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Palavras do diretor geral da ANEEL, André Pepitone da Nóbrega, na abertura do XII Congresso Brasileiro de 
Regulação (Foz do Iguaçu, PR, 10/11/2021) 

 

Não tenho como iniciar minhas palavras sem antes dizer que é com grande alegria que estamos reunidos em Foz do 
Iguaçu com todos vocês. 

Muito bem, cumprimento todos os meus amigos. 

E digo amigos porque tantas vezes, em outras oportunidades, estivemos juntos em congressos da Associação 
Brasileira de Agências de Regulação. 

O meu primeiro congresso da ABAR foi em 2003, lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. 

Expresso ao Presidente da ABAR, meu amigo Fernando Franco, o reconhecimento da Associação Ibero-americana 
de Entidades Reguladoras de Energia - ARIAE e, também, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, pela 
primorosa organização desta (me permitam assim chamar) Cúpula de Reguladores. 

Ao longo de sua trajetória a ABAR - vou dizer o óbvio Ministro Aroldo Cedraz, mas convém enfatizar - tem 
progredido a passos firmíssimos.  
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Nós somos um foro, meu amigo Vinicius Benevides, nós somos um foro de extraordinário vigor que pelo que se 
constata aqui, reúne reguladores dos mais variados segmentos da economia e de diferentes regiões de nosso 
Brasil.  

Este Congresso representa relevante espaço para integração das agências reguladoras e para criamos, entre nós, 
valiosas redes de disseminação de experiência e saber. 

Este intenso intercâmbio, já estamos na 12a edição do congresso, ajuda a aperfeiçoar nossa capacidade 
Regulatória, para garantir a estabilidade aos mercados, que estão em constante transformação, e criar normas que 
preservem os interesses públicos e impulsionem a inovação. 

Os reguladores econômicos são atores importantes para garantir a expansão dos serviços públicos, dentro de 
critérios de universalização – acessível a todos os brasileiros, de qualidade – atendendo às diferentes necessidades 
e expectativas, e de preços justos – aqueles que sejam adequados para os usuários e suficientes para quem presta 
o serviço. 

Os mercados, que regulamos, estão em rápida transformação, diante de toda essa inovação que estamos 
vivenciando, das evoluções tecnológicas e sociais. E são os choques exógenos que nos desafiam a manter o 
equilíbrio entre todos os fatores que influem no mercado.  

Permanecer efetivo em um contexto dinâmico requer reguladores experimentados que sejam ágeis e inovadores. 
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No passado, a prosperidade de uma nação era medida pelo potencial de suas riquezas naturais e pela capacidade 
de sua indústria.  

Isso continua sendo importante, mas a economia do século XXI, extremamente tecnológica e globalizada, reputa 
igualmente importante outro componente primordial para a competitividade e a sustentabilidade de um país: a sua 
credibilidade, que deriva diretamente da estabilidade das regras, da boa governança e do respeito aos contratos. 

As agências reguladoras como órgãos de estado, entes autônomos, são fiadoras dessa segurança e, portanto, 
fontes de credibilidade.  

Neste sentido, estamos no Brasil vigilantes aos princípios internacionalmente consagrados que orientam os sinais 
claros ao investidor para o desenvolvimento econômico e social sustentável: 

Transparência 

Previsibilidade 

Respeito aos contratos 

Ressalto também, que em suas atividades, além da tradicional regulamentação e fiscalização do setor regulado, as 
Agências devem utilizar o moderno mecanismo de consenso em substituição à autoridade, devemos promover 
discussões pautadas no diálogo com a sociedade e o poder público. 
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Na ABAR, nossas energias convergiram para o fortalecimento institucional das Agências Reguladoras, com o natural 
propósito de executar as políticas públicas sempre da maneira mais eficaz, fazendo com que o consumidor tenha a 
certeza de que ele, um verdadeiro cidadão brasileiro, é a razão de ser das Agências Reguladoras. 

Desejo a todos que aproveitem muito os próximos 2 dias de encontro. 

Olhando esse ambiente lotado, afirmo a vocês que volto a Brasília animadíssimo! 

Muitas e muitas vezes, nós ficamos lá em Brasília em nosso gabinete, e você ficando no gabinete, só recebe 
problemas. Às vezes até mesmo desalentos! 

Diferentemente, quando venho ao congresso da ABAR e encontro essa vibração, encontro esse auditório repleto de 
reguladores, de todas as esferas, Federal, Estadual e Municipal, – “Eu fico entusiasmado”. 

Vindo aqui tenho a certeza de que vale a pena ser Regulador, de que o Brasil é pujante, de que vamos continuar a 
crescer. 

Vamos garantir a melhoria da qualidade dos serviços, a ampliação da oferta e preços justos, em última instância o 
que o regulador persegue, obstinadamente, é a plena satisfação do consumidor. 

Desejo a todos um proveitoso Evento.  

Muito obrigado. 


