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"A burrice, no Brasil, tem um passado glorioso e um futuro promissor." 
(Roberto Campos) 

 
 
Estas últimas semanas têm sido marcadas por uma sequência de ataques 
às agências reguladoras por parte do governo federal, de entidades 
empresariais e de parte do mundo político.  
 
Os ataques têm como objetivo eliminar a autonomia e a independência das 
agências, submetendo-as ao cabresto dos governos. Os governos, de uma 
forma geral, já vêm agindo para minar essa independência. A forma mais 
comum é a nomeação para os quadros diretivos de pessoas sem a devida 
qualificação técnica e a experiência necessária. 
 
As agências não são perfeitas. Boa parte delas se ressente dessas 
nomeações que muitas vezes até mesmo constrangem os quadros técnicos, 
geralmente concursados e com alta qualidade profissional.  Ao mesmo 
tempo, a baixa qualificação dos dirigentes acaba levando a uma 
dependência política em relação a quem os indicou, que muitas vezes acaba 
influenciando decisões das agências. 
 



A regulação é uma área eminentemente técnica, que requer conhecimento 
econômico, jurídico e técnico, de engenharia, finanças, contabilidade etc. 
Sobra pouco espaço para amadorismo e incompetência. Entretanto, o que 
se vê mais recentemente, é a tentativa de resgatar o formato anterior à 
criação das agências, em uma clara tentativa de revisionismo que, se 
realmente implementado, poderá fazer com que o país retroceda muitos 
anos em seu caminho de tentar contar com uma infraestrutura qualificada 
e que atenda às necessidades do setor produtivo como um todo. 
 
O momento é de grande preocupação, pois a desinformação, o 
negacionismo, o revisionismo e a apologia à ignorância parecem estar em 
seu auge. 
 
É absolutamente claro, para quem estuda e não apenas palpita, que 
indústrias que operam redes, para que possam operar eficientemente e a 
custos menores, acabam tendo características oligopolistas e/ou 
monopolista. Com base nisso, a estrutura do Estado brasileiro passou a 
contar com uma clara distinção entre os papéis de Poder Concedente, 
Regulador e Operador. A concessão das redes de infraestrutura para 
empresas privadas tem como pressuposto esta segmentação. Ao tentar 
unificar os papéis de concedente e regulador, como era no passado, será 
retomada também a mesma ineficiência que levou à separação dos 
referidos papéis. 
 
O momento histórico que vivemos não pode trazer de volta conceitos que 
já haviam sido rejeitados exatamente por sua ineficiência. 
 
O País não merece isso. 


