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“A importância das agências reguladoras hoje no Brasil é fundamental para a gestão até da 

macroeconomia. Então você fortalecendo a gestão financeira e administrativa dessas agências, você 

fortalece também a boa regulação dos serviços. E isso gera boa qualidade na execução dos serviços, 

um bom entendimento com os usuários, com a concessionária; em fim você tem uma visão mais 

clara e objetiva daquilo que você está regulando, como regular e para quem você pode regular de 

forma mais eficiente, que esse serviço possa atender com maior qualidade e abrangência a maior 

população do pais”

(Diretor-Presidente Agência Estadual)



PROGRAMA INSTITUIÇÕES DO SETOR
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• PROFISSIONALIZAÇÃO DIRETORAS DAS AGÊNCIAS

• TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO

REGULATÓRIO

• TOMADA DE DECISÕES NAS AGÊNCIAS
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OBJETIVOS DA PESQUISA

1. Provocar a discussão sobre os desafios do modelo de agência 

reguladora no Brasil

2. Utilizar pesquisas qualitativas com alto poder explicativo 

3. Evitar a utilização de “proxies” como única fonte de informação

4. Permitir às agências espaços amplos de resposta

5. Identificar desafios e recomendações de ação
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METODOLOGIA

1. Entrevistas telefónicas “semi-estruturadas”

2. Seleção de agências com diferentes realidades regulatórias (nível municipal, 

estadual, federal)

3. Utilização de 5 perguntas principais:

• Quais sãos os principais desafios para uma agência reguladora no Brasil?

• Como você caracterizaria a evolução da sua agência desde sua criação?

• Que ferramentas/arranjos você gostaria de contar para uma tomada de decisões autónoma?

• É o modelo atual de agência reguladora a melhor resposta governamental para fiscalizar a prestação 

dos serviços de infraestrutura?

4. Complementariedade com outras fontes de informação (elaboradas pelo 

CERI)
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PRINCIPAIS MENSAGENS

• A evolução e fortalecimento institucional das agências é coincidente com a 
evolução do setor. Maiores desafios regulatórios para as agências tem gerado 
oportunidades para desenvolver mais conhecimento e habilidades para resolver 
problemas

• As agências estaduais estão atravessando pelas mesmas dificuldades de 
configuração institucional que tiveram as agências federais no seu inicio

• Tendências interessantes de desenho institucional no âmbito municipal, em 
particular das agências constituídas como consórcios públicos regionais de 
regulação 

• A autonomia decisória (politica) parecesse ser um aspecto principalmente 
vigente nas agências federais. A interferência politica é menos significativa nas 
agências dos níveis estadual e municipal

• Não se faz analise de melhores práticas, se olha principalmente às agencias 
federais. 
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PERGUNTA 1. DESAFIOS: AUTONOMIA

AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA COMO PRINCIPAL DESAFIO PARA AS

AGÊNCIAS

• A maioria dos respondentes 
identificaram a falta de autonomia 
financeira como o principal gargalo para 
uma boa (melhor) gestão

• A transferência dos fundos do governo 
para a agência apareceu como o 
principal problema para uma gestão 
autónoma

• A falta de uma estrutura de cargos 
própria também foi identificada como 
um problema para uma gestão 
autónoma

CITAS RELEVANTES DAS ENTREVISTAS
ITAS RELEVANTES DAS ENTREVI

“Apesar de na lei estar escrito que não pode 
contingenciar, o governo, quando cai no Tesouro lá, ele 
não passa integralmente. Ele diz que tem lá o dinheiro, 

mas o financeiro ele não repassa. Então de certa 
maneira há o contingenciamento desse dinheiro”

“Os servidores públicos concursados seguem a regra do 
governo do estado. Não é um concursado da própria 

agencia”

“As vezes ele contingencia 30%, as vezes 60%, ou seja, 
ele põe a gente no bolo dos outros, e aí os nossos 

projetos tem que ficar na dinâmica de pula pra ca, pula 
pra, la, e isso afeita”



AUTONOMIA: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS



AUTONOMIA: EVIDÊNCIAS EMPIRICAS

Fonte: FGV-CERI, 2015.



RESULTADOS: NÍVEIS EDUCATIVOS
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RESULTADOS: SABATINADO OU INTERINO



RESULTADOS: SABATINADO OU INTERINO



ÍNDICE AGREGADO “PRÉ-CONDIÇÕES PARA UMA

BOA GOVERNANÇA NAS DIRETORIAS”

14Versão 1: Formação + Despolitização



PERGUNTA 1. DESAFIOS: AUTONOMIA

CITAS RELEVANTES DAS ENTREVISTAS

“A autonomia é um desafio mas não é 

um desafio tanto primário. A gente 

conseguiu com o tempo essa autonomia. 

No momento, nosso principal desafio é 

buscar esse equilíbrio e manter a 

sustentação dos modelos de concessões”

“A criação do Conselho Estadual de 

Regulação tem ajudado na toma de

decisões autónomas”

EM OUTRAS AGÊNCIAS, CONTINUA SENDO UM DESAFIO MAS SEM A RELEVÂNCIA

QUE TINHA NO INICIO DE PROCESSO REGULATÓRIO. OS DESAFIOS DE CONTEÚDO

REGULATÓRIO APARECEM COMO MAIS RELEVANTES PARA ALGUMAS AGÊNCIAS

• A melhoria da regulação económica 
aparece como o principal desafio 
naquelas agências do setor transporte, 
responsáveis pela implementação e 
fiscalização das concessões rodoviárias

• A autonomia decisória aparece como 
mais vigentes nas agências federais, com 
processo decisórios e de interferência 
política mais complexos que nos níveis 
inferiores



AUTONOMIA

• “O maior desafio é conseguir uma efetiva autonomia (principalmente orçamentaria)”

• “Queremos ser reconhecidos como sendo uma instituição do Estado, e não do Governo de 
turno”

• “Além da parte de autonomia financeira, também essa parte de autonomia da gestão 
administrativa. Esse é um grande desafio nas agências multi-setoriais”

• “Quando não há concursos públicos, se abrem cargos comissionados e muitas vezes eles 
não são ocupados por pessoas específicas da regulação e fiscalização de serviços públicos 
concedidos” 

• “A criação do Conselho Estadual de Regulação tem ajudado na toma de decisões 
autónomas” (isso é muito interessante)

• “Com o passar do tempo, foram inseridos outros membros no Conselho de Regulação 
como o Procon, a Federação da Industria e do Comercio, o próprio Ipen”. Nós estamos 
agregando cada vez mais membros nesse Conselho para discutir de forma mais ampla e 
embasar cada vez mais não só as reuniões do Conselho mas também as audiências 
públicas se faz para a tomada de preços de tarifas, etc.” 16



AUTONOMIA

• “Não existe um mecanismo formal de comunicação entre as autoridades 
setoriais e a agência e esse é um dos maiores problemas enfrentados pela 
agência na busca pela sua autonomia”

• “Para aperfeiçoar o AIR é necessário uma política de monitoramento “ex-post” 
das ações regulatórias”

• “O formato de consorcio público é garantia de autonomia. Da forma como foi 
formatada a agência, nos temos toda a liberdade de trabalho e de autonomia 
financeira”

• “O corpo politico ainda não entendeu que nos vimos para fazer equilíbrio entre o 
poder público, o prestador do serviço, e os usuários”

• “A nossa autarquia tem que ser uma autarquia de Estado, não de governo”

• “Se eu precisar de R$ 10, eu preciso pedir liberação para o Secretário de 
Planejamento do Estado”
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AUTONOMIA

• “A nomeação dos Diretores das agências deveria seguir 

determinados princípios ou determinados perfis”

• “A primeira turma concursada entrou em 2003, de lá para aca 

não houve nenhum concurso adicional. Nesse período o pessoal 

que entrou no concurso, muita gente já saiu”
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PERGUNTA 1. DESAFIOS: ARTICULADORAS DOS

INTERESSES DOS ATORES EM JOGO

CITAS RELEVANTES DAS ENTREVISTAS

“Principal desafio e estar sempre auxiliando 

as políticas públicas de transporte”. 

“Esse é um desafio muito grande, ficar 

próximo do poder concedente apoiando ele 

nesse processo”

“Buscar dialogo, um equilíbrio entre esses 

três atores, esse três papeis (o poder 

concedente, a concessionária, e os 

usuários)”
19

AS AGÊNCIAS EXPRESSARAM A RELEVÂNCIA DE DESEMPENHAR O PAPEL DE

PROMOTOR DO DIÁLOGO E ARTICULADOR DOS INTERESSES DOS ATORES EM JOGO

• Durante as entrevistas percebeu-se de 
várias agências as existência de um 
“ativismo regulatório” por parte de 
vários dirigentes

• O “ativismo regulatório” faz dos 
dirigentes das agências atores cientes e 
comprometidos com a finalidade última 
de articular os interesses dos atores 
regulatórios 



PERGUNTA 1. DESAFIOS: ARTICULADORAS DOS

INTERESSES DOS ATORES EM JOGO

CITAS RELEVANTES DAS ENTREVISTAS

“Sendo uma agência intermunicipal, nosso maior 

desafio é ter diferentes portes de municípios 

(municípios de 3 mil até 3 milhões de habitantes) e 

conseguir encontrar formas aplicáveis nesses diversos 

tipos de munícipios com diversos tipos de prestadores”

“Nos construímos de baixo para cima com a 

participação do maior numero de representantes dos 

municípios para que elas sejam exequíveis”

“As agências municipais temos melhores condições de 

compreender pequenos problemas de pequenas 

regiões específicas”

A ARTICULAÇÃO DE INTERESSES É PARTICULARMENTE IMPORTANTE NO NÍVEL

MUNICIPAL ONDE AS AGÊNCIAS DESEMPENHAM UM PAPEL DE HARMONIZAÇÃO

NORMATIVA E DE POLÍTICAS SETORIAIS

• As agências municipais (particularmente 
as intermunicipais) vem seu papel como 
muito relevante pela cercania com os 
problemas locais 

• Destacam vários benefícios da regulação 
municipal por encima da estadual

• O formato de Consorcio Público tem 
permitido a confluência de vários 
interesses em jogo sem afetação da 
autonomia decisória e técnica



PERGUNTA 1. DESAFIOS: MAIOR CONHECIMENTO

DA POPULAÇÃO

“Gostaríamos de contar com um conhecimento 

maior da população com qual é o papel correto da 

agência”

“O maior desafio é a aumentar a credibilidade de 

atuação da agência. Essa credibilidade acontece, 

em parte, por conta da falta de comprometimento 

das agências federais”

“Devería-se aprimorar o conhecimento sobre o que 

é a regulação dos municípios”
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CITAS RELEVANTES DAS ENTREVISTAS

AS AGÊNCIAS (DE TODOS OS NÍVEIS) MANIFESTARAM O BAIXO CONHECIMENTO DA

CIDADANIA PELO SEU PAPEL COMO DEFENSOR DA QUALIDADE DO SERVIÇO E DOS

INTERESSES DOS USUÁRIOS

• Nas entrevistas surgiu esse desafio em 
várias oportunidades, não ficando claro 
se se trata de uma desafio conceitual (a 
cidadania não entende) ou prático (não 
conseguimos resolver os problemas dos 
usuários)

• A maioria das agências entrevistadas não 
medem o seu desempenho com a 
sociedade, a reclamação de baixo 
conhecimento surge de indicadores 
como a baixa presencia de usuários nas 
audiências 



CITAS RELEVANTES DAS ENTREVISTAS

“Tivemos uma evolução lenta mas positiva”

“Ao longo desses anos a agência vem evoluindo nesse sentido, e vem crescendo nos seus atos regulatórios, nas suas portarias, quanto 
as gratuidades no transporte municipal, quanto à parte de saneamento, de conexos de saneamento, quanto às conexões de 

tratamento de agua e esgoto, em fim, vem crescendo muito essa parte operacional técnica”

“Eu sinto que nós estamos andando , mas em alguns momentos patinando”

“Nosso quadro é hoje um quadro de excelência. No começo a relação com o mercado regulado era uma relação muito difícil, a 
agência tinha que se impor no grito, no começo a gente estava em desigualdade técnica com relação as concessionárias. A situação

hoje está bem equiparada. A gente sabe o que esta fazendo, nossos ganhos foram enormes. Hoje as empresas de transporte nos 
respeitam, temem as ações da agência e tentam andar conforme as regras ditadas aqui por nós”

“Nossa principal luta é sair de uma cenário de irrelevância para um cenário de relevância”

PERGUNTA 2. EVOLUÇÃO DAS AGÊNCIAS DESDE

SUA CRIAÇÃO

EXISTEM CONSENSO ENTRE AS AGÊNCIAS SOBRE AS MUDANÇAS POSITIVAS QUE ACONTECERAM

DESDE SUA CRIAÇÃO, COM NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO CONSTANTE



CITAS DAS ENTREVISTAS

“Gostaria de ter a liberdade de ter uma conta, de chegar lá, pagar, receber. Nós não temos essa independência”

“Gostaria de ter uma lei própria para contratação e gestão dos recursos humanos”

“Então hoje o que a gente tem como grande ferramenta é estruturar um quadro interno, um quadro próprio que vai 
fortalecer cada vez mais essa posição autônoma da agência”

“A gente tem apostado muito forte na questão da tecnologia. Nos últimos anos foi muito forte no processo de 
melhorar o processo de fiscalização, de atuação da agência, para que a agência possa estar cada vez mais presente 
dentro das entidades reguladas”

“Importância da gestão financeira dos seus recursos. Eu acho que um diálogo franco com a própria assembleia 
legislativa, na restruturação dos mandatos dos presidentes, na parte da autonomia da gestão financeira, 
mostrando os números e abrindo, podendo ter uma alteração na lei de criação de cada agência, capacitando 
legalmente para essa autonomia financeira administrativa delas”

PERGUNTA 3. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA

UMA GESTÃO AUTÓNOMA

A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS EMERGIU COMO A FERRAMENTA DE GESTÃO MAIS

RELEVANTE PARA UMA GESTÃO AUTÓNOMA ENTRE AS AGÊNCIAS



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA UMA GESTÃO

AUTÓNOMA

• “Gerar uma sistemática de votos na Diretoria”

• “A Analise de Impacto Regulatório (AIR) é o instrumento mais poderoso que 

se tem para apoiar a diretoria nesse processo de tomada de decisões. 

Quanto mais bem feita for uma analise de impacto regulatório mais difícil é a 

Diretoria seguir para uma decisão mais política e menos técnica”

• “A nossa fonte de receita provem da taxa de outorga do setor saneamento. 

Nos estamos tentando colocar também a taxa de outorga para o setor de 

transporte”

• “Desafio de aceleração de processos. Muitas vezes as agências ainda 

dependem de informação das concessionárias, daquelas empresas que você 

regula. E deveria ser o contrário. Deveriam haver instrumentos de 

informática, e equipamentos que te dessem respostas mais rápidas”
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AGÊNCIA REGULADORA COMO A MELHOR

RESPOSTA GOVERNAMENTAL

• “A garantia de continuidade é a maior vantagem do modelo de agência 
reguladora. Nós já tivemos aqui a criação de secretarias, departamentos, 
institutos, mas a cada mudança politica tem uma mudança radical. E o modelo 
de agência não”

• “Sim. Como nos somos muito recentes, então o primeiro sentimento que a gente 
teve quando assumiu a agência reguladora foi saber a quem vocês estão 
vinculados. Ai de repente você está vinculado a uma secretaria de governo de 
saneamento e energia, justamente alquilo que nos regulamos. Com o tempo a 
gente saiu sair dessas esferas mais técnicas e hoje estamos em uma secretaria de 
governo que não tem nenhuma empresa de infraestrutura vinculada”

• “É o modelo certo, só que precisa de aperfeiçoamentos, precisa de uma atenção 
maior nos seus quadros. Elaborar a cada ano os relatórios anuais de todos os 
serviços, da evolução da agência reguladora, abrir o portal de transparência, 
todos os recursos operacionais. Eu acho que isso tudo é uma crescente evolução 
para esse modelo hoje que está posto se qualificar cada vez mais”
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• “Entendo que o modelo pretendido é, o realizado não”

• “Uma despesa de agências (consorcio) no formato que nós  

temos, ou seja englobando vários municípios, é mais atrativa e 

pode ter muita mais eficácia e eficiência porque as decisões 

chegam mais rápido e se tem um maior conhecimento da 

região”
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AGÊNCIA REGULADORA COMO A MELHOR

RESPOSTA GOVERNAMENTAL



OUTROS COMENTÁRIOS

“A gente não esta medindo nada ainda. A gente está agora tentando fazer uma pesquisa para ver se tudo 
que nós falamos, aquilo que realmente preserva, o que continua”

“A linguagem com a sociedade é uma linguagem mais diferenciada, porque a sociedade é múltipla. Tem 
gente que é engenheiro, tem gente que não sabe nem escrevem, tem gente que fala alto, baixo. Essa 
linguagem nos estamos apanhando. Essa daí nós temos que realmente descobrir isso aí”

“A gente não tem assim uma agência especifica que nós nos inspiramos”

“Os desafios das agências estaduais são maiores que dos das agências federais. Existe a dificuldade do 
município de entender o papel real da regulação. Se você quer penalizar por conta de uma não 
conformidade e o pedido não é atendido pelo prestador do serviço e você não consegue penalizar em 
função de existir uma lei municipal que permita que nós façamos, fica complicado por ser uma agência 
estadual que tem quase 300 municípios”

“Problema de jurisdição derivado das regiões metropolitanas”

“Principal desafio que as agências conseguissem ter finalmente editada ou autorizada, sancionada, a lei 
geral das agencias reguladoras. Eu acho de suma importância um instrumento de fato uniformize a questão 
regulatória no pais”
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