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RESUMO 

 

 As agências reguladoras independentes (ARIs) foram instituídas para regular serviços 

públicos e setores econômicos e sociais, nas três esferas de governo. Providas de autonomia 

decisória, administrativa e financeira, com mandatos fixos para seus dirigentes e não 

coincidentes com os do Executivo, possuem uma “identidade” própria a fim de garantir a 

independência inerente à atividade da regulação. Partindo da premissa que a qualidade de 

regulações depende da qualidade dos reguladores, principais tomadores de decisão no âmbito 

das agências reguladoras, o presente estudo buscou compreender algumas dimensões 

importantes relacionadas à autonomia tal como esta se manifesta na prática: os níveis de 

expertise dos reguladores e a dinâmica de captura dos mesmos. Com este fim, foi construído 

um banco de dados com informações relativas aos reguladores estaduais, destacando 

características relacionadas com as ARIs e características individuais dos reguladores, desde 

áreas de formação, experiência prévia e cursos de pós, conduções e reconduções de mandato, 

até a colocação profissional pós-agência. A análise, de natureza descritiva, indica que quase 

50% dos reguladores estaduais são engenheiros e economistas, o resto se distribuindo entre 

várias profissões, com destaque para a área de direito, indicando uma tradição legalista nas 

ARIs brasileiras. Boa parte dos indicados para assumir o cargo de dirigente comprova 

experiência prévia no setor regulado. Entretanto, a expertise difere de acordo com a região do 

país e o tipo de agência reguladora, sendo menor na região norte e maior na região sudeste, 

onde também predominam agências mais especializadas unissetorial ou bissetorial. Também 

se observa a tendência de criação de uma rede de regulocratas: reguladores que se destacam 

por uma trajetória profissional entre agências. Quando os dados são olhados a partir das 

teorias de captura, destaca-se que, diferentemente dos reguladores norte-americanos, a maior 

parte dos reguladores estaduais permanece no setor público após o cargo na diretoria 

colegiada. As conduções e reconduções partidárias indicam predominância de partidos como 

PSDB e PMDB, contudo percebe-se que as reconduções acontecem independente de corrente 

partidária, indicando a solidez do modelo brasileiro. 

Palavras-Chave: regulação, agência reguladora, expertise, autonomia. 
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ABSTRACT 

Independent regulatory agencies (IRAs) were established to regulate public services and 

economic and social sectors, in three levels of government. Provided with decision-making, 

administrative and financial autonomy, with fixed terms for its leaders and not identical to the 

Executive, have an "identity" itself to ensure the independence inherent to the regulatory 

activity. Assuming that the quality of regulations depends on the quality of regulators, key 

decision-making borrowers under the regulatory agencies, the present study sought to 

understand some important aspects related to autonomy as it is manifested in practice: 

expertise levels of regulators and the dynamic capture them. To this purpose, a database 

containing information on state regulators was built, highlighting features related to the IRAs 

and individual characteristics of regulators from graduation, previous experience and 

postgraduate courses, conduction and mandate renewals, until placement professional post-

office. The analysis, descriptive, indicates that nearly 50% of state regulators are engineers 

and economists, the rest being distributed among various professions, especially the area of 

law, indicating a legalistic tradition in Brazilian IRAs, as well as many of the listed to take 

over as leader confirms previous experience in the regulated sector. However, the expertise 

differs according to the region of the country and the type of regulatory agency, being lower 

in the northern and largest region in the southeast, also dominated more specialized agencies. 

Also it notes a tendency to create a regulocratas network: regulators that stand out for a 

professional trajectory between agencies. When data are looked at from the capture theories, it 

is emphasized that, unlike the US regulators, most state regulators remains in the public sector 

after leaving the executive board. The party conduction and renewals indicate predominance 

of parties as PSDB and PMDB, however it is perceived that renewals take place independent 

of party power, indicating the strength of the Brazilian model. 

 

Keywords: regulation, regulatory agency, expertise, autonomy. 
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1. O PROBLEMA 
 

 A consolidação do papel regulador do Estado foi acompanhada pelo estabelecimento de 

agências especializadas que exercem um papel regulador sobre empresas privadas em 

diversos setores que incluem energia, água, telecomunicações, indústria farmacêutica, entre 

outros, em vários países do mundo (JORDANA & LEVI-FAUR, 2005). O modelo de agência 

reguladora independente (ARI) é resgatado neste novo contexto de papel regulatório do 

Estado, baseado na premissa de credibilidade e garantia de contratos de longo prazo, num 

contexto de pós-privatização.  

 A maioria das teorias que busca compreender a atuação das ARIs foca, principalmente, 

em razões que levaram na sua criação, privilegiando seu surgimento como consequência 

quase natural do processo de privatização de serviços públicos ou enxergando fortes pressões 

miméticas por parte de organismos nacionais e internacionais na adoção desse novo formato 

institucional (BEBLAVY, 2002; CHRISTENSEN & LAEGREID, 2005; JORDANA, LEVI-

FAUR & MARÍN, 2011). Teorias de delegação focam principalmente em razões para criar 

ARIs, assim como na relação entre a agência (para a qual se delega poder) e seus principais 

políticos na fase pós-delegação (GILARDI, 2002, 2007; SHAPIRO, 2002),  

Entretanto, boa parte das teorias acima citadas não ajuda a compreender o que, de fato 

acontece nas ARIs, uma vez que o processo de delegação tenha ocorrido (SCHREFLER, 

2010). Esta pesquisa pretende se afastar de uma orientação normativa acerca das 

características desejáveis de um órgão regulador de forma a alcançar uma desejável 

autonomia de atuação e busca compreender se, passados mais de 15 anos desde sua criação, a 

dinâmica real dos reguladores brasileiros se aproxima desta retórica de independência. As 

escassas pesquisas empíricas que compartilham esta orientação empírica foram realizadas no 

contexto norte-americano (ECKERT, 1981; SPILLER, 1988) e indicam que reguladores são 

premiados com empregos bem-remunerados na própria indústria regulada ou em seus 

parceiros e fornecedores, corroborando as teorias de captura regulatória. Em outras palavras, 

as ARIs são vistas como entes capturáveis por diversos grupos de interesse.  

Este trabalho projeta o avanço na compreensão da “real” autonomia dos reguladores 

brasileiros. Compartilhando a premissa que a expertise e o conhecimento técnico dos 

reguladores são fundamentais para assegurar a autonomia e natureza técnica e apolítica do 

próprio órgão regulador, as perguntas que orientaram esta pesquisa foram: qual é o perfil da 

diretoria nomeada para dirigir as ARIs? De que setor eles são provenientes? Eles comprovam 

a relevância dos requisitos de expertise e de conhecimento especializado no momento de sua 
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indicação? Qual foi o destino do regulador pós-agência? Quais são os indicativos de captura 

desse profissional pela indústria regulada ou por outros atores políticos? Quais são os 

principais partidos que indicam reguladores e quando acontecem reconduções partidárias ou 

interpartidárias?  

 Dessa forma, esta investigação busca contribuir para o debate e evolução dos estudos da 

área regulação no Brasil buscando mapear as características inerentes a este novo modelo 

institucional de administração pública, particularmente, focando no nível estadual. 

 

1.1 OBJETIVOS DE PESQUISA 
 

O objetivo central é compreender como a autonomia decisória se traduz na prática 

profissional dos reguladores estaduais no Brasil. Particularmente, a pesquisa foca em duas 

dimensões importantes relacionadas à autonomia tal como esta se manifesta na prática:  

a) os níveis de expertise e conhecimento especializado dos reguladores brasileiros 

estaduais; 

b) a dinâmica de captura dos reguladores brasileiros estaduais.  

 Como forma de direcionar a pesquisa, e visando reunir os subsídios necessários para se 

chegar a uma resposta a estes objetivos centrais foram elaborados os seguintes objetivos 

intermediários:  

a) Construir um banco de dados com informações relativas aos reguladores que compõem 

o corpo dirigente das agências reguladoras estaduais; 

b) Levantar as áreas de atuação, experiência prévia no setor regulado e cursos de pós-

graduação como indicadores relacionados com a expertise e conhecimento 

especializado dos reguladores; 

c) Identificar a ocupação pré e pós agência reguladora como forma de verificar a premissa 

de captura dos reguladores por determinados grupos de interesse; 

d) Explorar a relação entre o formato de agência reguladora (unissetorial, bissetorial e 

multissetorial) e as dimensões acima especificadas;  
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e) Analisar as conduções e reconduções dos reguladores à luz dos partidos políticos no 

momento de indicação por parte do governador. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

 Torna-se custoso para um projeto englobar a totalidade de aspectos e elementos contidos 

na análise de determinado tema. Considerando o objetivo do Núcleo de Estudos da Regulação 

da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas de compreender a “real” 

autonomia dos reguladores brasileiros, julgou-se necessária a delimitação em relação ao nível de 

governo. A partir da constituição de um banco de dados robusto, a esfera federal foi 

contemplada no trabalho de outro pesquisador, enquanto o presente estudo concentrou-se 

especificamente nas trajetórias de carreira dos reguladores nas agências reguladoras estaduais.  

 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

  No presente estudo, partimos da premissa que a qualidade de regulações depende da 

qualidade dos reguladores, principais tomadores de tomada de decisão no âmbito das agências 

reguladoras. Nesse sentido, existem poucos estudos que tenham buscando compreender a 

dinâmica interna dos órgãos reguladores brasileiros, focando, particularmente, nas trajetórias 

dos reguladores de alto escalão, principais tomadores de decisões regulatórias.   

 As ARIs foram instituídas para regular os serviços públicos e setores econômicos, nas 

três esferas de governo e nos mais diversos setores. Providas de autonomia decisória e 

financeira, com mandatos fixos para seus dirigentes e não coincidentes com os do Executivo, 

possuem uma “identidade” própria a fim de garantir a independência inerente à atividade da 

regulação.  

 O ponto de partida é a ideia que a autonomia real dos reguladores é baseada em dois 

aspectos: a expertise dos reguladores e a falta de influência dos atores políticos ou da 

indústria. Ao fim e ao cabo, quando essas dimensões são analisadas, há condições de 

observarmos, embora parcialmente, a veracidade da expertise a da autonomia dos reguladores. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 EXPERTISE E CONHECIMENTO TÉCNICO COMO FONTES 
LEGITIMADORAS DAS ARIs 

 

A reforma gerencial de 1995, concebida no decorrer do governo Fernando Henrique 

Cardoso, revisou as formas de organização e funcionamento do aparelho do Estado brasileiro 

e indicou uma mudança importante no papel desempenhado por este no processo de 

desenvolvimento econômico e social. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

cita em seu capítulo segundo que “A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto 

da redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-

se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento” (MARE, 1995:12).  

 Destarte, buscou-se o fortalecimento das funções de regulação e coordenação do Estado, 

responsáveis pela formulação de políticas públicas e pelas novas funções de regulação. Para 

Abranches (1999), a reforma do Estado deve ser constituída por uma reforma dos seus 

aparelhos regulatórios tendo em vista o objetivo de implantar um Estado regulador, em 

substituição ao Estado intervencionista. O autor defende que dentre os principais critérios 

processuais que regulam a regulação e asseguram a estabilidade de regras, transparência e 

decisão pluralista, estão a decisão colegiada, por membros efetiva e comprovadamente 

qualificados para a tarefa, além da autonomia política, orçamentária e financeira dos agentes 

reguladores.  

 Inspiradas pela experiência internacional, as agências reguladoras federais foram criadas 

como entes públicos dotados de autonomia em relação ao Poder Executivo, visando a regular 

os serviços públicos e setores econômicos considerados estratégicos para o Brasil. Em 1997, a 

primeira agência foi criada — Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) — segundo o 

formato internacional consagrado, isto é, provida de autonomia decisória e financeira, com 

mandatos fixos para seus dirigentes e não coincidentes com os do Executivo. Desde então, 

várias agências foram criadas, nas três esferas de governo e nos mais diversos setores 

econômicos e sociais (PACHECO, 2003; PECI & CAVALCANTI, 2000).  

 Na prática, mais uma vez a permanente tensão política-administração que caracteriza o 

campo de administração pública é debatida. Na visão de Peci (2013) o que se propõe via 

agências reguladoras independentes é a consolidação da divisão entre política e 
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administração. A ideia é viabilizar a especialização decorrente da divisão do trabalho 

(pensar/fazer) e potencializar capacidades técnicas essenciais para o desempenho das tarefas 

administrativas. Para a autora, o modelo de ARI procurou consolidar um ente de natureza 

técnica nas mãos de especialistas com expertise administrativa/técnica e independentes de 

excessivos controles governamentais. A autora ainda relembra que esse mesmo caráter 

técnico e a tendência à independência asseguram ganhos de eficiência e sustentam o modelo 

ao longo dos anos e em diversos contextos. Contudo, a experiência internacional demonstra 

que os ganhos resultantes da especialização eram suplantados por excessos de funções e 

poderes por parte das agências com maiores poderes discricionários.  

 De fato, a delegação do papel regulatório e normativo para agências reguladoras de 

natureza independente, traz a tona o debate acerca da legitimidade e accountability dessa 

delegação, uma vez que as ARIs, a principio, seriam autônomas, isto é, menos sujeitos à 

influencias dos políticos (democraticamente eleitos) e dos ministérios respectivos. Com 

efeito, o conhecimento e a expertise técnica são evocados como as principais fontes de 

legitimidade que justificam a existências de órgãos “independentes”, menos sujeitos a 

controles políticos, burocráticos e administrativo. Pereira et al (2001) defendem que o arranjo 

institucional regulatório dá preferência à criação de ARIs devido ao seu considerável poder 

discricionário conferido a partir da sua grande autonomia e concentração de funções da 

fiscalização financeira e de qualidade do setor. 

Um das principais razões que justificam a delegação das funções regulatórias para uma 

agência de natureza “independente” (ARI) reside na premissa que estes órgãos, de natureza 

técnica, teriam maiores condições de ficar imunes a influências político-partidárias e garantir 

a credibilidade de contratos de longo prazo. Em outras palavras, a própria legitimidade das 

ARIs reside no recurso à expertise e ao conhecimento técnico como base para a tomada de 

decisão regulatória (MAJONE, 1996; SCHREFLER, 2010).  

 Efetivamente, a legitimidade dessas instituições está condicionada à capacidade de gerar e 

manter a crença de que elas são as mais apropriadas para as funções a elas confiadas. No caso 

das ARIs, um dos critérios relevantes da legitimidade a estas conferidas relaciona-se à 

composição de seus recursos humanos: os conhecimentos e a experiência específicos, assim 

como a habilidade de solucionar problemas dos reguladores, sua capacidade de proteger 

interesses difusos e o profissionalismo. Considerando que a regulação depende largamente do 

conhecimento científico de engenharia e de economia, a fonte de legitimidade das ARIs é o 

fato de serem o repositório de conhecimentos e experiências específicos (MAJONE, 1999). 
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 A força dos conhecimentos técnicos e experiência como base do processo de tomada de 

decisão regulatória — uma expertise técnica que nem legisladores nem generalistas 

burocráticos provavelmente possuem — sempre foi uma fonte importante de legitimidade 

para os reguladores (SCHREFLER, 2010; MAJONE, 1999). Para alguns autores, como 

Majone (1996), não é a entrega de resultados para a sociedade, mas especificamente o 

conhecimento especializado, que justifica as decisões regulatórias, a principal fonte de 

legitimidade das agências. Em outras palavras, a legitimidade da regulação não está tão ligada 

à eficiência regulatória e sim aos procedimentos e à justificação das escolhas regulatórias, 

duas áreas em que o conhecimento tem papel crucial (WEISS, 1979; MAJONE, 1996; 

SCHREFLER, 2010). A expertise e o emprego de conhecimentos técnicos têm papel 

relevante no desenvolvimento das complexas questões atinentes à regulação. Entretanto, não 

há matérias inteiramente distintas da política em seus aspectos técnicos, nem tampouco 

escolhas políticas que prescindam de alguma consideração técnica (BINENBOJM & 

CYRINO, 2009). 

 Este debate teórico não encontra muito respaldo nos trabalhos empíricos que identifiquem 

se, de fato, as ARIs recorrem ao conhecimento científico-social, à expertise ou à informação 

sofisticada quando regulam. Schrefler (2010) constrói uma tipologia de recurso ao 

conhecimento científico no processo de tomada de decisão nas ARIs, diferenciando:  

� O uso instrumental: ARI recorre ao conhecimento científico para resolver problemas 

correntes, compreender questões especificas.  

� O uso simbólico: ARI recorre ao conhecimento científico para ganhar legitimidade 

vis a vis outro atores políticos, provar sua competência ou interferir em áreas onde 

atua tangencialmente; 

� O uso político-estratégico: forma de responder a mecanismos externos de supervisão 

(judicial, qualidade regulatória ou controle político), alavancando seu papel politico no 

cenário institucional; 

� O “não-uso”: quando a agência não recorre a nenhuma fonte de conhecimento 

científico para tomar decisões regulatórias, mas usa outros critérios que balizam suas 

decisões. 

 Entretanto, será que estes critérios de conhecimento técnico e expertise – fundamentos 

legitimadores da própria “razão de ser” das agências – são observados na prática? Esta será 
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uma das dimensões que buscará se observar no decorrer da pesquisa empírica realizada neste 

trabalho. A fim de operacionalizar a análise, o conhecimento e expertise de regulador foram 

aferidas com base em três dimensões: a área de formação e cursos de pós-graduação, 

buscando observar se existe aderência às áreas indicadas por Majone (1999); experiência 

prévia no setor regulado, partindo do pressuposto que a experiência acumulada no setor 

regulado também contribui para o conhecimento tácito acerca do setor. 
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2.2 TEORIAS DE CAPTURA E A “REAL” AUTONOMIA DOS REGULADORES 
 

Para vários autores, as ARIs não se podem idealizar como organizações impermeáveis à 

influência de grupos de interesse, já que o processo de seleção e nomeação dos quadros das 

agências reflete algum tipo de identidade política com o titular da competência para a 

nomeação (JUSTEN FILHO, 2006; MEIRELLES & OLIVA, 2006; WU, 2008). Nunes 

(2007: 14) observa que “As personalidades que integram as autoridades reguladoras 

independentes são escolhidas pelos méritos que lhes são reconhecidos pelos políticos que as 

escolhem (o que não é garantia de que tais “méritos” sejam reais)”. O autor acredita que é vão 

o esforço existente para acentuar a nota de que as agências reguladoras são organismos 

técnicos, politicamente neutros, que exercem funções iminentemente técnicas, pois de fato, 

elas exercem funções políticas e tomam decisões políticas visto que resultam em repercussões 

sociais e políticas.  

 Na base do questionamento da “tecnicidade” das ARIs, residem muitas perspectivas que 

analisam as agências a partir da ótica de captura. A teoria da regulação econômica, de Stigler 

(1971), já ressaltava o importante aspecto da captura dos reguladores pela indústria regulada. 

Em sua visão, os benefícios obtidos por grupos de interesse são provenientes do emprego da 

máquina política para o atendimento de suas finalidades. Avaliando os grupos de interesse 

ligados à indústria dos Estados Unidos, Stigler (1971:3) afirma que “regulation is acquired by 

industry and is designed and operated primarily for its benefit”. (STIGLER, 1971:3).  

 No Brasil, é claro para Nunes (2007) que pessoas competentes em certo setor trabalham 

normalmente nas empresas desse setor. Por isso, não o surpreende, que as personalidades 

escolhidas pela sua experiência e competência saiam muitas vezes das empresas reguladas 

para integrar as entidades reguladoras. Além disso, terminado o mandato e passado algum 

eventual período de quarentena, haverá o desejo do ex-dirigente regressar ao antigo local de 

trabalho, e certamente a lugares mais destacados e melhor remunerados do que aquele 

ocupado antes de assumir o cargo na diretoria colegiada da ARI. 

 Entre os poucos trabalhos empíricos que verificaram a trajetória profissional dos 

dirigentes das ARIs sob a ótica da captura, destacam-se os trabalhos de Eckert (1981) e 

Spiller (1988). Ambos desenvolveram a metodologia empregada para analisar a trajetória de 

carreira dos reguladores e se usaram de ponto de partida para a operacionalização da presente 

pesquisa. 
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 O inovador estudo de Eckert (1981) demonstra que a trajetória de carreira típica dos 

reguladores consiste em uma forte atuação no setor público no período que antecede a direção 

da ARI com uma grande probabilidade de alocação posterior, direta ou indiretamente, na 

indústria regulada que estava sob sua jurisdição. Durante a pesquisa, o autor observou que o 

ex-dirigente tende a ser capturado pelas empresas que regulou. O autor sinaliza as 

recompensas que os reguladores poderiam obter na diretoria das ARIs, já que os dirigentes 

não recebiam altos salários (a remuneração era fixada por estatuto): havia a expectativa de 

empregos bem remunerados no setor privado regulado que superava a perspectiva incerta de 

recondução do cargo na diretoria da ARI. 

 Um dos principais problemas da agência reguladora é a competição entre políticos e 

grupos de interesse pela influência nas decisões dos burocratas - reguladores. Spiller (1988), a 

partir de dados coletados anteriormente por Eckert (1981), analisou os reguladores de três 

agências reguladoras norte-americanas (ICC – Interstate Commerce Commission, CAB – Civil 

Aeronautics Board e FCC – Federal Communications Commission) a partir de diversas 

variáveis (idade, duração do mandato, experiência pré e pós-agência, orçamento discricionário 

da agência, entre outros) para criar um modelo com capacidade de estimar a probabilidade de 

que um regulador atuará na indústria regulada na sequência de seu mandato na agência, bem 

como as principais determinantes para este tipo de escolha. 

 Em alguns casos, os reguladores foram indicados para cargos melhores ou até mesmo 

para posições no ministério. Segundo Spiller, essa é uma das formas que os políticos 

encontram para recompensar os reguladores que lhes foram fiéis. Ele distinguiu também a 

relação direta de trabalho, isto é, um empregado de uma empresa regulada, da relação indireta 

que significa a prestação de serviço para a organização regulada, como trabalhar para um 

escritório de advocacia que assessora a indústria em suas demandas jurídicas, por exemplo.  

TABELA 1: EMPREGO PRÉ- E PÓS-AGÊNCIA DOS REGULADORES: 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Spiller, 1988, table 2. 
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 Há conclusões interessantes relativas à análise das 129 trajetórias profissionais 

investigadas que foram concatenadas na tabela. Apenas 22 reguladores com origem no setor 

público, por exemplo, voltaram a trabalhar em instituições do governo ao final de seus 

mandatos. Isso significa que dizer que menos de um quarto dos profissionais que labutavam 

no setor público, permaneceram nesse setor após o exercício na ARI. Somente 20 

profissionais tinham atuação prévia no setor privado (indústria regulada), entretanto após o 

mandato na diretoria da agência, 58 profissionais tiveram as indústrias reguladas, seus 

parceiros e fornecedores como novo destino profissional.  

 Spiller aponta que os reguladores tem o poder de distribuir a renda proveniente da 

regulação. Como os reguladores são indicados pelos políticos, esses são capazes de extrair 

benefícios dos reguladores em potencial, seja na forma de vantagens para segmentos 

eleitoralmente interessantes, seja na forma de trabalho prévio em suas equipes. 

 Observa-se que a competição entre políticos e grupos de interesse pela influência nas 

decisões dos burocratas é narrada como um dos principais problemas da agência no seminal 

estudo de Spiller. A hipótese é que grande parte dessas compensações toma a forma de bem-

remunerados empregos pós-agência, direta ou indiretamente relacionados aos setores 

econômicos regulados. Em sua análise, trabalhar para empresas reguladas, seus parceiros ou 

fornecedores após o final do mandato numa agência reguladora pode ser um indicador de que 

o regulador é recompensado por decisões que tomou em benefício do setor regulado.  

 Nessa pesquisa buscamos analisar algumas dimensões importantes relativas aos 

pressupostos de tecnicidade e expertise dos reguladores brasileiros, focando em suas 

trajetórias profissionais e políticas. Olhando a partir da ótica de captura, observamos dados 

acerca da ocupação pré e pós agência do regulador, assim como conduções e reconduções 

políticas. Deste modo, quando analisamos essas dimensões acerca dos reguladores, temos 

condições de observar se, na prática, a expertise e a autonomia dos reguladores brasileiros são 

“mitos” ou fatos concretos, observáveis no cotidiano da regulação. 
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3 METODOLOGIA 
 

 Em termos metodológicos, a presente pesquisa pode ser considerada exploratória e 

descritiva (VERGARA, 2007). Trata-se de uma pesquisa exploratória, pois ainda não existem 

trabalhos empíricos no Brasil que abordem o mapeamento das trajetórias de carreira dos 

reguladores de agências reguladoras e no decorrer dessa pesquisa foi necessário contribuir um 

banco de dados com informações acerca de todos os reguladores estaduais. A pesquisa também 

pode ser definida como uma pesquisa descritiva e compreensiva, porque descreve algumas 

dinâmicas importantes relacionadas a expertise e autonomia dos reguladores, buscando 

estabelecer algumas bases para a compreensão das dinâmicas relacionadas à expertise e a 

autonomia dos reguladores. Entretanto, a pesquisa não avançou na análise nas relações entre as 

variáveis levantadas, devido às limitações de tempo e escopo de um trabalho final de mestrado 

profissional. Cabe ainda ressaltar que a escolha do nível estadual para investigação se deve ao 

fato de que as agências reguladoras federais foram examinadas por outro pesquisador. 

A coleta de dados foi realizada por meio de múltiplas fontes disponíveis em duas fases. A 

primeira fase buscou explorar materiais publicados em livros, artigos acadêmicos e demais 

publicações pertinentes ao tema. Em seguida, na análise documental, encaminhou-se uma 

carta de apoio à pesquisa para a Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR) 

e para as ARIs, conforme consta no Apêndice deste trabalho. Destaca-se também o estudo 

desenvolvido a partir de sítios oficiais, bancos de dados e por meio de órgãos de informação 

das agências reguladoras estaduais, além da investigação de atas de reuniões das diretorias 

colegiadas, publicações nos Diários Oficiais do Estado, press releases com os currículos dos 

indicados e meios diversos, como jornais, revistas e blogs de jornalistas regionais. 

Para compreender as características organizacionais de cada ARI, efetuou-se uma revisão 

da legislação institucional de cada agência, o que permitiu observar (i) os objetivos da ARI 

constituídos na lei estadual de criação, (ii) competências inerentes à regulação do setor a que 

se destina, (iii) natureza da agência reguladora,  (iv) estrutura básica da ARI, (v) composição 

da diretoria colegiada, (vi) duração do mandato de cada diretor, (vii) responsável pela 

indicação da diretoria colegiada; (viii) condições que devem ser satisfeitas para nomeação e 

posse do indicado, como por exemplo: ser brasileiro, ser maior de idade, ter habilitação 

profissional de nível superior, ter reputação ilibada e idoneidade moral, possuir mais de cinco 

anos no exercício de função ou atividade profissional que seja tecnicamente compatível com a 
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atividade reguladora; (ix) possibilidade de recondução do mandato; (x) vedações para o 

regulador no período pós-mandato, como o impedimento para o exercício de atividades no 

setor regulado pela ARI por determinado tempo, contado da exoneração ou término do seu 

mandato; (xi) previsão de ouvidoria pública para atendimento aos usuários; (xii) fontes de 

financiamento da ARI e (xiii) quadro de pessoal da ARI. 

Dado que hoje são 27 ARIs estaduais em vigor associadas à ABAR, sendo a Agência 

Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul 

(AGERGS), a primeira agência criada no âmbito estadual, instituída pela Lei nº 10.931, de 

9 de janeiro de 1997, esse foi o número base para a coleta de informações. Assim, as ARIs 

desta pesquisa estão representadas no quadro abaixo: 

QUADRO 1: ARIS ESTADUAIS 

ARI ESTADO

ADASA DF

AGEAC AC

AGENERSA RJ

AGEPAN MS

AGEPAR PR

AGER MT

AGERBA BA

AGERGS RS

AGERSA BA

AGESAN SC

AGESC SC

AGETRANSP RJ

AGR GO

AGUASPARANA PR

ARCE CE

ARCON PA

ARPB PB

ARPE PE

ARSAE-MG MG

ARSAL AL

ARSAM AM

ARSEP RN

ARSESP SP

ARSI ES

ARTESP SP

ASPE ES

ATR TO
 

Fonte: ABAR, 2014. Elaboração própria. 
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Com o fim de realizar a ordenação e classificação dos dados da pesquisa, após a coleta das 

informações supracitadas, foi criado um banco de dados organizado em dois grupos de 

classificação: “Agências Reguladoras Estaduais” com as características institucionais das 

ARIs estudadas e “Reguladores” com o detalhamento dos profissionais analisados. As 

categorias utilizadas no banco de dados foram elencadas no quadro abaixo: 

QUADRO 2: CATEGORIA DO BANCO DE DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração própria. 

A lei de criação de cada ARI determinou as categorias pertencentes ao grupo 

“classificação das agências reguladoras”. A análise da legislação permitiu identificar a 

finalidade da agência e as áreas de atuação regulatória. A partir disso, classificou-se a (i) 

natureza no que diz respeito à quantidade de setores com a qual a agência interage, (ii) o 

tempo de mandato dos diretores e a (iii) forma de indicação da diretoria colegiada.  

Já as categorias constantes do grupo “classificação dos reguladores” foram agrupadas de 

acordo com a relevância quantitativa observada na análise dos dados coletados: (i) formação 

universitária, (ii) partido político do governador responsável pela indicação do gestor, (iii) 

setor de origem pré-agência reguladora, (iv) setor de destino pós-agência reguladora. 

 Ademais, constam no banco de dados uma análise que concatena a experiência prévia do 

regulador no setor regulado, englobando as áreas públicas e privadas, além de um exame a 

respeito das reconduções de mandato dos reguladores.  

CLASSIFICAÇÃO DAS ARI ESTADUAIS:

NATUREZA FORMA DE INDICAÇÃO MANDATO

1) UNISSETORIAL 1) GOVERNADOR 1) 2 ANOS

2) BISSETORIAL 2) DIVERSA 2) 3 ANOS

3) MULTISSETORIAL 3) 4 ANOS

4) 5 ANOS

CLASSIFICAÇÃO DOS REGULADORES:

FORMAÇÃO OCUPAÇÃO PARTIDO POLÍTICO

1) ENGENHARIA 1) SETOR PRIVADO 1) PSDB

2) ECONOMIA 2) SETOR REGULADO 2) PT

3) ADMINISTRAÇÃO 3) SETOR PÚBLICO (SERVIDOR) 3) PSB

4) DIREITO 4) SETOR PÚBLICO (DAS) 4) PDT

5) CONTABILIDADE 5) SETOR POLÍTICO 5) PMDB

6) LETRAS 6) SETOR ACADÊMICO 6) DEM/PFL

7) GEOLOGIA 7) SETOR CONSULTORIA 7) PSD

8) OUTROS 8) PP
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Para a análise das trajetórias de carreira dos reguladores, utilizou-se parte da metodologia 

apresentada por Eckert (1981) e Spiller (1988), isto é, para cada regulador, foi investigado o 

tempo de mandato na agência, suas experiências profissionais pré e pós-agência, formação 

universitária e o responsável pela indicação.  

O objetivo foi comparar possíveis migrações entre a origem e o destino desses 

profissionais, a partir das categorias setor privado e setor público. Na hipótese de um 

regulador possuir atividade pré-agência em mais de um setor, a categoria mais antiga foi 

descartada, priorizando sua atividade mais próxima ao momento de sua indicação. A 

identificação dos setores de origem e de destino dos profissionais analisados obedeceu as 

seguintes prerrogativas: 

• Categoria 1: “setor privado”, relaciona a atuação do profissional no setor privado, 

porém não relacionado ao setor regulado pela ARI, no período que antecedeu sua 

nomeação para exercício na diretoria colegiada ou após sua exoneração do cargo 

na ARI. Atividades que se relacionam com o setor de atuação da ARI foram 

consideradas na categoria 2. 

• Categoria 2: “setor regulado”, relaciona a atuação do profissional na indústria 

regulada no período que antecedeu sua nomeação para exercício na diretoria 

colegiada ou após sua exoneração do cargo na ARI.  

• Categoria 3: “setor público (servidor)”, destinada ao profissional investido em 

cargo público mediante concurso público, conforme redação dada pelo Art. 10º da 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990: “A nomeação para cargo de carreira ou 

cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o 

prazo de sua validade”. A categoria abrange todos aqueles investidos em cargo ou 

emprego público, segundo preconiza o artigo 37, da Constituição Federal de 1988, 

excetuando-se os professores universitários que foram enquadrados na categoria 

nº 6 – “setor acadêmico”. 

• Categoria 4: “setor público (DAS)” denomina os profissionais ocupantes de 

cargos de direção e assessoramento (DAS) declarados em lei de livre nomeação e 

exoneração. Com efeito, o cargo em comissão é uma exceção constitucional, e a 

legislação exige que se determinem, expressamente quais as funções e os cargos 
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de confiança que poderão ser providos por pessoas estranhas ao funcionalismo 

público e sem a necessidade de concurso público.  

• Categoria 5: “setor político” designa os profissionais que desempenharam cargos 

políticos, isto é, foram eleitos como presidente, governador, senador, deputado 

federal, deputado estadual, prefeito ou vereador. 

• Categoria 6: “setor acadêmico” designa profissionais relacionados ao meio 

acadêmico, público e privado, representado pelos professores universitários e 

pesquisadores. 

• Categoria 7: “setor consultoria” representa os profissionais que atuaram em 

empresas de consultoria ligados ao tema de regulação. 

 Cumpre destacar que o objeto desta pesquisa foi o exame das estruturas colegiadas de 

decisão, dado que tomam decisões importantes relacionadas ao funcionamento da própria 

agência, tais como a proposta orçamentária, atribuições dos departamentos e arbitrar 

conflitos de interesse nos serviços públicos delegados. Assim, não cabe aqui a análise das 

estruturas colegiadas de consulta, já que essas não tem poder de decisão nem direito à 

remuneração.  

 Na figura abaixo, o organograma da ARSI está representado a fim de exemplificar uma 

estrutura com a composição de Diretoria Colegiada (objeto desta análise) e de um Conselho 

Consultivo. 

FIGURA 1: ORGANOGRAMA DA ARSI 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fonte: ARSI (2014). 
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 Uma limitação da pesquisa foi encontrada quando, durante o levantamento de 

informações nos sítios oficiais das ARIs para verificar a existência de uma galeria de ex-

dirigentes, percebeu-se uma escassez de informações institucionais disponíveis. Em seguida, 

uma carta de apoio à pesquisa com a solicitação do histórico de dirigentes foi encaminhada 

diretamente às ARIs. Conforme destacado, o pedido de apoio foi realizado à ABAR, na 

esperança de que essa associação possuísse um banco de dados robusto sobre o ex-diretores 

das agências. 

 Constatou-se que, atualmente, não existe um banco de dados com informações relativas 

aos curricula vitae e contato dos ex-dirigentes das ARIs, tanto na própria agência quanto, de 

uma forma consolidada, na ABAR.  

 Embora a resistência para ceder tais informações das ARIs não seja tão elevada, parece 

haver um entendimento entre os dirigentes atuais de que a adoção de um procedimento para 

arquivo de informações dos ex-membros da diretoria colegiada seja inevitável. Observa-se 

nitidamente essa tendência, visto a dificuldade encontrada pelas agências ao providenciarem 

a resposta à carta de apoio à pesquisa encaminhada no decorrer desta investigação.   

 Entretanto, destaca-se a resistência encontrada em uma resposta negativa de uma ARI 

com a justificativa que não possuía os dados solicitados nesta pesquisa e recomendação que 

a manifestação fosse encaminhada à ABAR. Dado que, no decorrer da pesquisa, essa foi a 

primeira resposta negativa expressa, argumentou-se que os dados requeridos pertenciam à 

própria agência e deveriam ser públicos, devido a própria lei de transparência e acesso à 

informação. Dessa maneira, após contato com o Conselho Estadual de Investimentos, 

Parcerias e Desestatização (CIPAD), esse Órgão efetuou gestões com a ARI, fato que 

colaborou para que o provimento de uma resposta satisfatória. 

 Como não se obteve as respostas em sua totalidade, utilizou-se o recurso previsto no Art. 

10º da Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, isto é, 

a apresentação do pedido de acesso a informações aos órgãos, por meio de seus sítios oficiais 

na internet.  

 O pedido online foi possível em todas as ARIs, excetuando-se as agências do estado do 

Rio de Janeiro, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio 

de Janeiro (AGENERSA) e Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de 

Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de 

Janeiro (AGETRANSP), que exigiram o protocolo da via física do formulário de acesso à 

informação.  
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 Tal fato contraria o que a LAI preconiza em seu § 2o do Art. 10: “Os órgãos e entidades 

do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por 

meio de seus sítios oficiais na internet.”. Vislumbra-se que essa prerrogativa é deveras 

importante para cidadãos que desejam requerer informações aos órgãos localizados em 

cidades distintas de suas residências. 

 Visto a impossibilidade de obtenção de resposta nem à Carta de Apoio à Pesquisa nem ao 

pedido requerido no Formulário de Acesso à Informação, as seguintes agências reguladoras 

não fizeram parte da análise: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre 

(AGEAC), Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (AGER) e 

Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANA).  Destaca-se ainda que nos sítios oficiais 

da AGEAC e do AGUASPARANA constavam o seguinte aviso na página inicial: “Em razão 

da legislação eleitoral, as notícias desta página ficarão indisponíveis até que o Tribunal 

Regional Eleitoral (TRE) oficialize o término das eleições 2014”. 

 Portanto, após o recebimento das respostas aos Formulários de Acesso à Informação, o 

saldo de 24 agências reguladoras estaduais foi alcançado para consolidação de informações no 

banco de dados de forma agregada.  O quadro a seguir representa as agências respondentes 

divididas por região do país: 

 

QUADRO 3: ARIS RESPONDENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboração Própria. 
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 A despeito dos esforços despendidos, não foi possível obter todos os currículos formais. 

Contudo, os principais dados pretendidos foram alcançados, o que possibilitou a criação do 

banco de dados que, neste trabalho, será apresentado de forma agregada. A pesquisa 

empreendeu no total 233 currículos, dentre esses, 94 profissionais permanecem em uma 

diretoria colegiada, tendo como valor líquido de ex-dirigentes 139. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 
 

 Uma vez levantadas as principais explicações para a razão de ser da ARI e a relevância da 

expertise e da autonomia na tomada de decisão, cabe analisar o banco de dados criado para 

verificar como estão classificadas as agências reguladoras estaduais e a diretoria colegiada. 

 

4.1 NATUREZA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS ESTADUAIS 

 

 As agências reguladoras estão sendo criadas nos três níveis de governo para regular 

serviços públicos e setores considerados estratégicos. Enquanto, no âmbito federal, 

predominou-se a criação de agências unissetoriais que tem a finalidade de regular áreas 

como telecomunicações, energia, petróleo e gás, aviação civil, vigilância sanitária e 

saúde complementar, optou-se pelo modelo multissetorial na maioria das agências 

reguladoras estaduais.   

 Pacheco (2003) corrobora que a especialização das agências está entre uma das 

principais diferenças das ARIs federais e estaduais: enquanto na esfera federal, figuram 

agências setoriais e especializadas, na maioria dos estados, optou-se pelo modelo de 

agência multissetorial. A natureza multissetorial pode ser explicada por Coutinho e 

Souto (2009: 7785) que citam: “De forma genérica, regulação multissetorial pode ser 

compreendida como o funcionamento de uma única agência reguladora cuja 

responsabilidade é de fiscalizar vários setores da economia como, por exemplo, energia, 

água e telecomunicações”. Para os autores, uma razão para a predominância da natureza 

multissetorial nas ARIs estaduais pode residir no fato da estratégia de diversificação, 

quando grandes empresas atuam em vários setores da economia. Se as ARIs não se 

adequassem a esse panorama, a própria regulação seria inócua. Isso ocorre, por exemplo, 

quando sistemas regulatórios proporcionam vantagens na atuação da iniciativa privada 

em mais de um setor, como ocorre em setores de infraestrutura, caracterizados como 

investimentos de baixa lucratividade e de retorno em longo prazo. Entretanto, existem 

muitas razões relacionada às competências e ao formato de agências estaduais, que 

variam desde as competências constitucionais que especificam a responsabilidade de 

cada esfera federativa, até os ganhos de escala advindos da concentração das funções 

regulatórias em agências multissetoriais (PECI & CAVALCANTI, 2000).  



 - 31 - 

 Dentre as 24 ARIs estaduais respondentes, a natureza multissetorial foi encontrada 

em 14 ARIs, enquanto 3 ARIs são bissetoriais e 7 ARIs são especializadas em um único 

setor, conforme demonstra o gráfico a seguir: 

GRÁFICO 1: NATUREZA DAS ARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração Própria. 

 

 As dez agências que fogem ao modelo multissetorial são:  

• Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário de Minas Gerais (ARSAE-MG); 

• Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito 

Santo (ARSI) 

• Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo (ASPE); 

• Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes 

Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de 

Janeiro (AGETRANSP);  

• Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 

(AGENERSA); 

• Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transporte do Estado de São Paulo 

(ARTESP);  

• Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 

(ARSESP); 

• Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR) 

7

3 14
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• Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA); e  

• Agência  Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal (ADASA). 

Analisando os dados acima, infere-se que os setores predominantes na estrutura mais 

especializada (unissetorial e bissetorial) são de infraestrutura de transporte e saneamento 

básico. Considere-se ainda que 70% delas estão situadas na região Sudeste. Segundo 

Brasileiro e Henry (1999), essa é a região que detém em torno de 60% da frota total de ônibus 

do país. De acordo com o IBGE, o Sudeste segue com a maior fatia do PIB brasileiro entre as 

regiões (55,2%) no ano de 2014 e, é também responsável por mais de 70% do valor da 

transformação industrial do país, sendo a região mais industrializada. 

 Algumas das agências bissetoriais ou unissetoriais foram criadas após o desmembramento 

de agências estaduais que, inicialmente, foram criadas a partir do formato multissetorial.  

A criação da AGETRANSP, com a Lei nº 4.555, de 25 de junho de 2005, substituiu a 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro – ASEP 

RJ, instituída pela Lei Estadual 2686/1997. Assim, há no estado do Rio de Janeiro, duas 

ARIs: AGETRANSP e AGENERSA. Enquanto a primeira é responsável pela regulação 

do setor de transportes, os setores de energia, esgoto sanitário e água são de 

responsabilidade da AGENERSA. 

Já a criação da ARSESP, responsável pelos setores de saneamento básico e energia, 

se deu por meio da Lei Complementar nº 1.025, de 7 de dezembro de 2007, que 

substituiu a Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE, criada pela Lei 

Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997.  
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Tempo de Mandato da Diretoria Colegiada 

 

 Após análise das leis estaduais que instituíram as agências reguladoras, verificou-se o 

tempo de mandato da diretoria colegiada, conforme demonstra o gráfico a seguir: 

GRÁFICO 2: TEMPO DE MANDATO NAS AGÊNCIAS REGULADORAS ESTADUAIS 
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Elaboração Própria. 

 Dentre as 24 ARIs estaduais respondentes, o tempo de mandato de 17 ARIs é de 

quatro, 4 ARIs tem mandatos de três anos, 1 ARIs estabelece cinco anos, enquanto 2 

ARIs não possuem tempo estabelecido na lei de criação. Portanto, observa-se que 71% das 

ARIs analisadas instituem o período de mandato de quatro anos, admitida uma recondução de 

igual período. 

 É interessante notar que as agências reguladoras da Bahia: Agência Estadual de 

Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia 

(AGERBA) e a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA) 

não definem em lei o tempo de mandato de cada dirigente. Entretanto, ambas estabelecem 

pré-requisitos para a nomeação dos diretores.  

 Quanto à AGERBA, a Lei nº 7.314, de 19 de maio de 1998, em seu Art. 15, define:  

O Diretor Executivo e os Diretores Gerais serão brasileiros, de reputação ilibada, 
formação universitária e elevado conceito no campo de sua especialidade, possuindo 
mais de 5 (cinco) anos no exercício de função ou atividade profissional relevante 
para os fins da AGERBA.  

 Já em relação à AGERSA, a Lei 12.602, de 29 de novembro de 2012, preconiza em seu 

Art. 11 que: 
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Os membros da Diretoria serão nomeados pelo Governador do Estado dentre 
cidadãos brasileiros que satisfaçam, simultaneamente, as seguintes condições:  

I - reputação ilibada e insuspeita idoneidade moral;  

II - notável saber jurídico, econômico, administrativo ou técnico em área sujeita ao 
exercício do poder regulatório da AGERSA. 

 

 A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal 

(ADASA) é a única ARI que estabelece mandato de cinco anos, sendo admitida uma única 

recondução, segundo a letra da Lei nº 3.365, de 16 de julho de 2004, reestruturada pela Lei nº 

4.285, de 26 de dezembro de 2008. 

 

 

Forma de Indicação da Diretoria Colegiada 

 

 Com relação especificamente à indicação das ARIs estaduais, Peci e Cavalcanti (2000: 

109) discutem que, no que tange à escolha dos dirigentes: 

Quando se analisam as estruturas das agências, observa-se que um outro fator 

importante que influencia a autonomia do órgão regulador tem a ver com a 

escolha dos dirigentes da agência (conselheiros, diretores, comissários, etc). Na 

maioria das agências reguladoras estudadas destaca-se o poder que o governador 

do estado detém no processo de indicação e escolha dos dirigentes da agência. 

 No que tange à indicação dos membros da diretoria colegiada, com exceção da AGERGS 

que tem modo de indicação distinto, todas as outras 26 agências reguladoras estaduais tem os 

diretores indicados pelo Governador do Estado, e por este nomeados uma vez aprovados, após 

audiência pública, pela Assembléia Legislativa. A lei de criação da AGERGS, Lei nº 10.931, 

de 09 de janeiro de 1997, alterada pela Lei nº 13.696, de 5 de abril de 2011, estabelece que: 

Art. 6º - O Conselho Superior, a quem compete a direção superior da AGERGS, será 

composto de 7 (sete) membros, intitulados Conselheiros, com as seguintes origens:  

I - 3 (três) membros de livre indicação do Governador do Estado; 

II - 1 (um) representante do quadro funcional da AGERGS, indicado pelo 
Governador do Estado, a partir de lista tríplice elaborada por meio de eleição secreta 
realizada entre os servidores efetivos da AGERGS, em procedimento a ser 
regulamentado pelo Poder Executivo; 

III - 2 (dois) representantes dos consumidores, indicados do seguinte modo:  
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a) 1 (um) eleito em fórum específico organizado pelos órgãos e entidades de defesa 
dos direitos do consumidor, conforme regulamentação;  

b) 1 (um) indicado pelo Governador do Estado, a partir de lista tríplice composta 
com os cidadãos do Rio Grande do Sul mais votados em eleição direta e secreta 
organizada pelo Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES-
RS;  

IV - 1 (um) representante dos concessionários, permissionários e autorizatários de 
serviços públicos, no Estado do Rio Grande do Sul.  

§ 1º - As decisões do Conselho Superior serão tomadas pelo voto da maioria simples 
de seus membros.  

§ 2º - O Presidente do Conselho, ao qual será atribuído o voto de qualidade será 
eleito dentre seus membros, a cada 2 (dois) anos.  

§ 3º - Enquanto não se cumprir a condição de elegibilidade para o representante dos 
servidores, conforme prevê o inciso II deste artigo, o Conselho Superior funcionará 
somente com os demais membros referidos no "caput" deste artigo.  

§ 4º - Para candidatar-se a representante dos consumidores, conforme alínea “b” do 
inciso III deste artigo, o candidato deverá comprovar que satisfaz as condições 
previstas no art. 7º desta Lei.  

§ 5º - A eleição a ser organizada pelo Fórum dos COREDES deverá ser precedida de 
campanhas de esclarecimento, inclusive por meio da Internet, e ocorrerá nas 
condições e prazos estabelecidos em regulamento.  

Dessa maneira, percebe-se a tentativa pioneira de se estabelecer uma representatividade 

mais democrática no ato de nomeação da diretoria colegiada da AGERGS e por consequência 

viabilizar o aumento do espaço de discussão e participação social nas tomadas de decisões. 

Quando se analisa as leis de criação da AGERBA e da AGERSA, não consta a 

especificação de um processo de sabatina realizado pela Assembleia Legislativa, após a 

indicação do profissional pelo Governador da Bahia. Todavia, foi verificado que há uma 

audiência pública para aprovação dos indicados antes da nomeação para a diretoria colegiada 

da ARI. 

 

4.2 EXPERTISE DOS REGULADORES ESTADUAIS  
 

 Ao resgatar a ideia de que regulação depende da expertise dos profissionais, conforme 

defendido por Majone (1999) e por Schrefler (2010), nesta pesquisa buscou-se verificar se, os 

reguladores estaduais, apresentaram indícios fortes de expertise e conhecimento em regulação 

e áreas reguladas, no momento de sua indicação. A expertise buscou-se analisar a partir de 

três dimensões: a) formação universitária; b) cursos de especialização; e c) experiência prévia 

no setor regulado. 



 - 36 - 

Formação Universitária 

 

 O banco de dados montado após a coleta dos curricula vitae permitiu catalogar os 

reguladores por formação universitária nos cursos de graduação. As categorias foram 

elencadas de acordo com a incidência do curso, incluindo reguladores que possuem mais de 

uma graduação. O gráfico a seguir demonstra a distribuição dos cursos de graduação cursados 

pelos dirigentes das agências reguladoras estaduais analisadas. 

GRÁFICO 3: FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA 
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Elaboração Própria. 

  Ao examinar os currículos dos membros das diretorias, percebe-se a predominância do 

curso de Engenharia, perfazendo um total de 33% dos currículos apreciados, inclusive nas 

presidências das diretorias colegiadas. O curso de Economia também tem expressão 

fundamental nos cargos de presidente, 11% dos currículos examinados são de economistas 

que exerceram função na diretoria colegiada da ARI. Em outras palavras, 44% dos 

reguladores estaduais corroboram a percepção de Majone (1999) na defesa que o exercício da 

regulação está atrelado ao conhecimento científico de engenharia e de economia.  

  O curso de Direito tem uma representação considerável (26%) por dois motivos: há 

cargos específicos para advogados na estrutura de algumas diretorias colegiadas, na figura de 

Diretor Jurídico. Ademais, esse curso foi escolhido como segunda formação para 23 

dirigentes, indicando fortemente a “tradição” jurídica no processo regulatório brasileiro. 

Destaca-se ainda o curso de Administração, que representa 12% dos reguladores frente às 
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diretorias colegiadas. De todo modo, a presença de advogados e administradores nas diretorias 

pode demonstrar o caráter legalista e generalista das ARI estaduais. 

  Entretanto, outras categorias profissionais ainda ocupam espaço considerável (13%) no 

curricula dos reguladores, e outros, onde figuram as mais variadas graduações: Arquitetura, 

Comunicação Social, Matemática, Química, Policial Militar, Comunicação Social, Biologia, 

Odontologia, Medicina, Estatística e Teologia, indicando ainda um número razoável de 

reguladores que não comprovam a expertise na área via formação.  

 

 

Cursos de Especialização 
 

 É interessante observar que quando se analisam os cursos de especialização, percebe-se a 

tendência que os reguladores brasileiros se afastam ainda mais da “expertise” na área 

regulada, privilegiando, basicamente, áreas relacionadas à administração. Isto pode indicar 

uma percepção dos altos dirigentes de agências reguladoras, que o trabalho que eles 

desempenham na prática está mais relacionado com a administração de que com expertise e 

conhecimento específico de regulação.  

 De fato, dentre os engenheiros e economistas que assumiram presidência nas diretorias 

colegiadas, foi possível comprovar a capacitação na área de gestão durante a trajetória de 

carreira, considerando a realização de cursos de pós-graduação latu sensu em Gestão de 

Pessoas, Gestão Empresarial, Finanças Empresariais e Gestão de Negócios.  

 Destacam-se a seguir alguns gestores, divididos por região do país, que investiram na 

área acadêmica e disponibilizaram essa informação em seu curriculum vitae: 
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TABELA 2: ESPECIALIZAÇÃO DOS REGULADORES DA REGIÃO NORTE 

Elaboração Própria. 

 Pela tabela acima, comprova-se a hipótese de afastamento do estudo da área técnica na 

região Norte, ao passo que um engenheiro cursou um MBA em Formação Geral e 

Desenvolvimento de Executivos em Administração, um contador tem especialização em 

Gestão Pública e um contador cursou Auditoria Governamental. 

TABELA 3: ESPECIALIZAÇÃO DOS REGULADORES DA REGIÃO NORDESTE 

Elaboração Própria. 

 Na região Nordeste, os engenheiros e economistas deram maior prosseguimento aos 

estudos na área técnica, porém cursaram também cursos de extensão em Desenvolvimento 

Gerencial e Finanças Empresariais. Já um economista cursou Planejamento, Gestão e 

Consultoria, comprovando uma tendência aos estudos relacionados à administração.  

REGIÃO NORTE

FORMAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO

Engenharia

Economia

Contabilidade

Contabilidade

Pós-graduação latu sensu em Engenharia Ambiental com ênfase em Recursos Hídricos e MBA em 
Formação Geral e Desenvolvimento de Executivos em Administração.

Pós-graduação latu sensu em Planejamento, Operação e Administração dos Transportes Urbanos.

Pós-graduação latu sensu em Gestão Pública

Pós-graduação latu sensu em Auditoria Governamental

REGIÃO NORDESTE

FORMAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Economia

Administração 

Direito

Direito

Doutorado na Alemanha em Engenharia Mecânica

Pós-graduação latu sensu em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica e Curso de Desenvolvimento 
Gerencial

Pós-graduação latu sensu em Pavimentação e cursos de Gestão de Custos e Formação de Preço de 
Venda, de Regulação Econômica dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e de 
Modelo de Licitação para Concessão de Linhas de Ônibus

Pós-graduação latu sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho e Pós-graduação latu sensu em 
Finanças Empresariais

Pós-graduação latu sensu em Planejamento Agrícola e Irrigação

Pós-graduação latu sensu em Planejamento, Gestão e Consultoria.

Pós-graduação latu sensu em Gestão Pública e MBA Petróleo e Gás

Pós-graduação latu sensu em Processo Civil

Pós-graduação latu sensu em Ordem Jurídica, Cidania e Ministério Público e cursos de Administração de 
Pessoal
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TABELA 4: ESPECIALIZAÇÃO DOS REGULADORES DA REGIÃO CENTRO-OESTE 

 Elaboração Própria. 

 Na região Centro-Oeste, engenheiros e economistas que se aperfeiçoaram em áreas 

relacionadas à administração, optaram por cursos de Gestão Pública, Políticas Públicas, 

Gestão de Negócios e Negociações Complexas. Um profissional graduado em Letras cursou 

uma pós-graduação latu sensu em Administração Financeira e Controladoria. Além disso, 

alguns gestores são especialistas na área de Regulação por meio de cursos de pós-graduação 

latu sensu e de extensão universitária. 

 

 

 

 

 

 

REGIÃO CENTRO-OESTE

FORMAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Economia

Economia

Economia

Economia

Administração 

Administração 

Administração 

Administração MBA em Estratégia Empresarial e MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Direito

Direito

Direito

Letras

Jornalismo

Pós-graduação latu sensu em Sistemas Elétricos de Potência, MBA em Planejamento Estratégico, 
especialização nas áreas de recursos hídricos e energia elétrica na Alemanha, França e Estados Unidos

Pós-graduação latu sensu em Políticas Públicas e pós-graduação em Regulação

Pós-graduação latu sensu em Gás Natural

Pós-graduação latu sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho

Pós-graduação latu sensu em Engenharia Financeira e Alianças Estratégicas e pós-graduação em Gestão 
da Qualidade

Pós-graduação latu sensu em Gestão Pública

Pós-graduação latu sensu em Gestão de Negócios

Pós-graduação latu sensu em Perícia e Investigação Contábil-Financeira e Empresarial, Extensão em 
Negociações Complexas, Extensão em Direito Bancário, Extensão em Finanças Empresariais, pós-
graduação em Finanças, além de Capacitação Profissional no Programa Fronteiras em Gestão Pública, 
Capacitação Profissional sobre Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos Administrativos 
(Concessões de Serviço Público, Parcerias Público-Privadas e Empreendimentos de Infraestrutura e Obras 
de Engenharia). Empresariais, Extensão em Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto

Pós-graduação latu sensu em Teoria Econômica

Pós-graduação latu sensu em Sistemas e Informações Gerenciais

Pós-graduação latu sensu em Administração da Qualidade e Produtividade

Pós-graduação latu sensu em Gerência de Cidades

Pós-graduação latu sensu em Direito Público, Constitucional e Administrativo

Mestrado em Administração e Pós-graduação latu sensu em  Polícia de Recursos Minerais

Pós-graduação latu sensu em Direito Constitucional e curso de Política e Estratégia

Pós-graduação latu sensu em Administração Financeira e Controladoria

Pós-graduação latu sensu em Jornalismo Literário
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TABELA 5: ESPECIALIZAÇÃO DOS REGULADORES DA REGIÃO SUDESTE 

Elaboração Própria. 

  

 Na região Sudeste, os engenheiros e economistas deram prosseguimento aos estudos na 

área técnica. Cursos relacionados à área de administração foram realizados nas áreas de 

Gestão Empresarial e Administração Pública. Um profissional graduado em Letras cursou 

uma pós-graduação latu sensu em Gestão Pública e um profissional graduado em 

Comunicação Social é especializado em Administração Pública. Ademais, um advogado é 

especialista em Direito Administrativo e Setores Regulados. 

REGIÃO SUDESTE

FORMAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Engenharia

Economia

Economia

Economia

Direito

Direito

Direito

Direito

Letras

Pós-graduação latu sensu em Análise de Sistemas, MBA de Gestão de Pessoas e um MBA de Gestão 
Empresarial

Pós-graduação latu sensu em Mestrado em Engenharia de Transportes Rodoviários

Pós-graduação latu sensu em Mestrado em Sistemas de Potência e pós-graduação latu sensu em 
Distribuição de Energia, além de um curso em Qualidade Total

Pós-graduação latu sensu em Engenharia Econômica e curso do Banco Mundial em Análise e Avaliação de 
Projetos

Pós-graduação latu sensu em Engenharia Sanitária e curso de especialização em Meio Ambiente

Pós-graduação latu sensu em Doutorado em Sistemas de Potência e pós-graduação latu sensu em 
Administração Pública

Pós-graduação latu sensu em Doutorado em Planejamento Energético e MBA em Direito de Petróleo e Gás

Pós-graduação latu sensu em Análise de Sistemas, MBP em Petróleo e Gás Natural e MBA de Energia 
Elétrica

Pós-graduação latu sensu em Mestrado em Política Energética na Inglaterra

Mestrado em Economia e cursos de regulação da Universidade de Harvard e da Universidade da Flórida

Mestrado em Direito na Alemanha

Mestrado em Políticas Públicas

Pós-graduação latu sensu em Direito Tributário

Pós-graduação latu sensu em Direito Administrativo e Setores Regulados

Pós-graduação latu sensu em Gestão Pública

Comunicação Social Pós-graduação latu sensu em Administração Pública
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Tabela 6: Especialização dos reguladores da região Sul 

Elaboração Própria. 

 Na região Sul, destacam-se a especialização de um administrador, um advogado e um 

biólogo na área de Regulação. 

 Verifica-se um padrão nas especializações dos reguladores considerando a natureza 

setorial da ARI. Na análise dos currículos, foi possível perceber que ARIs com naturezas mais 

especializadas alocaram profissionais com maior expertise na área regulada. Fica claro 

quando se examina a região Sudeste, que abriga quatro ARIs unissetoriais e três ARIs 

bissetoriais, em que engenheiros e economistas permaneceram em suas áreas na academia, 

ainda que tenham realizado cursos ligados à área de administração. 

 

 

Experiência prévia no setor regulado  
 

 A terceira dimensão relacionada à expertise do regulador antes de assumir o cargo de 

dirigente na agência reguladora está relacionada com a ocupação anterior a sua atuação na 

agência.  

 O primeiro passo é verificar se os reguladores tiveram experiência prévia nos setores 

regulados antes de assumirem o cargo na ARI. A tabela 7 apresenta esta análise, dividindo os 

reguladores por região. 

REGIÃO SUL

FORMAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO

Engenharia

Engenharia

Economia

Administração 

Administração 

Direito

Direito

Contabilidade

Letras

Biologia

Doutorado e Mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental

Pós-graduação latu sensu em Economia de Transportes, além de cursos de Desenvolvimento Econômico e 
de Planejamento Global no Chile

Pós-graduação latu sensu em Economia e estágios no Rio de Janeiro, México, Estados Unidos, Israel, 
Alemanha e Inglaterra, além do curso de Logística e Mobilização Nacional.

Pós-graduação latu sensu em Administração de Recursos Humanos

Pós-graduação latu sensu em Gestão Empresarial, especialização em regulação de serviços públicos e 
curso de extensão em International Training Program on Utility Regulation and Strategy na Florida

Pós-graduação latu sensu em Perícia e Auditoria

Pós-graduação latu sensu em MBA em Regulação de Serviços Públicos

Pós-graduação latu sensu em Perícia e Auditoria

Pós-graduação latu sensu em Mestrado em Educação

Pós-graduação latu sensu em Microscopia Eletrônica além de um curso de aperfeiçoamento em Regulação
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Tabela 7: Experiência prévia nos setores regulados 

Elaboração Própria. 

 Verifica-se que as regiões Sudeste e Sul demandaram profissionais detentores de 

experiência prévia nos setores regulados. Logo, ao analisar e cruzar os perfis dos profissionais 

com as ARIs a que pertencem, nota-se que a maior expertise da ARI reflete em uma maior 

expertise dos reguladores, isto é dizer que agências unissetoriais e bissetoriais exigem um 

conhecimento técnico mais elevado para a legitimidade das atividades o que remonta à crença 

de Majone (1999) e Schrefler (2010). 

 Na região Norte, destaca-se a experiência prévia de reguladores que atuaram em outra 

ARI estadual da região Sul, secretarias de cidades e desenvolvimento urbano e secretaria de 

transportes, por exemplo. Vale dizer que dois policiais militares foram nomeados diretores 

das ARIs multissetoriais da região, tal incidência pode revelar a baixa expertise em regulação 

demandada nessas ARIs.  

 Na região Nordeste, os reguladores que possuem experiência prévia já atuaram nas 

próprias ARIs antes de assumir a diretoria, nas indústrias reguladas, no Departamento de 

Estradas e Rodagens (DER), nas secretarias de obras, infraestrutura e urbanização, em 

consultoria da área regulada, no Ministério de Minas e Energia; nas secretarias de transportes, 

entre outros. Em síntese, quando se analisa a região, destaca-se, por exemplo, um engenheiro 

agrônomo, que também é bacharel em Direito, ganhador do PRÊMIO ABAR 2009, honraria 

conferida a personalidades da Regulação. Em contrapartida, foi observada a baixa expertise 

na área regulatória referente a cinco reguladores provenientes do setor privado: a nomeação 

de três bacharéis de Direito recém-formados, um administrador que desenvolvia atividades 

profissionais nas áreas de marketing político e pesquisa de opinião e um profissional sem 

curso universitário que, segundo um blog de um jornalista regional, ficou famoso na ARI pelo 

apelido de “maluquinho”, sendo exonerado em menos de um ano na diretoria, com direito ao 

bloqueio de todos seus bens devido a uma ação do Ministério Público Estadual. 

 Já a região Centro-Oeste chama a atenção pela expertise dos reguladores comprovada em 

seus currículos com a trajetória que acompanhou a regulação brasileira desde o princípio, 

além da colaboração efetiva para o crescimento do campo no Brasil, como é o caso de um 

Região Norte Nordeste Sudeste Sul TOTAL

Total de reguladores 19 65 38 72 39 233

Detentor de experiência prévia 8 38 24 56 31 157

Percentual com experiência prévia 42,11% 58,46% 63,16% 77,78% 79,49% 67,38%

Centro-
Oeste
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engenheiro que integrou uma equipe que montou as primeiras agências reguladoras e integrou 

a presidência na ABAR.  Há reguladores com notória especialização: é o caso de um 

geólogo, mestre em Administração e Política de Recursos Minerais, com reconhecida 

capacidade de gestão dos recursos hídricos, considerado um dos dez mais destacados técnicos 

na área de recursos hídricos do Brasil. Outros profissionais atuaram nos Conselho Nacional de 

Defesa Civil, Conselho Nacional de Saneamento, Conselho Nacional de Meio Ambiente, no 

Ministério de Minas e Energia, consultorias em projetos do setor privado na área elétrica, 

recursos hídricos e saneamento, na própria ARI, no Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica (DNAEE), diretor da Agência Nacional do Petróleo (ANP), na supervisão e 

gestão de projetos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), na indústria 

regulada, secretarias de obras e serviços públicos, câmara técnica de transportes, em ARIs 

municipais, na Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento, Cidades, Ciência e Tecnologia, 

entre outros. 

 Analogamente, na região Sudeste, comprovou-se o alto grau de especialização dos 

gestores através do histórico profissional com a participação em processos de desestatização, 

além de cursos realizados de pós-graduação strictu e latu sensu, inclusive nas áreas de gestão 

pública. Não é raro verificar que muitos deles atuam, em concomitância, na academia, 

inclusive em universidades no exterior. É o caso de um economista, por exemplo, que 

ministra classes na UNB, USP e na Universidade do Chile. Já um engenheiro participou na 

Comissão Estadual de Desestatização e recebeu uma medalha da Companhia de Saneamento 

de MG (COPASA) pelos vinte e cinco anos de serviços prestados ao saneamento básico de 

Minas Gerais. Também contribuiu um advogado que, enquanto deputado estadual, foi autor 

da Lei do Passe Livre para Idosos no transporte coletivo. 

 Como foi dito anteriormente, todas as agências situadas na região Sudeste fogem à 

natureza multissetorial, fato que revela a tendência de especialização dos profissionais 

escolhidos para compor a diretoria colegiada ao passo que possuem um background extenso 

na matéria regulada no setor privado durante sua carreira. Destacam-se a atuação dos 

profissionais em processos de desestatização como coordenadores, a experiência prévia em 

ARIs, consultoria de energia elétrica, na indústria regulada, secretarias de estado e 

planejamento, departamentos de trânsito, conselhos estaduais de trânsito e secretarias de 

transportes, Grupo de Apoio à Reforma do Estado, Ministério de Transportes e até mesmo na 

academia, ministrando classes sobre a área regulada. 

 Na região Sul, foi possível comprovar o conhecimento tácito nas trajetórias dos 
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profissionais, como um engenheiro que atua há quarenta e cinco anos nas áreas de gás, 

petróleo, carvão, mapa eólico e sistema hidrelétrico, com experiência junto ao BIRD a partir 

da indústria regulada, além de ser professor e palestrante sobre a temática. Há reguladores que 

atuaram na indústria regulada, na própria ARI antes da assunção (caso especialmente comum 

na AGERGS, vide a forma de indicação da diretoria colegiada), em órgãos estaduais de 

proteção ao consumidor, na Associação de Água Potável e Saneamento das Américas; no 

DER, secretarias de transportes, secretarias de Serviços Urbanos, autarquias da área regulada, 

secretaria de Energia, Minas e Comunicação. Ressalta-se ainda a atuação de um advogado 

especialista em Regulação e Direito Administrativo, que participou da constituição de uma 

ARI estadual. 

 São estas três dimensões (formação, especialização e experiência prévia) que indicam se 

eles tiveram condições necessárias, embora não suficientes, para exercer a atividade da 

regulação com base no conhecimento técnico e na expertise. 

 Pese o fato ainda que, até os anos 1990, o Estado era provedor direto dos setores de 

infraestrutura. Assim, é natural que boa parte dos reguladores atuais tenham surgido de 

empresas estatais e outros órgãos públicos com responsabilidade sobre esses setores que hoje 

estão sob o domínio de empresas privadas.  
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4.3 AUTONOMIA DE ATUAÇÂO DOS REGULADORES  

  

 Conforme destacado no referencial teórico, grande parte das teorias partem da premissa 

de captura dos reguladores por grupos de interesse (enfatizando, principalmente, 

representantes de setores regulados) ou políticos. Nesta parte da pesquisa busca-se replicar o 

trabalho de Eckert (1981) e Spiller (1988), com o objetivo de observar dinâmicas de captura 

dos reguladores brasileiros. 

 

Atuação pré e pós ARIs estaduais 
 

 A Tabela 8 apresenta a matriz de ocupação dos reguladores, por região do país, antes de 

ingressar na ARI. Optou-se por distribuir os reguladores por região do Brasil para facilitar a 

análise, considerando algumas características comuns. Dessa maneira, a coluna representa as 

categorias de atuação pré agência reguladora enquanto a linha distingue regiões Norte, 

Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul. O campo “NOB” indica que a atuação foi “não 

observável” por conta da impossibilidade de identificar a origem do regulador. O total está 

apontado nas últimas linhas e na última coluna. 

TABELA 8: ATIVIDADES DOS DIRIGENTES PRÉ-AGÊNCIA 

Elaboração Própria. 

 No que tange à origem dos reguladores, verifica-se que dos 233 profissionais analisados, 

113 eram ocupantes de cargos de direção e assessoramento nos três níveis de governo,  

representando 48,5% do total. Os cargos ocupados, como explicitado na experiência prévia no 

setor regulado, figuram, em sua maioria, entre secretarias de transportes, infraestrutura, 

desenvolvimento urbano, obras públicas, empresas estatais, entre outros. 

 Com representatividade substancial, 33 profissionais estavam atuando no setor regulado 
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antes da nomeação para a diretoria da ARI. Já 32 servidores públicos foram cedidos para 

assumir os cargos nas diretorias colegiadas. A categoria de setor político teve 24 profissionais, 

um número expressivo, graças à região Sul, que tem na AGERGS uma forma diferenciada de 

indicação dos membros da diretoria. 

 A dificuldade de coleta de informações de reguladores da região Norte impossibilitou 

uma análise profunda da tendência de indicação pré-agência. Ressalta-se que, apesar dos 

esforços depreendidos, não foi possível obter onze currículos de ex-dirigentes da ARSAM, 

três currículos da ARCON e dois currículos da ATR, além da omissão de resposta da 

AGEAC. Dentre os 19 currículos examinados, 16 profissionais já estavam no setor público, 

dos quais 6 já tinham experiência prévia no setor regulado. Destaca-se ainda a presença de um 

profissional com experiência no setor regulado e um profissional com uma empresa de 

consultoria na área de regulação.  

 Quanto à região Nordeste, a quantidade de 35 profissionais ocupantes de cargos DAS, 

sinaliza a experiência prévia no setor público que possuíam antes da nomeação na diretoria da 

ARI. Ainda no setor público, há 4 servidores concursados. Além disso, os representantes do 

setor acadêmico somam 8 profissionais que atuam nas áreas de ensino e pesquisa em 

universidades públicas e são formados na área de Engenharia, fato que sinaliza a expertise na 

área de conhecimento. Destaca-se ainda a presença de 1 profissional com uma empresa de 

consultoria na área de regulação.  

 Na região Centro-Oeste, observou-se a quantidade de 27 profissionais ocupantes de 

cargos DAS. Compondo o setor público ainda, 3 servidores assumiram cargos nas diretorias 

colegiadas, seguidos de 3 profissionais provenientes do setor político, 2 profissionais que 

atuaram no setor regulado e 1 profissional do meio acadêmico. 

 A região Sudeste apresenta 45 profissionais provenientes do setor público, sendo 35 deles 

ocupantes de cargo DAS, dentre esses, 5 reguladores já atuaram como dirigentes de mais de 

uma agência reguladora, distribuídas nas três esferas de governo. Dentre os servidores, 2 

profissionais já atuaram em mais de uma ARI. O setor regulado foi a origem de 14 

reguladores, que, no estado de São Paulo, atuam na academia como professores e 

pesquisadores. Somente 2 profissionais são provenientes do setor privado sem qualquer 

ligação com o mercado regulado, alvo de críticas em virtude de que 1 profissional, o qual não 

foi possível identificar a formação, é cônjuge de uma ex-deputada estadual, e 1 analista de 

sistemas foi tesoureiro do partido político do governador que o indicou para a ARI. Dentre os 
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políticos, que somam 5 profissionais, foi nomeado um ex-prefeito condenado pelo Tribunal de 

Contas do Estado por superfaturamento das compras públicas. Outro ex-prefeito havia sido 

cassado em 1996 por corrupção. Tais fatos acarretam prejuízos à obter a legitimidade da ARI, 

pregada por Majone (1999).  

 Na região Sul, é interessante observar a relevância numérica (12) de profissionais que 

desempenharam cargos políticos como prefeito, deputado estadual e vereador na atuação pré-

agência. Além da forma de indicação diferenciada da AGERGS, chama a atenção a 

composição da recente AGESAN, criada pela Lei Complementar nº 484, de 4 de janeiro de 

2010, que possui dentre os 6 diretores que compuseram a diretoria colegiada, metade são 

oriundos do setor político (2 ex-prefeitos e 1 vereador). Cumpre destacar também que a forma 

de nomeação distinta da AGERGS proporciona que servidores de carreira da agência 

componham o Conselho Superior, a quem compete a direção da agência, o que contribui para 

que 8 servidores constem nas diretorias colegiadas. Dentre os servidores, um economista foi 

cedido para a Assembleia Legislativa do Estado e, por quebrar o código de ética do órgão, foi 

exonerado. O setor regulado foi a origem de 9 profissionais, justificado até por conta da 

previsão de um representante dos concessionários, permissionários e autorizatários de 

serviços públicos, no Estado do Rio Grande do Sul, na composição do Conselho da 

AGERGS. Destaca-se um profissional formado em Engenharia e Direito que é professor e 

palestrante sobre regulação com experiência de 45 anos na área de gás e petróleo. Já o setor 

acadêmico, teve dois representantes: 1 com formação em Letras e 1 advogado, escritor de 

livros na área do Direito da Regulação. Houve um profissional graduado em Letras, que 

enquanto prefeito foi cassado. 

 A Tabela 9 apresenta a matriz de ocupação dos reguladores, por região do país, pós-

mandato na ARI. Optou-se por distribuir os reguladores por região do Brasil para facilitar a 

análise, considerando algumas características comuns. Dessa maneira, a coluna representa as 

categorias de atuação pós agência reguladora enquanto a linha distingue regiões Norte, 

Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul. O campo “NOB” indica que a atuação foi “não 

observável” por conta da impossibilidade de identificar o destino do regulador. O total está 

apontado nas últimas linhas e na última coluna. 
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TABELA 9: ATIVIDADES DOS DIRIGENTES PÓS-AGÊNCIA 

 

Elaboração Própria. 

 Como dito anteriormente, a pesquisa empreendeu 233 currículos, dentre esses, 94 

profissionais estavam em uma diretoria colegiada à época da análise, tendo como valor 

líquido de ex-dirigentes 139. Contudo, coube examinar o destino de 18 profissionais que 

permaneceram na ARI ou migraram para outra agência. Assim, no que tange ao destino dos 

reguladores, 157 profissionais foram analisados. 

 Ocorreu a captura de 21 profissionais pelo setor regulado. Destaca-se ainda o número 

relevante de consultores na área de regulação após o exercício na diretoria da ARI: são 14 

profissionais que fundaram ou são sócios de empresas de consultoria na área da regulação. 

 Como resultado expressivo, obteve-se que 98 profissionais permaneceram no setor 

público, divididos em 14 servidores, 75 ocupantes de cargos DAS e 9 profissionais atuantes 

na academia, como professores em universidades públicas. A tabela 10 detalha os reguladores 

que se mantiveram no setor público: 

TABELA 10: DESTINO DOS REGULADORES NO SETOR PÚBLICO 

 

Elaboração Própria. 

 A primeira categoria referencia os 6 profissionais ocupantes de cargo DAS que migraram 

de uma ARI para outra imediatamente após o mandato na ARI estadual. Quanto às 

reconduções na diretoria colegiada ocorreram para 12 profissionais: 2 servidores e 10 

ocupantes de cargo DAS. A categoria “Outros” engloba 21 servidores públicos (9 professores 

universitários, além de desembargadores, procuradores e analistas) e 59 ocupantes de cargo 
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DAS em secretarias, assessorias, gabinetes, autarquias, totalizando 75 agentes que não estão 

em ARIs no momento da pesquisa. 

 Diferente da experiência norte-americana narrada por Spiller no que tange à migração 

dos reguladores para a indústria regulada no período pós-agência (49% do total), esse 

fenômeno não ocorre com tanta frequência no nível estadual das agências reguladoras 

brasileiras.  Do total dos 157 reguladores analisados, somente 21 profissionais foram 

capturados pela indústria regulada. Importante frisar a expertise dessa minoria, já que são 

profissionais que possuem conhecimento tácito, com experiência prévia no setor, e são 

formados em áreas do conhecimento das ciências exatas: são 12 engenheiros, 3 economistas. e 

1 estatístico. As exceções se referem a 5 profissionais das ciências sociais: 1 administrador e 4 

advogados, que estão em escritórios que prestam assessoramento jurídico à indústria regulada. 

 Uma tendência interessante foi observada: parece haver uma carreira na área da 

regulação surgindo nas diretorias colegiadas, visto que esse movimento foi notado na 

trajetória de 17 reguladores: todos perpassaram em mais de uma agência reguladora, nos três 

níveis de governo, podendo indicar o surgimento de uma espécie de plano de carreira. 

 Na região Norte, 13 profissionais continuaram no setor público: 9 estão na direção de 

uma ARI, enquanto os outros estão em órgãos como Controladoria Geral do Estado, secretaria 

da Fazenda, secretarias de administração, chefia da Casa Civil do Governo do Estado, 

gabinete de deputado estadual e secretaria municipal de limpeza pública. O único profissional 

que migrou para o setor privado foi um advogado que atuou como assessor jurídico de um 

partido político antes da nomeação para a diretoria colegiada. Nessa região, dois 

administradores já tinham experiência prévia em outra ARI. O curioso é que os dois 

profissionais trabalharam juntos no setor de contabilidade da agência reguladora situada na 

região Sul. Considerando o fato que a indicação para a diretoria da ARI da região Norte 

ocorreu em anos subsequentes pelo mesmo governador, isso pode revelar que o primeiro 

nomeado para a diretoria pode ter influenciado para a indicação do colega de trabalho.  

 Na região Nordeste, observa-se que grande proporção dos profissionais que, 

permaneceram no setor público em cargos comissionados, são 15 ocupantes de cargos DAS 

em órgãos como secretarias de administração, infraestrutura, relações institucionais, 

planejamento e gestão, desenvolvimento e integração regional, urbanismo e meio ambiente, 

planejamento e limpeza urbana. Um engenheiro, com larga experiência na área de energia 

(comprovada quando labutou na indústria regulada e como professor universitário em diversas 
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instituições) migrou para a diretoria de uma agência reguladora federal. Quanto aos 

reguladores que se dedicaram às empresas de consultoria na área de regulação no período pós-

mandato somam 7 que já possuíam conhecimento tácito de regulação e expertise em suas 

áreas de atuação (graduados em engenharia e economia). Cabe apontar que, hoje, dois 

servidores públicos atuam no meio acadêmico, ministrando aulas sobre o tema da regulação. 

 De forma análoga, na região Centro-Oeste, grande parte permaneceu no setor público. 

São 20 profissionais, em cargos DAS, em órgãos como conselho estadual de investimento, 

parcerias e desestatização (Cipad) e secretarias de planejamento, ciência e tecnologia, 

infraestrutura de serviços públicos, fazenda, gestão e planejamento. Nessa região, algumas 

migrações são destacadas: um economista que estava na diretoria de regulação econômica em 

uma ARI estadual multissetorial migrou para uma agência reguladora municipal de natureza 

multissetorial na mesma região; um advogado que estava em uma ARI estadual unissetorial 

migrou para uma ARI federal unissetorial; um geólogo trabalhou em uma ARI federal e está 

na diretoria de uma ARI estadual. Ressalta-se ainda a atuação de um engenheiro, diretor de 

uma ARI estadual unissetorial, atuou como assessor da Direção de uma ARI federal e está 

contribuindo com o campo da regulação desde 1997. Assim, há de se considerar o perfil 

pioneiro dos profissionais atuantes nessa região, posto que 4 deles auxiliaram a introduzir o 

tema da regulação no Brasil, havendo atuado em outras ARI nos três níveis de governo.  

 Na região Sudeste, 22 profissionais do total de 50 examinados, permaneceram em cargos 

comissionados no serviço público. O movimento entre ARIs foi notado para 10 reguladores 

nessa região: um engenheiro que atuou na diretoria de uma ARI estadual unisetorial da região 

Sudeste migrou para uma ARI estadual bissetorial do mesmo estado e hoje atua em 

consultoria de energia elétrica; analogamente um economista que atuou na diretoria de uma 

ARI estadual unisetorial da região Sudeste migrou para uma ARI estadual bissetorial do 

mesmo estado. Os dois profissionais trabalharam juntos nas ARIs e foram indicados pelo 

mesmo partido político. Um outro regulador, que teve experiência em uma ARI estadual 

multissetorial, migrou para uma ARI estadual unissetorial e depois assumiu a diretoria em 

uma ARI estadual bissetorial, todas no mesmo estado, hoje o regulador está em uma ARI 

federal unissetorial. Da mesma forma, um advogado teve experiência em uma ARI estadual 

multissetorial, migrou para uma ARI estadual unissetorial e depois assumiu a diretoria em 

uma ARI estadual bissetorial, todas no mesmo estado. Um economista veio de uma diretoria 

de ARI federal unissetorial para assumir uma ARI estadual bissetorial. Um administrador e 

advogado, que havia trabalhado em uma secretaria estadual de saneamento e energia, foi 



 - 51 - 

diretor em uma ARI estadual bissetorial e migrou para uma ARI unissetorial do mesmo 

estado, o qual permanece até hoje. Quatro engenheiros estiveram frente uma ARI estadual 

unissetorial migrou para uma ARI bissetorial no mesmo estado: hoje, um engenheiro é dono 

de uma empresa de consultoria na área de energia e regulação, outro é professor em um 

departamento de engenharia de energia e automação elétricas de uma universidade pública, o 

terceiro é professor em duas universidades públicas e o quarto é vice-prefeito de uma 

universidade estadual. Mais uma vez, fica a evidência de que a expertise da ARI está ligada à 

expertise dos profissionais que são nomeados para a diretoria colegiada. Não restam dúvidas 

sobre o conhecimento tácito comprovado na análise de seus currículos: todos têm experiência 

prévia no setor regulado e uma larga experiência no setor público. Ademais, quando se 

observa o período de mandato, vislumbra-se a tendência de que um regulador influencie na 

indicação do outro colega, já que essa migração ocorreu na mesma linha de tempo nos estados 

de São Paulo e Espírito Santo, indicando a criação de uma rede de regulocratas. 

 Já na região Sul, 11 profissionais permaneceram no setor público, dentre eles 8 em 

cargos DAS. Chama a atenção que 4 ex-diretores foram eleitos após o mandato na diretoria 

colegiada, isto quer dizer que dos 12 profissionais oriundos do setor político, um terço migrou 

para o setor político após o mandato na diretoria colegiada das ARIs. Novamente, a razão 

pode residir na forma diferenciada de indicação da AGERGS. Essas figuras públicas 

continuam com relevante visibilidade no período frente à diretoria colegiada e após o 

mandato, são eleitas.  

 Cumpre destacar finalmente que o quantitativo total de 98 reguladores que atuam em 

ARIs nos três níveis à época da coleta dos dados deste trabalho figuram tanto na diretoria 

colegiada quanto em cargos na gerência superior da agência. 
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Indicação política e reconduções de mandato 
 

 Ao analisar os partidos políticos dos Governadores do Estado responsáveis pela 

indicação dos membros da diretoria colegiada, observa-se uma predominância nas indicações 

dos partidos PSDB e PMDB com 31% e 27%, respectivamente. 

 

GRÁFICO 4: DETALHAMENTO DOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Elaboração própria. 

 É importante notar a quantidade de reconduções por partido para verificar a permanência 

do dirigente na ARI. A alternância de poder no governo do estado é outro fator preponderante, 

já que é natural que o governante deseje nomear profissionais de sua confiança e acabe, dessa 

forma, alterando a composição da diretoria colegiada, ameaçando o princípio de autonomia 

gerencial do órgão.  

 O número de reconduções foi maior nas primeiras ARIs estabelecidas, tais quais 

AGERGS, ARCE, ARSAL e ARTESP, mais especificamente, no período inicial de 

funcionamento da agência reguladora estadual, indicando maior estabilidade no período do 

estabelecimento do modelo de ARI no Brasil.  

 Quanto às reconduções de mandato, os partidos políticos PSDB, PT, PSB, PDT, PMDB e 

DEM/PFL optaram por reconduzir 74 profissionais que já estavam nas diretorias colegiadas 

das ARI. No gráfico 5, explicita-se a quantidade de reconduções por partido: 
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GRÁFICO 5: QUANTIDADE DE RECONDUÇÕES POR PARTIDOS POLÍTICOS 
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Elaboração própria. 

 Quando se analisa as reconduções entre partidos, tem-se o seguinte panorama descrito na 

Tabela 11: 

TABELA 11: DESTINO DOS REGULADORES NO SETOR PÚBLICO 

 

Elaboração própria. 

 Confirma-se que a maior parte de reconduções entre partidos ocorrem quase sempre com 

a presença de PMDB. 

 Concretamente, o PSDB reconduziu dois diretores indicado pelo PMDB em uma ARI 

multissetorial da região Sul: um advogado, que foi deputado estadual pelo PTB por quatorze 

anos, e um economista, eleito prefeito municipal por dois períodos, deputado estadual, 

secretário de transportes e, hoje, vereador. Ambos tem relevante expressão política na região 

Sul, além de participarem da academia em diversas universidades nacionais e internacionais. 

O partido reconduziu também um indicado do PDT em uma ARI estadual multissetorial da 

região Nordeste: um engenheiro que trabalhou na Superintendência de Obras e Urbanização 
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no mesmo estado antes da assunção do cargo na diretoria colegiada.  

 O PSB reconduziu o mandato de um profissional indicado pelo PSDB, formado em 

engenharia e direito, em uma ARI estadual multissetorial da região Nordeste. O profissional 

havia atuado na secretaria de governo do estado no período anterior à ARI. O partido também 

reconduziu o mandato de um regulador indicado pelo PDT em uma ARI unisetorial da região 

Sudeste: o profissional tinha sido diretor de uma ARI multissetorial no mesmo estado, no 

período pós-mandato assumiu a diretoria em outra ARI bissetorial e hoje está em uma ARI 

federal. Em uma ARI unisetorial da região Sudeste, reconduziu também uma indicação do 

PSDB: o profissional, formado em Comunicação Social, foi chefe de gabinete de um 

deputado estadual do PSDB. 

 Já o PT reconduziu o mandato de um advogado, Procurador de Justiça e Subprocurador 

Geral do Estado, indicado pelo PMDB em uma ARI estadual multissetorial da região Sul. 

Hoje o profissional é diretor jurídico e administrativo de uma companhia estadual de energia 

elétrica. O PT também reconduziu o mandato de um engenheiro e advogado, servidor público 

concursado da agência, indicado pelo PSDB, em uma ARI multissetorial da região Sul. Em 

uma ARI multissetorial do Nordeste, o PT reconduziu o mandato de um engenheiro indicado 

pelo PFL. Em uma ARI unissetorial da região Centro-Oeste reconduziu um engenheiro 

indicado pelo PMDB, com larga experiência no campo - foi assessor da Direção de uma ARI 

federal e está no campo da regulação desde 1997. Na mesma ARI, reconduziu a indicação do 

PFL/DEM, um engenheiro.  

 O PSD reconduziu quatro indicados pelo PMDB em uma ARI unissetorial da região Sul: 

um físico, ex-prefeito pelo PPS; um contador, que foi vereador por 25 anos pelo PMDB; um 

advogado, com experiência prévia na indústria regulada; e um engenheiro que está na ARI 

estadual até os dias atuais. Ainda reconduziu cinco indicações do PMDB em uma ARI 

multissetorial da região Norte: um administrador, um advogado oriundo da secretaria de 

transportes, um matemático presidente da Assembleia Legislativa do estado, um Coronel da 

Polícia Militar e um profissional que não foi possível comprovar sua formação universitária 

nem setor de origem. 

 O DEM reconduziu uma indicação do PSB em uma ARI multissetorial da região 

Nordeste: um contador que foi Secretário Municipal de Cultura e Turismo e Secretário 

Estadual de Cultura e Turismo no mesmo estado da ARI.  

 O PMDB reconduziu quatro indicações do PT, ambas em uma ARI multissetorial da 
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região Centro-Oeste. Um profissional reconduzido é formado em Letras e outro formado em 

Administração, já haviam atuado em uma agência de fomento do estado. O terceiro, 

economista, foi assessor técnico de um sindicato rural municipal. O quarto profissional, é um 

engenheiro que foi diretor do CREA e depois atuou em uma secretaria municipal de 

planejamento. Também reconduziu uma indicação do PSDB, em uma ARI estadual 

multissetorial do Nordeste: um profissional graduado em Letras, filiado ao PMDB, foi diretor 

de Fiscalização e Controle. 

 O PDT reconduziu dois diretores do PSDB em uma ARI unissetorial da região Sudeste: 

um engenheiro, que já havia atuado na indústria regulada antes da assunção do cargo na 

diretoria, e um advogado, Procurador Geral do Estado e escritor de livros de Direito 

Administrativo e de Regulação. 

 É possível afirmar que a maior parte das reconduções ocorrem quando o regulador tem 

altos critérios de expertise. Há que se pese o fato que, especialmente, na região Sul, as 

reconduções ocorreram com reguladores provenientes do setor político, porém com 

experiência prévia no setor regulado, seja em cargos públicos, na indústria regulada ou no 

meio acadêmico. 

 Portanto, a hipótese de Spiller (1988) de que grande parte das compensações da atuação 

regulatória toma a forma de bem-remunerados empregos pós-agência não se confirma caso 

brasileiro quando se aborda o nível estadual das ARIs. Pela análise da autonomia dos 

reguladores estaduais, comprova-se que a maioria permanece no setor público, em órgãos de 

assessoramento, secretarias afins à área de regulação ou até mesmo com mandatos 

reconduzidos nas diretorias colegiadas das ARIs. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PESQUISAS FUTURAS 
 

 O presente trabalho teve como objetivo compreender como a autonomia decisória se 

traduz na prática profissional dos reguladores estaduais no Brasil, focando em duas dimensões 

importantes: nos níveis de expertise e de conhecimento especializado dos reguladores 

brasileiros estaduais e em alguns indicadores da dinâmica de captura por diversos grupos de 

interesse dos mesmos.  

Fruto de um contexto histórico e ideológico caracterizado por crescente complexidade da 

ação do Estado e pela crença em “novas” tecnologias administrativas, que resgatam o modelo 

de um órgão administrativo independente, a consagração de ARIs como uma nova 

institucionalidade no contexto politico-administrativo brasileiro, está intimamente relacionada 

com a qualidade das decisões regulatórias tomadas por seu mais alto corpo dirigente.  

 Daí a importância da reflexão sobre os pré-requisitos mensuráveis de capacitação pessoal 

para a investidura no cargo na diretoria da agência reguladora. A administração da agência 

deve ser reservada a profissionais de elevada qualificação no setor regulado posto que há 

temas cuja solução envolve critérios técnico-científicos de decisão, isto é dizer que não basta 

a existência de confiança, empatia ou identidade ideológica para a investidura no cargo 

diretivo da agência.  

De fato, uma das principais fontes de legitimidade das ARIs reside no seu conhecimento e 

especialização técnica que, espera-se refletir na composição dos altos dirigentes das agências. 

Obviamente que a regulação, ainda que envolva escolhas de natureza técnico-científica, 

compreende decisões políticas relacionadas à conveniência e oportunidade. Isso porque toda 

decisão estatal, mesmo quando realizada a propósito de questões técnico-científicas, envolve 

uma margem de autonomia. Dito de outro modo, não se trata apenas de uma atuação 

vinculada estritamente à Lei ou ao conhecimento técnico-científico, embora margens 

excessivas de afastamento desde ideal podem mostrar-se problemáticas à atuação regulatória. 

 Os dados coletados nesta pesquisa demonstraram algumas dimensões importantes 

relativas aos pressupostos de tecnicidade e expertise dos reguladores brasileiros. A partir das 

três dimensões da expertise - formação, especialização e experiência prévia - verificou-se que 

há nuances de especialização que dependem da natureza da ARI, da região do país e da forma 

de indicação da diretoria colegiada.  
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 A pesquisa revelou que ARIs com natureza mais especializada contam com profissionais 

com maior expertise na área regulada. Engenheiros e economistas figuram 44% do total dos 

reguladores analisados, revelando a tecnicidade exigida no campo da regulação. Contudo, a 

forte presença de advogados e administradores nas diretorias pode demonstrar que ainda 

persiste um caráter legalista e generalista das ARIs estaduais.  

 Esse fato fica mais evidente quando se observa a escolha dos cursos de especialização: há 

uma tendência de que os reguladores brasileiros se afastem da expertise na área regulada, 

privilegiando, cursos relacionados à gestão. Isso pode indicar uma percepção que o trabalho 

desempenhado pelos altos dirigentes, na prática, está mais relacionado com a administração 

do que com expertise e conhecimento específico de regulação. Ademais, as regiões Sudeste e 

Sul demandaram profissionais com experiência prévia de regulação, bem como as ARIs mais 

especializadas exigiram profissionais com maior expertise. 

No que tange à forma de indicação da diretoria colegiada, na AGERGS existe uma 

tentativa pioneira de se estabelecer uma representatividade mais democrática no ato de 

nomeação da diretoria colegiada e viabilizar o aumento do espaço de discussão e participação 

social nas tomadas de decisões. A indicação de um representante do quadro funcional da ARI 

a partir de uma lista tríplice elaborada por meio de eleição secreta realizada entre os 

servidores efetivos da agência pode indicar a expertise do regulador e colaborar com a tomada 

de decisão da ARI, embora também possa ser vista a partir da lógica de captura por grupos de 

interesse relacionados com uma incipiente, embora crescente, regulocracia. 

Espera-se que uma maior expertise influencie positivamente a autonomia decisória do 

regulador, mas não é apenas essa dimensão que importa. Dados acerca da ocupação pré e pós 

agência do regulador traduzem a ótica da captura, assim como conduções e reconduções 

políticas revelam a consistência do modelo brasileiro de ARI. 

Sob a ótica de captura, diferentemente dos reguladores norte-americanos, observou-se 

que a maioria dos reguladores estaduais permaneceu no setor público após a atuação na 

diretoria colegiada. Nas ARIs mais especializadas, ocorre a captura da própria burocracia 

reguladora, formando uma rede de regulocratas, haja vista a migração de diretores entre as 

ARIs.  

 A hipótese de Spiller (1988) de que grande parte das compensações da atuação 

regulatória toma a forma de bem-remunerados empregos pós-agência não se confirma no 

nível estadual das ARIs brasileiras, visto que, diferente da experiência norte-americana, a 



 - 58 - 

migração dos reguladores para a indústria regulada não ocorre com freqüência (13%), 

enquanto 72% dos reguladores permaneceram no setor público. Além disso, após o exercício 

na ARI, 11 profissionais fundaram empresas de consultoria na área  

 As conduções e reconduções partidárias indicam predominância de partidos como PSDB 

e PMDB. Grande parte das reconduções entre partidos ocorrem com a presença do PMDB, 

contudo percebe-se que as reconduções acontecem independente de corrente partidária, 

indicando a solidez do modelo brasileiro de ARIs no cenário político nacional. 

 Este trabalho representou uma primeira tentativa de análise das trajetórias de carreira 

dos profissionais que assumiram o cargo de direção em uma agência reguladora. Pesquisas 

futuras podem explorar esse objeto nos níveis federal e municipal. Além disso, não fez 

parte do escopo deste estudo apontar determinantes e probabilidade de cooptação dos 

reguladores, conforme a metodologia completa proposta por Spiller (1988). Certamente 

uma análise mais profunda também encontrará diversas outras variáveis contextuais 

importantes como os fatores determinantes e a probabilidade de cooptação dos reguladores.  
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7. APÊNDICE 

 

       Rio de Janeiro, 22 de maio de 2014.               

 

Prezado Dr. Vinícius Benevides, 

 

 O Núcleo de Estudos da Regulação da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas elabora uma série de 
pesquisas e estudos que buscam aprofundar o conhecimento acerca dos modelos regulatórios no âmbito nacional e 
internacional e desenvolve as suas atividades desde 1999, acompanhando o processo de criação e consolidação das primeiras 
agências reguladoras brasileiras. Muitos dos resultados das pesquisas já realizadas contaram com o apoio e a colaboração de 
entes reguladores internacionais, assim como de outros organismos diretamente e indiretamente relacionados com a atividade 
regulatória, como o Pro-Reg, Abar, TCU, e órgãos internacionais, entre outros.  

 Um dos nossos mais recentes trabalhos de pesquisa busca analisar as trajetórias de carreira dos reguladores de 
agências federais e estaduais com o objetivo de compreender aspectos importantes da governança regulatória no Brasil, 
buscando contribuir para seu fortalecimento.  

 Com estes objetivos, gostaríamos de contar com o apoio da ABAR, que reúne um número considerável das agências 
reguladoras brasileiras, na obtenção destes dados considerados imprescindíveis para a realização da pesquisa: 

a) Nomes completos dos membros das Diretorias das agências associadas, desde sua criação até o último exercício. 

b) Contatos telefônicos ou eletrônicos desses ex-diretores, assim como, quando possível seu Curriculum Vitae.  

 Sabemos que estes dados são públicos, mas devido ao grande número de agências já existentes no Brasil, este contato 
seria a forma mais direta e eficiente de conseguir os dados e viabilizar o bom andamento da nossa pesquisa. De fato, já 
verificamos que nem todas as agências têm estas informações disponíveis no website.  

 É importante salientar que os dados da pesquisa serão tratados de forma agregada, não revelando informações 
particulares sobre os nomes encaminhados. De fato, estes dados individuais nos permitirão construir uma base de dados 
transversal.   

 Em contrapartida, podemos colocar à disposição da ABAR o banco de dados que será construído com base nas 
informações fornecidas, o qual, acreditamos, pode ser interessante para as atividades realizadas pela associação. 
Ressaltamos que outras informações relativas ao formato institucional e organizacional das agências também serão 
registradas. Os dados podem ser encaminhados para o e-mail: aline.menezes@fgvmail.br ou alketa@fgv.br.  

 Desde já, agradecemos a cooperação e nos colocamos à disposição para maiores informações a fim de elucidar pontos 
importantes da nossa pesquisa.  

 Por fim, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

Alketa Peci 

Professora da EBAPE/FGV 

Coordenadora do Mestrado Profissional em Administração Pública 

Contatos: 21. 3799 5754/5586 

alketa@fgv.br  
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                     Rio de Janeiro, 22 de maio de 2014.  

  

Prezado Dr. César Mastrangelo, 

 

 O Núcleo de Estudos da Regulação da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas elabora uma série de 
pesquisas e estudos que buscam aprofundar o conhecimento acerca dos modelos regulatórios no âmbito nacional e 
internacional e desenvolve as suas atividades desde 1999, acompanhando o processo de criação e consolidação das primeiras 
agências reguladoras brasileiras. Muitos dos resultados das pesquisas já realizadas contaram com o apoio e a colaboração de 
entes reguladores internacionais, assim como de outros organismos diretamente e indiretamente relacionados com a atividade 
regulatória, como o Pro-Reg, Abar, TCU, e órgãos internacionais, entre outros.  

 Um dos nossos mais recentes trabalhos de pesquisa busca analisar as trajetórias de carreira dos reguladores de 
agências federais e estaduais com o objetivo de compreender aspectos importantes da governança regulatória no Brasil, 
buscando contribuir para seu fortalecimento.  

 Com estes objetivos, gostaríamos de contar com o apoio da AGETRANSP na obtenção destes dados considerados 
imprescindíveis para a realização da pesquisa: 

a) Nomes completos dos membros das Diretorias da agência, desde sua criação até o último exercício. 

b) Contatos telefônicos ou eletrônicos desses ex-diretores, assim como, quando possível seu Curriculum Vitae.  

 

 Sabemos que estes dados são públicos, mas devido ao grande número de agências já existentes no Brasil, este contato 
seria a forma mais direta e eficiente de conseguir os dados e viabilizar o bom andamento da nossa pesquisa. De fato, já 
verificamos que a AGETRANSP não têm estas informações disponíveis no website, motivo pelo qual contatamos a agência e 
obtivemos os contatos na resposta por e-mail. 

 É importante salientar que os dados da pesquisa serão tratados de forma agregada, não revelando informações 
particulares sobre os nomes encaminhados. De fato, estes dados individuais nos permitirão construir uma base de dados 
transversal.  Os currículos podem ser encaminhados para o e-mail: aline.menezes@fgvmail.br ou alketa@fgv.br.  

 Desde já, agradecemos a cooperação e nos colocamos à disposição para maiores informações a fim de elucidar pontos 
importantes da nossa pesquisa.  

 Por fim, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

Alketa Peci 

Professora da EBAPE/FGV 

Coordenadora do Mestrado Profissional em Administração Pública 

Contatos: 21. 3799 5754/5586 

alketa@fgv.br  

 


