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Projeto

Acertar
Os reguladores trabalham intensivamente com dados. Para que esses dados possam servir de
instrumento para tomada de decisão e efetiva melhoria dos serviços é de extrema importância
que essas informações sejam de boa qualidade.
Verificar a confiança e a exatidão das informações é o que chamamos de auditoria. Certificação
é a nota de qualidade dada pelos reguladores a cada informação produzida pelos prestadores.
A – Auditoria
CERT – Certificação
AR – Agências Reguladoras
= A CERT AR – Projeto Acertar
O Projeto Acertar é o responsável por padronizar a forma como as agências reguladoras auditam
e certificam suas empresas reguladas. Com ele, você terá muito mais segurança que pagará
tarifas justas e saberá de fato os níveis de qualidade dos serviços de água e esgoto.

01 - REVISTA ABAR - R09.indd 2

25/07/2018 18:06:49

RR

AP

AM

PA

MA

Teresina
!

CE
J uazeiro RN
do N orte
!!
!! ! !!!!
PI
PB
!

C O M A R E S -U C

AC

!

J uazeiro

TO

RO

PE
AL
SE

BA

MT
GO DF
São Simão
!

!!
! !! !
!! ! ! ! ! !

MS

MG
Uberaba

AM VA LE

ES

Bauru
!

SP

PR

RJ

SC
RS

Regulação de PPPs em Resíduos Sólidos
A C ooperação Técnica entre a ABAR e os G overnos Francês e Brasileiro
objetiva propor modelos de regulação para Parcerias Público-Privadas - PPPs
no âmbito do manejo dos resíduos sólidos urbanos, cujas delegações serão
reguladas e fiscalizadas por Agências Reguladoras.
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Expediente

DIRETORIA DA ABAR (BIÊNIO 2018/2020)
PRESIDENTE
Fernando Alfredo Rabello Franco (ARCE-CE)
VICE-PRESIDENTE SUDESTE
Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso (ARSAE-MG)
VICE-PRESIDENTE CENTRO-OESTE
José Walter Vazquez Filho (ADASA-DF)
VICE-PRESIDENTE SUL
Adir Faccio (ARIS-SC)
VICE-PRESIDENTE NORTE
Fábio Augusto Alho da Costa (AGEMAN-AM)

Esta publicação foi custeada com recursos próprios
da ABAR e as logomarcas relativas aos parceiros
institucionais da associação, não implicaram em
contrapartida financeira.
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Fernando Alfredo R. Franco
Advogado e especialista
em Direito Tributário
pela Universidade de
Fortaleza. Presidente da
Associação Brasileira de
Agências de RegulaçãoABAR, Conselheiro Diretor
da Agência Reguladora do
Estado do Ceará-ARCE.
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N

esses 20 (vinte) anos de
atuação, a Associação
Brasileira de Agências de
Regulação – ABAR tem exercido
um papel fundamental na
difusão da cultura regulatória,
com destaque para a 10º Edição
do maior evento nacional sobre
regulação – Congresso Brasileiro
de Regulação –, a criação de
fóruns permanentes de atuação
nacional – Câmaras Temáticas
–, sendo a entidade que mais
oferta cursos de capacitação em
regulação.

atingiu sua maior idade de
forma incólume, através dos
resultados nos mais variados
segmentos regulados, se
traduzindo na melhoria da
infraestrutura, qualidade dos
serviços e tarifas justas, seja
na energia, telecomunicações,
transporte, saneamento e
outros.

Além disso, a ABAR desempenha
papel de destaque nas
discussões sobre o ambiente
regulatório com as mais
diversas entidades públicas e
privadas do País, como a recente
participação na discussão do PL
6.621, que dispõe sobre a gestão
e a organização das Agências
Reguladoras, constituindo a mais
relevante alteração legal desde a
criação destes entes no Brasil.

Apesar dos feitos alcançados,
ainda há muito por avançar,
principalmente no âmbito
político, que infelizmente
ainda conhece pouco e o
verdadeiro e importante
papel que pode desempenhar
uma Regulação sólida no
desenvolvimento da Nação.
Digo isso, principalmente
nos casos em que as decisões
regulatórias não são acatadas
pelos gestores públicos,
e cujos efeitos negativos
a nossa própria história já
reservou assento no púlpito
das experiências nocivas à
sociedade brasileira.

Dentro desse contexto,
é imperioso reconhecer
que a Regulação Brasileira

Inobstante os fatores
externos adversos à boa
prática regulatória, a ABAR
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REVISTA ABAR | PALAVRA DO PRESIDENTE | 07

Não obstante a ideologia do Candidato eleito e seu
projeto de Governo, inexoravelmente precisará de um
ambiente Regulatório composto por Agências sólidas,
eficazes e independentes...

vem trilhando significativas
mudanças, visando o
fortalecimento de suas 54
(cinquenta e quatro) Agências
associadas, através do Projeto
de Desenvolvimento da
Classificação das Agências
Reguladoras, em parceria com
a FGV CERI, visando avaliar
e comparar estas entidades,
em âmbito, federal, estadual
e municipal (incluindo
Consórcios), e mapear o atual
cenário da regulação no Brasil.
Desde meados de 2014, o
Brasil vem passando por uma
crise econômica, com retração
do Produto Interno Bruto,
acompanhada pela elevação
nos níveis de desemprego
e de inadimplência, e pelo
rebaixamento das notas de
crédito do País. A combinação
deste cenário com outra
grande crise, a política,
provocou um clima de
incertezas entre empresários,
consumidores e investidores,
que passaram a adotar uma
postura mais conservadora.
Assim, em 2017, o País
atingiu sua menor taxa de
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investimentos desde 1996.
Nesse contexto, o investimento
em infraestrutura (energia,
saneamento, telecomunicação,
transporte, gás e petróleo) se
faz essencial para a retomada
do crescimento econômico,
pois, este setor serve de base
para as demais atividades da
economia, permitindo um
aumento generalizado de
produtividade.
Para atração dos investimentos,
o País necessita ter uma
ambiência propícia, o que não
significa somente garantir o
retorno dos investimentos,
mas também a qualidade dos
serviços, as tarifas justas e o
cumprimento de metas, por
exemplo. Tal ambiente pode
ser alcançado com o auxílio
da regulação, que objetiva,
entre outros pontos, buscar a
eficiência econômica, evitar o
abuso do poder de monopólio e
assegurar o serviço universal e a
qualidade do serviço prestado.
Para alavancar o
desenvolvimento do Brasil
e dos seus estados, a

independência decisória
e financeira das Agências
Reguladoras em relação ao
governo e aos demais agentes
do setor, deve ser garantida.
Além disso, outros pontos
são fundamentais, como
tecnicidade, transparência,
dirigentes com mandatos e
estabilidade das funções e
atribuições das Agências.
A ABAR vem, por intermédio
deste documento, propor aos
candidatos a Presidente da
República e a Governadores
dos Estados reflexões
e propostas acerca do
papel da regulação no
desenvolvimento do País.
Não obstante a ideologia do
Candidato eleito e seu projeto
de Governo, inexoravelmente
precisará de um ambiente
Regulatório composto por
Agências sólidas, eficazes e
independentes, até porque, a
Sociedade Brasileira já vem, a
muito, externando sinais de
insatisfação com a estrutura
dispendiosa e ineficiente do
Estado no Brasil.
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REGULAÇÃO:
ASPECTOS
CONCEITUAIS
A regulação dos mercados é indispensável
para o bom funcionamento da sociedade.
Em termos econômicos, é o elemento mais
importante da infraestrutura institucional de
uma economia de mercado.
Bases conceituais: as falhas de mercado
Uma economia sem regulação apresenta
ineficiências e distorções que tiram a sua
competitividade e roubam oportunidades
de crescimento sustentável. É claro que, da
mesma forma, o excesso de regulação tem
efeitos negativos sobre a economia. Mas
qual é o nível ideal da regulação?
A regulação deve atuar onde existem falhas
de mercado, sendo este o conceito teórico
que justifica, na prática, a intervenção do
Estado na economia. As falhas de mercado
são situações em que o mercado livre e
desregulado não oferece os melhores
benefícios aos cidadãos.
Regulação na infraestrutura
Os setores de infraestrutura, como
a energia elétrica e o saneamento,
apresentam um tipo de falha de mercado
bem específica, que enseja regulação
para que funcionem bem. Essa falha é o
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monopólio natural, situação em que os
consumidores são melhor atendidos por
uma única empresa do que por vários
concorrentes. A vantagem da empresa
única – monopolista – neste caso é que
os custos fixos são tão elevados que
uma duplicação da rede levaria a custos
absurdos para a sociedade, sendo preferível
um único produtor servir a todo o mercado
em uma região, por exemplo.
Assim, em situações de mercado
monopolizado, ou mesmo, oligopolizado,
há a necessidade de regulação, a fim de
evitar que, na ausência de concorrência,
a(s) empresa(s) se sintam a vontade para
vender caro e degradar os aspectos técnicos
do serviço. Portanto, o governo precisa ter
controle sobre os seus preços ou tarifas,
e sobre a qualidade técnica dos serviços.
Há de se ter em mente que a regulação
implicará custos à sociedade e que, com
vistas à superação de suas eventuais
limitações, haverá um processo em contínuo
aperfeiçoamento.
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Contingenciamento nas Agências Reguladoras Federais de Infraestrutura

Fonte: Regulação e Infraestrutura, em busca de uma nova arquitetura - FGV CERI, 2018 *

O contingenciamento é
a limitação, redução ou
retardamento da execução de
parte dos recursos previstos
na Lei Orçamentária Anual
(LOA). Uma vez aprovada
a Lei Orçamentária Anual e
negociado o valor de repasse
dos Ministérios às respectivas
Agências aos quais se vinculam,
os valores não liberados são
considerados contingenciados.
Assim, ocorre uma redução
na rubrica prevista para
ser repassada às Agências,
causando um descompasso
entre as despesas e receitas
planejadas e os recursos de
fato disponíveis (Autonomia
financeira das Agências
Reguladoras dos setores
de infraestrutura no Brasil.
FGV CERI, 2016 - Disponível
em: http://ceri.fgv.br/sites/
ceri.fgv.br/files/arquivos/
autonomia-financeira-dasagencias-reguladoras-dossetores-de-infraestrutura-nobrasil-2016-07-18.pdf)
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Agências Reguladoras:
forma tradicional de regular
As Agências Reguladoras
foram institucionalizadas no
ordenamento jurídico brasileiro
como autarquias em regime
especial. Conforme previsto
no art. 5º do Decreto Lei nº
200/1967, autarquia é um
ente autônomo, criado por lei,
com personalidade jurídica,
patrimônio e receita próprios,
para executar atividades típicas
da Administração Pública, que
requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão
administrativa e financeira
descentralizada. Isso significa,
portanto, que as Agências
Reguladoras brasileiras foram
dotadas de características
especiais, que lhes atribuem,
ao menos em tese, maior
autonomia em relação às
autarquias comuns. Dessa forma,
contam com elementos como
direção colegiada, garantias
contra exoneração ad nutum
de seus dirigentes e autonomia
financeira e orçamentária. Essas

*Disponível em: http://ceri.fgv.
br/sites/ceri.fgv.br/files/arquivos/
regulacao-e-infraestruturaem-busca-de-uma-novaarquitetura-2018.pdf

propriedades visam garantir
a independência de seus
tomadores de decisão.
Estatais precisam ser
reguladas!
Não se deve pensar que
quando o governo opera o
serviço através de estatais
há possibilidade de isentar
o operador da regulação. A
experiência internacional é
repleta de evidências de que
mesmo uma empresa pública,
em posição de monopolista,
abusa do preço ou de aspectos
técnicos, ou ao contrário age
de forma muito ineficiente por
falta de estímulos de mercado.
No âmbito da prestação
de serviços por empresas
estatais, é possível que as
Agências Reguladores deem

25/07/2018 18:06:59
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um tratamento diferenciado
a tais empresas, com maior
tolerância ao não atendimento
integral das espectativas e
exigências legais / contratuais
de eficiência e eficácia na
prestação do serviço. É
importante ressaltar que as
empresas estatais devem
ser submetidas à regulação,
a despeito da suposição,
demonstrada falsa, da "pureza"
de suas condutas.
Desenhando Agências
Reguladoras
Em suma, as Agências
Reguladoras são responsáveis
por regular e fiscalizar
a prestação de serviços
públicos e a exploração
de atividades econômicas
capazes de impulsionar um
desenvolvimento nacional
sustentado pelo investimento
privado.
Para que a regulação do
mercado funcione bem e não
seja ela mesma corrompida
ou distorcida, é preciso que
seja desenhada de forma a se
tornar técnica e independente.
Infelizmente, não há como
assegurar que isso aconteça de
forma plena, mas há cuidados
que as melhores democracias
tomam para reduzir a
probabilidade de que seus
sistemas regulatórios sejam
desvirtuados.
As providências típicas neste
sentido não parecem óbvias
ao cidadão comum, mas
são muito importantes. Elas
incluem: decisão colegiada,
aprovação legislativa de
dirigentes, mandatos
alternados, entre outras. São os
chamados pesos e contrapesos,
tradução de uma conhecida
expressão da língua inglesa:
checks and balances.
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Por isso, as entidades
reguladoras independentes,
conhecidas no Brasil e em
vários países como Agências
Reguladoras, são governadas
por conselhos de diretores
ou conselheiros. O uso do
mecanismo da decisão
colegiada nesses conselhos
dirigentes torna as decisões
mais independentes. É claro
que se todos os membros do
conselho forem apontados
por um mesmo presidente ou
governador, a independência
será limitada. Por isso, os
conselheiros ou diretores
devem ter mandatos não
coincidentes, para que sejam
apontados por diferentes
agentes políticos – criando
tensões internas entre os
decisores, como bons checks
and balances!
Há vários outros mecanismos
para a independência, como
a aprovação legislativa
dos dirigentes da Agência.
Neste caso, o benefício
é a exposição pública do
candidato a dirigente junto aos
representantes da população.
A proficiência técnica por
parte do(s) indicado(s) para
o exercício de direção nas
Agências Reguladoras inibe
o proselitismo político no
correspondente processo de
aprovação legislativa. Por outro
lado, a debilidade técnica e/
ou falta dos requisitos morais
e éticos por parte do(s)
indicado(s) são facilmente
evidenciados, dificultando a
aprovação de inéptos.
O arcabouço legal, por si
só, não garante uma boa
regulação. Assim, a fim
de assegurar o adequado
desempenho da função
regulatória, é essencial a
existência de um ambiente
jurídico seguro – no qual se

respeite os contratos firmados
– e a implementação de
boas práticas de governança
regulatória no âmbito das
Agências.
A natureza política das
indicações para as Agências
Reguladoras
Como regra de bom
funcionamento da sociedade,
é fundamental promover a
regulação e a independência
das Agências Reguladoras.
Um presidente, governador
ou prefeito bem-intencionado
dificilmente fará indicações
políticas para cargos de
dirigentes de Agências,
considerando a importância
dessas posições para a
sociedade.
O contingenciamento
de recursos engessa a
regulação...
A tarefa de regular não é
simples e a realidade que
enfrentam as Agências
se mostra complexa e
desafiadora. Neste sentido,
o contingenciamento de
recursos fragiliza a autonomia
e independência das Agências.
Esta prática ocorre de forma
sistemática há mais de uma
década no âmbito federal.
Compromete-se assim
o exercício das funções
essenciais das instituições
reguladoras. Além do próprio
contingenciamento, outra
prática recorrente é a demora
na liberação dos recursos
aprovados – padrão irregular e
pouco previsível de liberação
dos recursos ao longo do
ano fiscal compromete a
eficácia das ações dos entes
reguladores.
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A Importância da
Regulação na Atração
dos Investimentos
Nos Âmbitos Nacional
e Estadual

A regulação fornece estabilidade aos negócios e
permite que decisões de investimento de longo prazo
sejam tomadas com baixo risco. Isto é bastante óbvio,
fácil de explicar através de exemplos.
O exemplo do esgoto
Há diversas empresas nacionais e estrangeiras interessadas em
investir em projetos de saneamento básico. Várias delas têm
buscado oportunidades de negócios na construção de estações de
tratamento de esgotos e de redes de coleta do esgoto domiciliar.
À primeira vista, parece um bom negócio: o esgoto é cobrado
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junto à conta de água, com
inadimplência relativamente
baixa, e com fluxo constante
de receitas. É só fazer o
investimento e recupera-lo em
alguns anos, através de receitas
aparentemente estáveis, certo?
Errado. Após o investimento ser
feito, o prefeito ou governador
não vai querer reajustar as tarifas
do serviço, deixando a inflação
corroer seu valor real – temendo
perder popularidade junto aos
seus eleitores. E o investimento
já estará feito, portanto, o
congelamento da tarifa não vai
privar os eleitores do serviço, e
eles vão economizar.
Diante desse risco de perda de
valor real das tarifas por falta
de reajuste, qual empresário
terá coragem de investir
em esgotamento sanitário?
Claramente, a cobertura de
esgotos não vai crescer para
atender às populações mais
pobres, com menor capacidade
aquisitiva, e a região ou o país
terão doenças gastrointestinais
ligadas ao esgoto que podem
tirar a vida de crianças.
E não adianta dizer que o
governo vai investir, pois os
recursos fiscais são escassos
para as múltiplas prioridades.
Qualquer semelhança com a
realidade brasileira não é mera
coincidência: somos um país em
que quase metade dos domicílios
não dispõe de coleta de esgoto, e
crianças morrem por isto.
São os malefícios da falta de
regulação desse setor, por
décadas – só recentemente
alguns estados e municípios
vêm instalando suas Agências
Reguladoras, mas muitos dos
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que já o fizeram ainda não
utilizam os pesos e contrapesos
mais modernos.
O exemplo da energia
O consumo de energia elétrica
no Brasil, apesar da alternância
de ciclos de crescimento e outros
de estagnação econômica,
sempre esteve e ainda está em
expansão. O consumo per capita
está bastante aquém de países
desenvolvidos, de modo que o
capital privado continuará sendo
indispensável para financiar
essa expansão. Desse modo, é
imperativo que se privilegie a
transparência e participação de
todos os atores envolvidos no
processo regulatório do setor de
energia elétrica.
Ao assim proceder, um
governo gera a confiança
necessária para que o mercado
funcione adequadamente,
consoante balizas do regulador
que visem corrigir suas falhas,
práticas anticompetitivas e
outras condutas indevidas,
especialmente comuns em
monopólios naturais.
Para além desse debate, é
preciso também se preparar
para o surgimento das
tecnologias disruptivas que
emergem com mais força
a cada dia, podendo tornar
obsoletas tecnologias e
regulamentos que hoje são
atuais e funcionais. Tem-se
que preparar o mercado e a
regulação para a expansão
da micro e mini geração
distribuída, com painéis solares
se proliferando nas cidades e
no campo, compatibilizando
sua convivência com o modelo
tradicional de distribuição; e
que influenciará decisivamente
na matriz elétrica nacional e
nas relações do consumidor

brasileiro de eletricidade
com os prestadores de
serviço, a expansão do uso
dos veículos elétricos, que
passam a conviver com os
veículos movidos a combustão.
Enfim, nesse ambiente de
tamanhas novidades, cresce a
importância de um regulador
estável capaz de assegurar
a confiança de investidores,
agentes e consumidores.
Regulação atrai
investimentos
Qual é a resposta de política
pública a esse risco que
afugenta investimentos
e, em última instância,
prejudica os pobres que
não serão beneficiados
pelos investimentos em
infraestrutura? Em uma
palavra: regulação. A presença
de uma Agência Reguladora,
com mandato para reajustar
as tarifas em bases periódicas,
mitiga o risco e permite a
atração de investimentos em
benefício dos mais pobres.
O exemplo do saneamento é
eloquente pela importância
social desse serviço, mas o
mesmo raciocínio se aplica
a setores de infraestrutura
econômica como as rodovias,
ferrovias e aeroportos.
A logística da infraestrutura
é subdesenvolvida no Brasil
justamente por falta de
regulação estável, deixando
os investidores à margem
de decisões discricionárias
dos vários governos que vão
se alternando. Não há como
construir uma infraestrutura
adequada no Brasil e em
qualquer estado brasileiro sem
a regulação estável. Essa lição é
dura e ainda não aprendemos.
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ENERGIA
Apesar do incremento na capacidade instalada de
geração de energia elétrica ao longo dos anos no
Brasil, o consumo vem apresentando queda. Também
se ressalta que a matriz energética brasileira apresenta
grande participação das fontes renováveis, com forte
tendência de crescimento da geração distribuída.

Potência Instalada
Em junho de 2018, 77,15% da capacidade instalada no País, correspondia
a fontes renováveis (hídrica, biomassa, eólica e solar), 17,19% a fontes
não-renováveis (fóssil e nuclear) e 4,89% a importação (Argentina,
Paraguai, Uruguai e Venezuela). Cabe destacar, ainda, a significativa
dependência da fonte hídrica, responsável por, aproximadamente, 60,7%
da potência instalada.
Geração
Em 2017, foram gerados cerca de 550.000 GWh de energia elétrica. A
geração distribuída vem crescendo, muito em função da microgeração
residencial que, de março a dezembro de 2017 dobrou¹, sendo a fonte
solar responsável por 71,7% da potência instalada nesse segmento.
Perdas
Estima-se que, em 2017, as perdas (técnicas + comerciais)
corresponderam à 13,6% da energia injetada no sistema global das 61
distribuidoras do Brasil.¹
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“A tendência dos
últimos anos foi
de diversificação
da matriz, com
expressivo
crescimento da
energia eólica.”
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Novos Empreendimentos
Em fevereiro de 2018, existiam
632 usinas inoperantes com
outorga para geração de energia
elétrica. Nessa mesma época,
58,7% das obras não tinham sido
iniciadas, 29,1% estavam em
andamento e 12,2% paralisadas.
Ao final de suas instalações,
estes empreendimentos
acrescentarão 25 MW de
capacidade à matriz energética
do país.¹
Tarifas
O setor elétrico brasileiro está
entre os países que praticam
as tarifas mais caras do
mundo. Várias são as razões,
dentre elas se destacam a
carga tributária e encargos
sociais relacionados a políticas
públicas, associado a uma
infraestrutura ainda deficitária,
no sistema de geração
fortemente dependente
do regime de chuvas, das
restrições ambientais que
limitam a construção de novas
usinas com reservatórios que
reduzam a capacidade de
armazenamento do sistema
elétrico, da baixa exploração de

outras fontes renováveis, das
restrições da transmissão entre
submercados, entre outras.
Em 2017, a maior tarifa média
era praticada na Região Norte
(R$ 520,29/MWh), enquanto
que o Nordeste praticava a
menor (R$ 422,17/MWh). Em
relação às classes de consumo,
a maior tarifa média brasileira
se aplicava à classe “Consumo
Próprio” (R$ 493,83 MWh) e a
menor à “Rural Aquicultor” (R$
241,43 MWh).
Regulação do Setor Elétrico
A regulação setorial, iniciada
em 1903, ultrapassou diversos
ciclos econômicos, governos,
constituições, opções pelo
investimento privado ou
público, tantas alterações e
soluções de ocasião que hoje
parece atingir o ápice de sua
complexidade, incorrendo em
custos de transação colossais e
riscos que muitos demonstram
não saber administrar.
Atualmente, o setor encontrase voltado à competição
na geração concomitante à
desverticalização de empresas
outrora atuantes nas atividades

Matriz Energética Brasileira (evolução e expansão prevista)

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Ministério de Minas e
Energia (MME).
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de geração, transmissão e
distribuição. Também relevantes
são as mudanças profundas no
modelo setorial, como eventual
ampliação do mercado livre, que
devem ser preferencialmente
realizadas mediante debate
público, próprio das propostas
legislativas, evitando-se medidas
provisórias – que prejudicam
a interação entre os agentes,
bem como a participação da
sociedade na gênese normativa.
No outro lado, está o
consumidor, que paga pela
adequada prestação dos
serviços, a qual deve ocorrer
por meio de tarifas módicas,
calculadas com a utilização
das melhores técnicas da
regulação econômica. É a
modicidade tarifária, que não
se confunde com tarifa baixa,
mas, sim, com uma tarifa justa
que contemple a remuneração
dos investimentos prudentes
realizados na área de concessão
e permita o atendimento
satisfatório dos consumidores.
É justamente para os
consumidores que se deve
dedicar atenção especial,
uma vez que este, ao pagar
a tarifa estabelecida pelo
ente regulador, tem o direito
de receber um serviço de
qualidade, prestado com
cortesia e de modo perene.
Dessa forma, devem ser
fortalecidas e estimuladas na
seara governamental iniciativas
como as já protagonizadas pela
ANEEL no sentido de divulgar
um ranking da qualidade
do serviço prestado pelas
distribuidoras, entre tantas
outras iniciativas.
1. Agência Nacional de Energia
Elétrica –ANEEL.
2. Empresa de Pesquisa
Energética – EPE.
3. Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE e
ANEEL
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GÁS CANALIZADO

O setor necessita de uma reformulação completa do
sistema e enfrenta o desafio de envolver diferentes agentes
neste processo, competindo à União a regulação da
exploração, processamento, importação, comercialização
e transporte; e aos Estados, a distribuição.

D

evido às características
do mercado de gás no
Brasil, marcado pela
forte presença da Petrobras
implicando a horizontalidade
da comercialização e do
transporte, a participação
desse combustível na matriz
energética nacional está
aquém de suas possibilidades,
sendo, atualmente, da ordem
de 13% (pouco superior à
meta de 12% estabelecida
pelo Governo Federal para o já
distante ano de 2010).
O setor é afetado por uma
estrutura contratual, de logística
e de produção herdadas de
um modelo monopolista, que
repete as fases midstream e
downstream do petróleo. Tal
modelo surgiu com a Lei do
Petróleo de 1998 e se repetiu na
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Lei do Gás de 2009.
Essa situação deve ser
enfrentada na busca de
um modelo de competição
fundamental para o
desenvolvimento da indústria.
Indefinições e divergências
relacionadas à propriedade e
uso dos dutos de transferência e
de transporte, à comercialização
e movimentação interna
constituem barreiras à entrada
de novos agentes no mercado
de gás natural do Brasil. Esse
processo tem levado a um
profundo desajuste do setor,
à inibição da nova oferta ao
mercado e ao encarecimento
desse energético para a
indústria.
Assim, o setor necessita de
uma remodelação completa

do sistema de produção,
importação, transporte,
comercialização e distribuição,
esse último de competência
dos Estados, diferente dos
demais, que são da União.
Com o anúncio da eventual
saída da Petrobras Distribuidora
das distribuidoras de gás
canalizado, a possível venda
da Gaspetro, e o término
do contrato de aquisição de
molécula de parte do volume
contratado na Bolívia (take
or pay de 24Mm³/d com
redução prevista de 45%), as
distribuidoras necessitarão,
em grande parte, recorrer
ao mercado para compra da
molécula e, consequentemente,
do transporte necessário até
seus City Gates.
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Malha Dutoviária de Transporte de Gás Natural Existente

Fonte: mapa da Energy Way - home.energyway.com.br
Hoje, há 27 distribuidoras
estaduais de gás canalizado,
nas quais a Petrobras
é acionista de 22, e a
participação dos Governos
Estaduais nessas empresas
alcança, em média, 51% do
seu capital votante na maioria
dos Estados. O segmento da
distribuição final da cadeia de
gás é dependente tanto do
setor da oferta da molécula
(monopólio da Petrobras),
quanto da malha de transporte,
que não atende a todas as
regiões do País.
O mercado de gás natural
aponta para um crescimento
nos próximos anos. Somente
o pré-sal, rico em gás natural
associado ao petróleo,
produzirá o equivalente 50
Mm³/d até 2020, volume
superior aos atuais 43 Mm³/d
de todas as outras bacias
produtoras.
Regulação do Gás Natural
Não se pode imaginar um
mercado de gás aberto, sem
regras claras e sem regulação,
tanto por parte da União
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(exploração, processamento,
importação, comercialização
e transporte), como pelos
Estados (distribuição).
Nos termos do §2º do art. 25
da Constituição da República,
compete aos Estados a
exploração direta ou mediante
concessão dos serviços locais
de gás canalizado. Para tanto,
21 Agências regulam o setor.
Tendo em vista a variedade de
contratos de concessão, bem
como a atuação distinta entre
as Agências Reguladoras, nas
quais não há uniformidade
nas decisões ou nos processos
regulatórios, verifica-se
discrepância entre as regulações
estaduais. Em alguns casos,
não existe Agência Reguladora
independente para a fiscalização
do setor de gás natural, sendo
a regulação tarifária realizada
por Secretaria vinculada
ao Governo Estadual. Esta
assimetria entre as regulações
estaduais acaba gerando tarifas
muito distintas para o mesmo
segmento, uma vez que os
processos de revisão tarifária
são absolutamente distintos.

A oferta de gás é
suprida pela produção
nacional e pelo volume
adquirido da Bolívia,
escoado por uma
rede de apenas 30
mil km ao longo da
costa brasileira, não
havendo interiorização
por falta de malha de
transporte.
Considerando que no atual
molde constitucional não é
possível garantir que Estados
e Agências Reguladoras
sigam um único modelo
regulatório, acredita-se que
um diálogo mais intenso
entre as Agências Estaduais
aprimoraria a regulação em
geral, beneficiando a sociedade
como um todo. Ainda assim, é
fundamental respeitar o grau
de maturidade do mercado
de gás natural e das Agências
Reguladoras Estaduais,
bem como as condições e
particularidades definidas em
cada contrato de concessão.
De fato, a questão é bastante
complexa, pois envolve um
número expressivo de variáveis e
agentes, cada qual na defesa dos
seus interesses. Não haverá uma
solução de fácil implementação
com resultados rápidos e
positivos, mas há que se iniciar
um movimento em direção à
intensificação do diálogo e da
troca de informações, visando
à equiparação das decisões
regulatórias no maior grau
possível.
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SANEAMENTO
BÁSICO
A regulação é fundamental para
o alcance da universalização
do saneamento básico, por
meio do desenvolvimento de
mecanismos que incentivem
o aumento de eficiência dos
prestadores de serviços, bem
como proporcionando ambiente
mais estável para realização
de investimentos públicos e
privados no setor.
Conjuntura
O saneamento básico é definido como o conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e
fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas.
De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento Básico (SNIS), dados de 2016, o abastecimento de
água no País atendia a 83,3% da população. Observa-se grande
discrepância regional, pois enquanto que na Região Norte apenas
55,4% da população tem acesso a esse serviço, na região Sudeste
este valor sobe para 91,2%. Outro indicador importante é o índice de
perdas na distribuição, cujo índice nacional é de 38,1%.
Quanto ao esgotamento sanitário, 48,1% ou mais de 100 milhões de
brasileiros, ainda não possuem acesso à rede coletora de esgotos.
Neste componente, também se nota desigualdade regional, pois,
para a região Norte, o índice é de 13,4%, enquanto para a região Sul,
é de 83,2%. Além disso, somente 44,9% dos esgotos gerados no país
recebe tratamento antes do seu lançamento ao meio ambiente.
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Investimentos, Impostos e Níveis de Universalização para
Água e Esgoto no País
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Fonte: SNIS.
Em relação aos resíduos sólidos,
91,5% da população brasileira
tem acesso ao serviço de coleta.
Estima-se que sejam coletados
58,9 milhões de toneladas
de resíduos sólidos por ano
no Brasil, entretanto, apenas
66,8% dos resíduos sólidos são
dispostos de forma adequada.
Já a drenagem, apesar de ser tão
importante, é um componente
carente de dados, políticas e
organização institucional.
Um instrumento norteador
para as políticas públicas do
setor é o Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB).
De acordo com o Ministério
das Cidades (2017), apenas
30% dos municípios brasileiros
elaboraram seus Planos e 38%
estão em fase de elaboração.
Para universalizar o setor, o
Plano Nacional de Saneamento
Básico (PLANSAB) prevê
investimentos de R$ 508,5
bilhões até 2033. Porém, em
função da crise econômica,
as premissas do PLANSAB
se tornaram inválidas e há
uma expectativa de que a
universalização seja postergada
para além de 2050.
Por fim, cabe lembrar que
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o saneamento básico gera
consideráveis retornos
econômicos e sociais, pois está
relacionado com a valorização
imobiliária, redução de gastos
com saúde pública e privada,
incentivo ao turismo, geração
de emprego e renda, redução
do afastamento do trabalho
e aumento da produtividade
dos trabalhadores. Estudo
do Trata Brasil, divulgado em
2017, estimou que, em média,
a cada R$ 1.000 investidos
nas infraestruturas de água e
esgoto, a sociedade brasileira
obteria R$ 1.700 de retorno
social no longo prazo, supondo
investimentos de 2015 a 2035.
Regulação do Saneamento
Básico
A regulação setorial,
constitucionalmente de âmbito
subnacional, é realizada por 50
agências reguladoras, sendo
23 municipais, 22 estaduais,
4 consorciadas e 1 distrital.
De acordo com dados das
pesquisas anuais da ABAR,
cerca de 3.000 municípios têm
seus serviços de abastecimento
de água e esgotamento
sanitário regulados,
notadamente aqueles

operados por prestadores
estaduais e privados. Menos
de 10% dos serviços e
departamentos autônomos de
água e esgoto são regulados
no país. No tocante a regulação
dos resíduos sólidos e
drenagem urbana, a mesma
é incipiente, restando apenas
experiências pontuais.
De maneira geral, a regulação
do saneamento ainda carece
de melhoria na definição de
metodologias para a regulação
econômica, bem como as
agências precisam contratar e
formar um maior número de
reguladores, haja vista haver
muitas delas com quadro
reduzido de servidores próprios.
Com todas as dificuldades
inerentes a um setor vital da
infraestrutura brasileira e, um
dos mais atrasados em termos
de sua universalização, a
regulação setorial, ao longo dos
últimos 15 anos, tem contribuído
para a melhor eficiência do
setor, maior transparência das
informações, melhor qualidade
da prestação dos serviços, bem
como traz maior segurança
jurídica para a realização de
investimentos.
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TRANSPORTES

Desde muito tempo, o Brasil, país com proporções
continentais, possui um sistema de transporte ineficiente
e caro, que recebe investimentos insuficientes e impacta
negativamente o desempenho econômico do País.
Conjuntura
A matriz de transportes do Brasil apresenta a seguinte participação por
modal na movimentação de cargas: 61,1% rodoviário, 20,7% ferroviário,
13,6% aquaviário, 4,2% dutoviário e 0,4% aéreo. Em relação ao transporte de
passageiros, os modais rodoviário e aéreo são os mais utilizados.
No geral, a rede logística brasileira é uma das mais ineficientes entre países em
desenvolvimento, como Índia, Chile e China. Se for comparada, com países de
tamanho semelhante, tem cerca de 200 vezes menos estradas pavimentadas
do que os EUA e a rede ferroviária é apenas 10% do que a dos EUA e China.
Essa situação é resultado de anos de baixo investimento, e, mesmo quando
esses foram altos, direcionaram-se a objetivos tecnicamente inadequados.

Ranking do Índice de Desempenho Logístico e Nível de Infraestrutura

A matriz inadequada,
a má qualidade das
rodovias brasileiras
e o baixo nível
de investimento
explicam a má
colocação do Brasil
no ranking

Fonte: BANCO MUNDIAL
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Este atraso gera consequências
negativas ao bom desempenho
da economia, já que há o aumento
dos custos de transações de
produtos, sendo fundamental a
redução de gargalos, como aquele
vivenciado em maio de 2018, com
a Greve dos Caminhoneiros e que
trouxe enormes prejuízos para o
país. Desta forma, considerando
a matriz de transporte brasileira,
atrasada e cara, e que o país, de
dimensões continentais, não pode
ficar completamente dependente
de um único modo de transportes,
deve-se canalizar os investimentos
de modo a diversificar a forma
de deslocamentos de pessoas
e mercadorias, reduzindo a
dependência do transporte
rodoviário e aproveitando-se do
potencial hidroviário e ferroviário.
Na década de 1970, houve um pico
de investimento em infraestrutura,
atingindo patamares de 7% do
Produto Interno Bruto. Dadas
as crises econômicas que se
sucederam, essas taxas foram
diminuindo significativamente,
sendo transferidas para financiar as
crescentes despesas do governo.
Já as reformas dos anos 1990,
incluindo a criação de Agências
Reguladoras e privatizações, foram
fundamentais para estimular o
investimento em infraestrutura.
Porém, não foram suficientes
para aumentar o volume de
investimentos de forma robusta e
sustentável.
Regulação
Especificamente, o volume principal
de investimentos em projetos de
infraestrutura se dá no começo
de sua realização, sendo os custos
fixos maiores do que o custo
médio no decorrer da operação.
Essa proporção caracteriza um
monopólio natural, disso derivando
a necessidade de que o marco
regulatório permita que a qualidade
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dos serviços e sua remuneração se
aproximem de uma estrutura de
mercado para que se torne viável.
Entretanto, desde o fim da década
de 1990, o arcabouço regulatório
dos setores de transporte está em
constante mudança. Observa-se
hoje um ambiente de negócios
(inclusive político) instável e uma
regulamentação complexa, rígida e
obscura. Desta forma, considerando
que o país passa por uma das
maiores crises fiscais de sua história,
devem-se redobrar os esforços para
aumentar a qualidade do ambiente
legal regulatório, com fulcro na
atração de capital privado.
No Brasil, há Agências que regulam
o setor de transportes como um
todo e outras apenas segmentos,
como metrôs, rodoviário de
cargas e rodovias. Para dar maior
segurança e previsibilidade ao
investidor privado, é recomendável
articulação normativa dos entes
reguladores (da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios),
por meio da construção de
principios e normas gerais a serem
uniformemente observadas na
regulação do setor de transportes.
Quanto a questão institucional,
boa parte das Agências do setor
teve a racionalidade de sua atuação
comprometida pela indicação de
quadros dirigentes que, em razão
dos determinantes dessa indicação,
não atenderam a requisitos de
qualidade técnica associados
a boa atuação do regulador.
Essa situação vem abalando a
independência de tais autarquias
especiais, suprimindo a confiança
dos agentes econômicos que
atuam nos respectivos setores
(bem como a qualidade dos bens
e serviços regulados). Logo, é
necessário pensar em medidas de
reforço institucional, que garantam
às Agências sua independência e
funcionamento eficiente.
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Telecomunicações
O investimento em telecomunicações é crucial para
impulsionar o PIB e incluir indivíduos e regiões na
sociedade da informação. O setor tem tudo para ser o
líder na promoção do desenvolvimento socioeconômico
das várias regiões do Brasil.

O

setor de telecomunicações é o mais dinâmico
entre todos os
segmentos da infraestrutura.
Suas características tecnológicas
vêm mudando continuamente
e testemunhando inovações
crescentes, com poder
disruptivo sobre mercados
estabelecidos. É difícil
subestimar sua importância em
uma economia moderna.
As Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC) são a
base da moderna sociedade da
informação. São uma poderosa
ferramenta de promoção de
ganhos de produtividade que vem
impulsionando o PIB mundial.
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As TIC se tornaram um pilar da
competitividade internacional
das nações, mas o Brasil
não está na fronteira. No
Índice de Desenvolvimento
das TIC (IDI), do relatório
da União Internacional de
Telecomunicações de 2017,
o Brasil ficou em 66º lugar
no mundo. Em parte, isso se
deve à insuficiência das redes
de banda larga, já que os
brasileiros apresentam alta
utilização de celular, mas baixa
capacidade de transmissão de
dados via banda larga.
Com efeito, ocorreram avanços
nos anos 1990, quando
o monopólio estatal das

telecomunicações foi substituído
por um ambiente mais
concorrencial e sob regulação
da ANATEL. Entretanto, há
muito a ser feito para que esses
serviços possam assumir um
papel mais efetivo em liderar
o desenvolvimento nacional
e realmente impulsionar o
crescimento do PIB.
É preciso, por isso, que a
estratégia nacional para o
setor esteja em busca das
melhores práticas regulatórias
e concorrenciais, oferecendo
os estímulos de mercado para
promover os investimentos em
redes. Não basta o acesso ao
telefone celular, é essencial a
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infraestrutura física de grande
capacidade para a transmissão
dos dados em banda larga.
A boa regulação e a promoção
da concorrência no setor
de telecomunicações são
cruciais para a promoção do
investimento em redes, que
constitui o principal meio
de obtenção dos benefícios
econômicos e sociais das TIC.
Isso é importante não apenas
para a competitividade,
mas também para reduzir
a exclusão digital (digital
divide). Trata-se da separação
da sociedade em conectados
e não conectados, que está
se tornando dramática para
os excluídos. Há milhões de
brasileiros hoje alijados da
sociedade da informação,
não podendo exercer a
cidadania em sua plenitude
e sem acessar muitas das
conveniências modernas,
assim como não podendo
empreender em pequenos
negócios cada vez mais
dependentes da comunicação.
Os meios físicos são essenciais
para a inserção desses
indivíduos nas modernas
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redes de informação e
consumo.
Regulação nas
Telecomunicações
Na área regulatória, a legislação
implantada no fim dos anos
1990 já precisa de atualizações,
dada a forte dinâmica
tecnológica e econômica do
setor. Não se pode minimizar
a importância de conferir
independência à atuação da
ANATEL, que é constantemente
submetida a pressão política
e tem sido direcionada a
decisões casuísticas voltadas
ao interesse de governos
incumbentes. Outro aspecto
é que a dinâmica tecnológica
do setor de telecomunicações
é especialmente rápida e
necessita uma atenção especial.
Na trajetória atual de
desenvolvimento tecnológico,
o regime público e o Serviço
Telefônico Fixo Comutado
-STFC vêm perdendo
importância regulatória,
ensejando atualizações legais
que instrumentalizem a
Agência para essa mudança.
No limite, se a regulação
for executada de maneira

A evolução do percentual dos
indivíduos que usam internet
no Brasil após a reforma
setorial do fim dos anos 1990
teve uma boa velocidade
em comparação com países
competidores, como os demais
integrantes do grupo dos BRICS
(Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul). O Brasil também
mostra um desempenho
razoável nesse aspecto em
comparação com dois grandes
países da América Latina:
Argentina e México. Hoje, 61%
dos indivíduos utilizam internet
no Brasil, em comparação com
76% nos Estados Unidos.
mais efetiva pela ANATEL,
resultando na promoção da
cobertura de redes de alta
capacidade – e não apenas na
simples expansão do uso de
telefones celulares – o papel
da própria Agência deverá ser
reduzido, passando o setor a
um regime de atuação mais
livre. Em outras palavras, na
medida em que esse setor
avança, pode ser revertido a
condições de concorrência
desregulada mais rapidamente
que outros segmentos da
infraestrutura.
Há ambientes em que o
investimento privado não
encontra viabilidade, mas com
externalidades socialmente
importantes. É o caso de
grandes infraestruturas de
transmissão (backbones).
Nestes casos, a iniciativa
federal via Telebrás se mostrou
infrutífera. Será preciso
contar com os governos
subnacionais e particularmente
com instrumentos como as
parcerias público-privadas
para, em ambiente de
mercado, gerar progressos de
forma segura e transparente.
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DIRETRIZES E
PROPOSTAS PARA A
INFRAESTRUTURA E
SUA REGULAÇÃO
Aplicáveis para os Governos Federal e Estaduais, bem como
para as Agências Reguladoras Nacionais e Subnacionais
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PROPOSTAS GERAIS PARA
A GOVERNANÇA REGULATÓRIA
PARA A AMBIÊNCIA REGULATÓRIA
Repensar a distinção do papel dos Poderes
Legislativo e Executivo, pressionando por adequada fiscalização, pelo Poder Judiciário, de
abusos no uso de medidas provisórias, especialmente aquelas que tenham por objeto alterar marcos normativos e que deixam à cargo
do próprio Poder Executivo a ulterior regulamentação.
Fortalecer as instituições responsáveis pelo
planejamento de longo prazo, na busca por
amadurecimento e desenvolvimento dos setores regulados.
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Aprimorar a clareza na distinção entre atribuições do governo e do regulador, definindo as
funções de cada um deles, distanciando a política de curto prazo da regulação, e evitando
que a entidade reguladora se confunda com o
poder concedente.
Caso a Agência Reguladora atue como poder
concedente, como na energia elétrica ou rodovias, é fundamental o aprimoramento do desenho dos contratos, para evitar atritos entre
os parceiros público e privado durante a vida
da concessão. Assim, é necessário atuar para
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o desenvolvimento de um sistema de seguros
e garantias mútuas que vinculem adequadamente os parceiros, melhorando o desempenho contratual, em benefício da sociedade.

federação. Uma vez que as leis federais não
possuem impacto necessário e imediato na regulação estadual e municipal, cada ente deve
construir seu próprio arcabouço institucional.

Pacificar e padronizar o significado de regulação, dando maior clareza às próprias Agências,
aos regulados e aos usuários, sobre as funções
precípuas do regulador.

Estabelecer mais claramente o papel das
Agências quanto à regulação e controle dos
contratos de parceria público-privada e contratos de programa.

Considerar que qualquer agenda para a regulação precisa ser tratada nas três esferas da

Realizar reforma tributária que possibilite a redução da carga de tributos e encargos dos setores de infraestrutura.

PARA AS AGÊNCIAS REGULADORAS

Criar um arcabouço institucional mais robusto
para a direção das Agências Reguladoras, aprimorando exigências para indicação de diretores e normas sobre impedimentos e vedações;
assegurar normas de rápida substituição de
diretores em caso de término de mandatos;
definir regras claras que determinem a quarentena; e aprimorar o processo de sabatina
dos indicados.
Aprimorar as regras de governança nos processos de tomada de decisão, especialmente
no tocante à transparência; independência
decisória, administrativa e financeira; procedimentalização; prestação de contas; exigência
de formação de quadro técnico próprio e capacitado; e prevalência das decisões técnicas
das Agências Reguladoras em detrimento das
decisões políticas.
Avançar na criação de parâmetros para a realização efetiva de análise de impacto regulatório, a fim de que se torne instrumento de
análise de custos e benefícios, levantamento
das alternativas e, ao final, de identificação da
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abordagem que produza o maior benefício liquido à sociedade.
Garantir a necessária independência na representação judicial: constituição de procuradorias
própias de forma a permitir a defesa das decisões regulatórias no âmbito jurídico, inclusive
contra decisões do governo contrárias às decisões regulatórias.
Incrementar a comunicação das Agências Reguladoras com a sociedade, a fim de proporcionar maior transparência ao processo decisório; garantir maior legitimidade às decisões
e democratizar o processo em si, incrementando as chances de implementação e sustentabilidade das decisões tomadas; e evitando ingerências excessivas nas atividades dos agentes.
Assegurar autonomia de fontes e gestão de
recursos: muito embora se tenha consciência
de que o mecanismo do contingenciamento
continuará a ser usado, é necessário que haja
regras claras e limites para que isso seja feito.
Deve-se evitar que o governo tenha liberdade
para restringir o orçamento das Agências, inviabilizando a política regulatória.
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ENERGIA
ELÉTRICA
PARA O SETOR
Aprovar e implementar o novo marco regulatório do setor, após a discussão de seus contornos
ideais que tragam eficiência ao mercado, considerando o impacto da energia elétrica sobre a
competitividade e a formação de custos ao longo de todas as cadeias produtivas da economia.
Promover a revisão do modelo de geração,
transporte e comercialização de energia.
Realizar a transição em direção ao desenvolvimento de mercados que permitam a formação
de preços de energia de maneira mais livre,
com os sinais adequados à cadeia setorial.
Incentivar o uso das fontes alternativas como
eólica, solar fotovoltaica, biomassa, novas hidrelétricas e Pequenas Centrais Hidrelétricas,
levando em conta questões essenciais como a
modicidade do preço final ao consumidor e a
segurança no fornecimento
Realizar programas de combate ao desperdício
e ao uso irregular (desvios/furto) de energia.
Aprimorar programas de estímulo à eficiência de
energia elétrica, incluindo ações na promoção
dos programas de conversão dos parques luminotécnicos das cidades em luminárias a LED.
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PARA A REGULAÇÃO
Promover a defesa da independência da ANEEL
com menor intervenção política na sua condução e estabelecimento mais claro dos papéis
dos diversos agentes nacionais envolvidos na
regulação dos serviços.
Ampliar as delegações das atividades de fiscalização às agências subnacionais, descentralizando ainda mais essa atividade com a expertise local.
Associar novas tecnologias à evolução da regulação vigente e à introdução de novos Modelos
de Negócios.
Desenhar tarifas que, refletindo os custos associados à operação e manutenção dos sistemas,
bem como proporcione os recursos necessários
à expanção / reposição das infraestruturas utilizadas e à remuneração dos capitais investidos.
Reforçar a capacidade da ANEEL para lidar com
as questões de seguros e garantias nos contratos do setor.
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GÁS NATURAL

PARA O SETOR
Promover concorrência, por meio do estímulo à
entrada de novos investidores nas áreas de exploração, produção, transporte e distribuição.
Incentivar o uso de novas tecnologias que
contribuam para a modicidade do preço final
dos produtos.
Estabelecer marco regulatório setorial nacional e estaduais que efetivamente represente
os interesses de toda a sociedade e crie ao
mesmo tempo o estímulo à livre concorrência.

doras seja feito de forma mais ampla e por
ofertas públicas, através de organismo governamental (Central Nacional de Oferta de Gás
Natural). Assim como a aquisição, o serviço de
transporte se utilizaria dos mesmos moldes
(Central Nacional de Transporte de Gás Natural), gerando tarifas mais acessíveis.

Criar programa de incentivo ao uso de gás natural.

Unificar as políticas de tratamentos e de tarifas
dos Estados, respeitadas as suas particularidades, para todos os segmentos consumidores:
cativos, industriais e consumidores livres.

Regular e licitar o transporte e a comercialização, para que o acesso de aquisição do gás
natural por grandes consumidores e distribui-

Incentivar o aproveitamento energético de
fontes alternativas como, por exemplo, do gás
gerado em aterros sanitários.

PARA A REGULAÇÃO SUBNACIONAL
Enfrentar o desafio dos gargalos concorrenciais
no setor de gás, inclusive os causados pela atuação da Petrobras no setor.
Estabelecer agenda conjunta entre as Agências de regulação setorial e a autoridade antitruste nacional;
Promover a cooperação entre reguladores para
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estabelecimento das condições de compra de
gás pelas concessionárias de distribuição e para
implementação de melhorias no processo de
determinação tarifária.
Estabelecer um ambiente nacional para assistência técnica aos reguladores subnacionais,
evitando nesse ambiente a captura pelas políticas federais e Petrobras.
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SANEAMENTO BÁSICO
PARA O SETOR
Revisar o Plano Nacional de Saneamento Básico
(PLANSAB) com metas realistas para a universalização do acesso e com instrumentos mais efetivos para a obtenção desse objetivo.
Redefinir a política de subsídios no setor de
saneamento para promover o acesso aos serviços por toda a população e reduzir as injustiças atualmente presentes no sistema tarifário
vigente.
Criar mecanismos de controle que promovam
maior transparência e efetividade na identificação e adesão da população a ser beneficiada.
Estabelecer políticas específicas para as empresas estatais não dependentes e com baixa
capacidade financeira para realização de investimentos.
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Promover um novo ambiente de financiamento
setorial, revendo o papel da União, hoje financiadora, para um novo papel de promotor e indutor de iniciativas inovadoras de financiamento, de forma acoplada à regulação dos serviços.
Definir instrumentos para promover o consorciamento de municípios e a agregação de
operações para melhorar a financiabilidade e
a eficiência, melhorando a capacidade do setor
para investir na universalização.
Promover novos instrumentos financeiros e
aprovar legislação sobre os Certificados de Recebíveis de Saneamento (CRS), possibilitando um
ambiente mais propício à securitização de recebíveis no setor como forma de financiamento
dos investimentos para a universalização.
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PARA A REGULAÇÃO SUBNACIONAL
Fortalecer o papel das Agências Reguladoras de
saneamento básico através (i) da capacitação
técnica do capital humano para garantir a independência decisória e a qualidade da regulação;
(ii) de programas e medidas de conscientização,
visando atribuir maior legitimidade à regulação
frente à sociedade e aos demais órgãos;
Definir padrões e indicadores gerais para avaliar
a qualidade dos serviços de saneamento básico;

Definir penalidades e punições nos casos de
inadequações na prestação dos serviços.
Definir metodologia(s) tarifária(s) de referência
para os entes reguladores, que leve em consideração a capacidade de pagamento dos usuários, os diferentes tipos de economias (residencial, comercial, etc) e os diferentes estágios de
desenvolvimento da população local, conforme prevê a Lei do Saneamento.

Criar parâmetros nacionais para a contabilidade regulatória setorial.

Apresentar alternativas de estrutura tarifária
mais transparentes, inclusivas e que alinhem os
incentivos para o consumo consciente da água.

Estabelecer metodologia de coleta, sistematização e divulgação das informações a fim de
promover benchmarking.

Estender iniciativas como o Projeto Regulasan e
o Projeto Acertar, hoje no âmbito do programa
Interáguas.

01 - REVISTA ABAR - R09.indd 33

25/07/2018 18:07:59

34 | REVISTA ABAR | REGULAÇÃO E INFRAESTRUTURA

TELECOMUNICAÇÕES

PARA O SETOR
Avançar na atualização do marco regulatório
das telecomunicações, aprovando o projeto de
lei de atualização, com ampla participação da
sociedade, de forma rápida, com prioridade no
início do próximo mandato.
Evitar políticas setorias baseadas na escolha de
empresas “líderes”, às quais seriam destinatárias
de apoio oficial diferenciado, tal como ocorreu
no passado, na medida em que tais políticas distorcem a concorrência e impedem a formação
de empresas genuinamente competitivas, com
malefícios evidentes ao setor e à sociedade em
geral. Em particular, é preciso criar dispositivos
legais que impeçam a realização de mudanças
regulatórias bruscas de forma casuística, como
se verificou no passado, em que o próprio governo se alinhou a interesses específicos distintos
do interesse nacional.
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Reduzir o custo de capital para investimentos
em telecomunicações, através de maior concorrência e abertura dos mercados de bens de
capital necessários à construção, modernização
e ampliação de redes.
Repensar a atuação do governo federal no desenvolvimento dos backbones (estruturas principais de comunicação). A ressurreição da antiga
Telebrás mostrou a falta de agilidade do governo
federal nessa área. Em vez da atuação direta da
União através de uma empresa estatal, a questão
pode ser melhor resolvida através do fomento
às iniciativas estaduais de criação de backbones
através de contratos de parcerias público-privadas, a exemplo do projeto do Estado do Piauí.

PARA A REGULAÇÃO
Reforçar a independência da ANATEL, melhorando sua capacidade de regular o setor de telecomunicações.
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TRANSPORTES
PARA O SETOR
Aumentar a qualidade do ambiente legal regulatório, com fulcro na atração de capital
privado, capaz de aplicar recursos para a realização das obras necessárias. Essas modificações passam por tornar o marco regulatório
nacional mais claro e menos rígido.
Estimular à convergência no âmbito da regulação e das políticas públicas para o setor.
Promover maior racionalidade dos processos
de licenciamento ambiental aplicados ao setor
de transportes.
Canalizar os gastos de modo a diversificar a
forma de deslocamentos de pessoas e mercadorias, reduzindo a dependência do transporte
rodoviário e aproveitando-se do potencial hidroviário do País.
Planejar o setor, sobretudo no que diz respeito à priorização, dimensionamento adequado das obras e tipo de capital a ser aplicado
(público ou privado), bem como na integra-

ção entre modais e logística.
Investir capital privado em infraestrutura aquaviária e ferroviária para transporte de passageiros e cargas.
Elaborar contratos de concessão de transportes de passageiros capazes de se adequarem às
inovações tecnológicas do setor.
Ampliar os mecanismos de proteção cambial e de compartilhamento de risco cambial
para a atração de investimentos estrangeiros
diretos em maior intensidade nos modais de
transportes.
Estabelecer modelo factível, através do PPI,
para o desenvolvimento de grandes projetos
ferroviários.
Fortalecer o Programa de Parcerias de Investimento (PPI) e reforçar sua capacidade de apresentar projetos com instrumentos inovadores,
nos vários modais de transportes.

PARA A REGULAÇÃO
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Estabelecer agenda por parte do regulador nacional e promover discussão com os reguladores subnacionais;

Promover consolidação e simplificação do marco regulatório nos pontos em que a regulamentação se encontra obscura, rígida e complexa.

Estabelecer dinâmica para que as Agências
Reguladoras nacionais e subnacionais possam
acompanhar as mudanças que ocorrem na natureza da regulação.

Incentivar a edição de normas que uniformizem a atuação de Agências Reguladoras (função e áreas reguladas) em transportes no que
tange a todos os entes da federação.

25/07/2018 18:08:08

36 | REVISTA ABAR | MARCO REGULATÓRIO

REVISÃO
DO MARCO
REGULATÓRIO
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REVISÃO DO MARCO REGULATÓRIO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS
O Projeto de Lei - PL 6.621,
que dispõe sobre gestão,
organização, processo
decisório e controle social
das Agências Reguladoras,
e que altera a Lei 9.427/96,
encontra-se atualmente na
fase de votação do Relatório
na Câmara dos Deputados. O
PL em apreço, cuja relatoria
ficou a cargo do Deputado
Danilo Forte, ganhou corpo
face a inclusão de emendas
de extrema importância,
principalmente no campo da
autonomia e transparência das
Agências, proporcionando um
cenário promissor à regulação
brasileira. Algumas dessas
alterações foram discutidas e
propostas pela Associação
Brasileira de Agências de
Regulação - ABAR, as quais
permanecendo no texto final,
importarão em um ambiente
regulatório mais sólido.
Dentre os avanços
supramencionados, destacase a incorporação ao art. 14, §
1º e 2o. O primeiro rechaça a
imputação de responsabilidade
aos gestores pelas decisões ou
opiniões de caráter técnico,
ressalvadas as hipóteses de
dolo, fraude ou erro grosseiro.
Já o segundo, visa obstar
que as decisões de mérito
das Agências, de cunho
finalístico, sejam revistas pelos
órgãos de controle externo.
Outro aspecto relevante,
foi a inclusão no art. 15, de
indicadores para formatação
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do Índice de Qualidade
Regulatória - IQR, que visa
avaliar a eficácia da atividade
regulatória das Agências, cuja
divulgação se dará anualmente
perante o Senado Federal.
Inobstante os avanços contidos
no presente PL, o texto
merece algumas correções,
principalmente em relação
ao caput do art. 33, o qual
determina que “INCUMBE AS
AGÊNCIAS REGULADORAS
ZELAR PELO CUMPRIMENTO
DA LEGISLAÇÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR”. Ora,
determinada exação impõe aos
gestores, por ocasião de suas
decisões, um enfoque especial
as normas consumeristas.
Diga-se que tal imposição
poderá desvirtuar o equilíbrio
que consiste na base de toda
decisão regulatória, cuja
complexidade somente é
compreensível por aqueles
que conhecem a fundo o
processo regulatório. Nesse
sentido, o sucesso e a eficácia
regulatória irão depender
da máxima sinergia aos
princípios da modicidade
tarifaria, da segurança jurídica,
do equilíbrio econômico
financeiro, associados a
uma prestação de serviços
digna e justa. Assim, a
decisão regulatória, quando
tomada com base nos
princípios supramencionados,
inexoravelmente trará
benefícios aos consumidores,
no entanto, o meio para se

conseguir esses avanços,
necessariamente passa pelos
princípios que regem o
processo regulatório, e não
aqueles que se baseiam a
legislação consumerista, sob
pena de efeito contrário aos
interesses da sociedade.
Outro aspecto alterado no
PL, diz respeito ao período
dos mandatos dos gestores,
passando de 4 (quatro) anos
com recondução, para 5
(cinco) anos sem recondução,
cuja justificativa colhida
junto aos parlamentares foi
no sentido de inibir possível
captura dos agentes pelos
poder concedente e/ou
concessionárias. Ou seja, o
modelo previsto vai excluir
do mercado centenas de
profissionais experientes,
exatamente no momento em
que se alcança maturidade
profissional, quando mais
poderiam contribuir para o
ambiente regulatório; como se
no Brasil tivesse uma grande
oferta de profissionais e
cursos de formação na área de
regulação.
Em síntese, apesar da defesa
de pequenos ajustes no texto
em tramitação, entende-se
que o PL em comento constitui
um grande avanço para
regulação brasileira, que vem
desempenhando de forma
inequívoca papel valioso por
uma sociedade mais justa.
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MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO
O Governo Federal apresentou,
no dia 06 de julho, a Medida
Provisória (MP) nº 844/2018,
que altera o marco regulatório do saneamento básico. A
referida MP apresenta temas
complexos e polêmicos, com
propostas em graus de maturidade diferentes, razão pela
qual a sua aprovação necessitaria de um debate aprofundado
com a sociedade e as instituições afetas ao setor. Neste
sentido, lamentamos profundamente a falta de sensibilidade
por parte do Governo ao editar
tais mudanças na forma de
MP que, se aplicadas, causarão
desorganização do setor, com
impactos nos investimentos e
prejuízos à prestação e regulação dos serviços.
Na MP nº 844/2018, a competência da Agência Nacional de
Águas - ANA foi ampliada para
a regulação do saneamento
básico. Embora seu caráter seja
referencial, a MP impõe a atuação da regulação pela ANA, uma
vez que vincula o repasse de
recursos da União à aderência às
normas editadas pela Agência.
Numa leitura inicial, considerando que o setor depende de
recursos federais, verifica-se
que a ANA se tornará a agência
setorial, o que enfraquecerá
a autonomia das entidades
reguladoras subnacionais, que se
tornarão, por conseguinte, meras
executoras das decisões da ANA.
No que tange ao aspecto da
competência regulatória, a
nosso ver, na forma apresentada, o texto é inconstitucional, ao
adentrar na competência das
agências reguladoras subna-
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cionais, posto que as regras
contidas no §1º do artigo 4º da
citada MP tratam de matéria
eminentemente regulatória,
que não pode ser minimizada
mediante a malsinada conotação de se tratar tais imposições
como normas de referência.
A Associação Brasileira de Agências de Regulação - ABAR apoia
a iniciativa de elaboração de
normas de referência e, desde a
sua fundação, tem atuado neste
sentido, ofertando às Agências
Reguladoras documentos de
referência para a edição de
normas regulatórias, respeitadas
as características regionais. Além
disso, atua fortemente em capacitação e parcerias com o Governo Federal, em especial junto
aos Ministérios das Cidades e do
Planejamento, elevando, desta
forma, o nível de atuação dos
reguladores.
Atribuir os problemas que
impedem a universalização dos
serviços de saneamento básico
ao Marco Regulatório consiste
em um grande equívoco. Sua
reformulação na forma imposta em nada contribuirá para
a modificação dos índices de
cobertura do saneamento básico, haja vista a necessidade
de se avançar, por exemplo, no
planejamento e em regras que
estimulem de forma transparente e eficaz a participação do
segmento privado, bem como
o fortalecimento da regulação
subnacional.
Diante do exposto e considerando a relevância do tema,
faz-se necessária a revisão da
Lei nº 11.445/2007. Porém, o
processo de debate necessita

ser ampliado em termos de
participação das entidades setoriais, possibilitando a manifestação da sociedade e impedindo
que Estados e Municípios sejam
prejudicados ou tenham suas
competências constitucionais
usurpadas.
Com fundamento nas razões
expostas, a ABAR considera a
aprovação da aludida MP uma
afronta às suas iniciativas já
levadas a efeito, bem como
as contribuições encaminhadas aos diversos setores do
governo, sempre no sentido
de cooperar para que o Marco
Regulatório do Saneamento
fosse aperfeiçoado de maneira
a atender as expectativas de
todos os segmentos envolvidos, públicos e privados, entes
de governo em seus diversos
níveis, sem gerar consequências que julgamos danosas e
irreversíveis para a sociedade
brasileira, principalmente se
considerarmos o atual momento político, econômico e social
pelo qual atravessa o País.
A ABAR adotará, doravante,
todas as medidas que julgar
necessárias para a manutenção
do Pacto Federativo, mediante
mobilização de suas Associadas,
visando à conscientização da
base parlamentar em seus respectivos Estados, com o objetivo de levar ao conhecimento do
Congresso Nacional os efeitos
negativos que a mencionada
MP trará ao setor do saneamento básico brasileiro.
Fernando Alfredo Rabello
Franco
Presidente da ABAR
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ALPHA

Ranking Nacional das
Agências Reguladoras
Desenvolvido pelo Centro de Regulação e Infraestrutura da Fundação Getulio Vargas – FGV CERI – o Ranking
Nacional das Agências Reguladoras tem como objetivo primordial criar condições e incentivos para o aperfeiçoamento da capacidade institucional e técnica das Agências Reguladoras brasileiras. A avaliação ocorre de forma
contínua e independente. A possibilidade de comparação objetiva entre as Agências fornece elementos aos
investidores para que identifiquem a capacidade da regulação empreendida nas diferentes localidades do país,
gerando a atração de investimento aos locais com entidades mais sólidas.
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