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RESUMO 
 
 

NUNES, Eduardo Peçanha. A autonomia financeira das agências reguladoras federais. 
Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em Administração Pública), Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2011. 
 
 
O sistema regulatório varia conforme a dotação institucional do país. Um componente do 

sistema regulatório é a governança regulatória, isto é, o conjunto de salvaguardas que limita 

ações discricionárias do regulador. No caso brasileiro, uma das salvaguardas é o desenho 

institucional das agências reguladoras. Este desenho é formado por uma série de elementos 

entre os quais se destaca a autonomia, comumente dividida em administrativa, financeira e 

política. O objetivo final deste estudo é avaliar a autonomia financeira das agências 

reguladoras federais. Quanto maior a autonomia financeira, mais robusta tende a ser a 

governança regulatória, pois melhor é o papel desempenhado pelo desenho institucional das 

agências como salvaguarda. Fortalecida, a governança contribui para a estabilidade de regras, 

reduz o risco regulatório e potencializa a atração de investimentos privados, o que, em última 

análise, alavanca o desenvolvimento econômico do país. Para alcançar o objetivo final, 

realiza-se pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Os meios utilizados são 

bibliográficos, documentais e estudo de múltiplos casos. Cada caso é selecionado de forma 

não probabilística por tipicidade e por acessibilidade, nesta ordem, a fim de se chegar a 

resultados contrastantes (replicação teórica). Estes critérios determinam a escolha de todas as 

agências reguladoras federais, com exceção da ANAC, em virtude da acessibilidade de seus 

dados orçamentários e financeiros. Assim, a partir dos dados da ANEEL, ANATEL, ANP, 

ANVISA, ANS, ANA, ANTAQ, ANTT e ANCINE referentes aos anos de 2002 a 2010, são 

calculados quatro indicadores: de disponibilidade orçamentária, de execução orçamentária, de 

execução financeira e de sobreposição orçamentária e financeira. As médias aritméticas 

desses indicadores parciais compõem um indicador global de autonomia financeira. Os 
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resultados encontrados são comparados entre as agências, entre as gerações das agências e 

entre os setores de atuação das agências, utilizando-se a técnica da análise de variância a um 

nível de significância de cinco por cento. A avaliação da autonomia financeira das agências 

reguladoras federais é surpreendente. Rejeitando as hipóteses iniciais, as agências reguladoras 

de primeira geração obtêm resultados inferiores às agências de segunda e terceira geração, e 

as agências de infraestrutura resultados inferiores às agências sociais. Estes resultados 

evidenciam a necessidade de revisão do modelo de gestão orçamentária e financeira 

concebido para as agências reguladoras federais. A previsão legal de fontes próprias de 

recursos não é suficiente para assegurar a autonomia financeira das agências na medida em 

que o governo central faz uso cada vez mais frequente de contingenciamentos de recursos. 

 

Palavras-chave: Regulação. Reforma Regulatória. Agências reguladoras. Sistemas 

regulatórios. Governança regulatória. Desenho institucional. Autonomia financeira. 

 
 



ABSTRACT 
 
 

NUNES, Eduardo Peçanha. A autonomia financeira das agências reguladoras federais. 
Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em Administração Pública), Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2011. 
 
 
The regulatory system varies depending on the country's institutional endowment. A 

component of the regulatory system is regulatory governance, namely the set of safeguards 

that limit discretionary actions of the regulator. In Brazil, one of the safeguards is the 

institutional design of regulatory agencies. This design consists of a series of factors among 

which stands out autonomy, commonly divided into administrative, financial and political. 

The ultimate goal of this study is to evaluate the financial autonomy of federal regulatory 

agencies. The greater financial autonomy is, the more robust regulatory governance tends to 

be, because the institutional design plays a better role as safeguard. Strengthened governance 

contributes to the stability of rules, reduces regulatory risk and enhances the attraction of 

private investments, which ultimately leverage the country's economic development. To 

achieve the ultimate goal, it will be held an exploratory, descriptive and explanatory research. 

The means used are bibliographic, documentary and multiple cases. Each case is selected in a 

non-probabilistic way by typicality and accessibility, in that order, in order to reach 

contrasting results (theoretical replication). These criteria determine the choice of all federal 

regulatory agencies, with the exception of ANAC, because of the accessibility of its budgetary 

and financial data. Thus, from data of ANEEL, ANATEL, ANP, ANVISA, ANS, ANA, 

ANTAQ, ANTT and ANCINE for the years 2002 to 2010, four indicators are calculated: 

budget availability, budget execution, financial execution, and budget and financial overlay. 

The averages of these partial indicators comprise a comprehensive indicator of financial 

autonomy. The results are compared between the agencies, between the generations of the 

agencies and between the sectors of activity of the agencies, using the technique of analysis of 
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variance with a significance level of five percent. The evaluation of the financial autonomy of 

federal regulatory agencies is unexpected. Rejecting the initial hypotheses, the regulatory 

agencies of first generation have inferior results to those agencies from second and third 

generation, and infrastructure agencies have inferior results to social agencies. These results 

highlight the need to revise the model of budgetary and financial management designed for 

federal regulatory agencies. The legal provision of own sources of funds is not sufficient to 

ensure the financial autonomy of agencies to the extent that the central government makes use 

of increasingly frequent resources impoundments. 

 

Keywords: Regulation. Regulatory Reform. Regulatory agencies. Regulatory systems. 

Regulatory governance. Institutional design. Financial autonomy. 
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1 O PROBLEMA 

 

Esta seção faz breve introdução ao estudo, culminada na definição do problema de 

pesquisa. Descreve o objetivo final e formula questões que, respondidas, permitem o seu 

alcance. Determina hipóteses a serem confirmadas ou refutadas e, por fim, delimita o estudo e 

exprime a sua relevância. 

 

1.1 Introdução 

 

É comum o entendimento de que os efeitos das reformas administrativas não são 

percebidos instantaneamente. As mudanças provenientes da reforma regulatória brasileira dos 

anos 1990, cujos principais marcos foram a promulgação da Constituição de 1988, a 

instituição do Programa Nacional de Desestatização (PND), a introdução de princípios da 

corrente teórica New Public Management no aparelho estatal e a publicação da Lei das 

Concessões, são sentidas até hoje.  

Estes e outros movimentos de caráter mais setorial contribuíram para alterar o modo 

de governança do Estado brasileiro de predominantemente intervencionista para misto, onde a 

função regulatória assume cada vez mais relevância e a positiva se restringe a setores 

estratégicos da economia. Em verdade, esta é uma transição ainda em curso cujos picos de 

expansão e retração são cíclicos e influenciados por uma infinidade de fatores endógenos e 

exógenos. 

Desde o início da década de 1980, as principais economias mundiais convivem com a 

expansão do Estado regulador. Deriva daí a preocupação com o estudo do sistema regulatório, 

formado pela governança regulatória e pelos incentivos regulatórios.  

A governança regulatória diz respeito ao conjunto de salvaguardas que limita ações 

discricionárias do regulador e minimiza o risco regulatório. Uma governança sólida torna 

estável o ambiente regulatório, potencializando a atração de investimentos privados e o 

desenvolvimento econômico. A governança é conformada pela dotação institucional do país. 

No Brasil, ela é constituída por elementos característicos entre os quais se destaca o desenho 

institucional das agências reguladoras.  

O modelo corrente de desenho institucional inclui atributos como autonomia 

(administrativa, política e financeira), accountability, clareza de papéis e objetivos, 

especialização técnica, transparência, participação e previsibilidade. Para ter autonomia 
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financeira, uma agência reguladora necessita de fontes seguras e previsíveis de recursos 

orçamentários (não contingenciáveis) e autoridade para determinar o destino de suas despesas. 

Quando da constituição das agências reguladoras federais brasileiras, os legisladores 

parecem ter observado este modelo de desenho institucional. As agências foram criadas como 

autarquias em regime especial, natureza jurídica que lhes conferem legalmente autonomia 

patrimonial, administrativa e financeira, ausência de subordinação hierárquica, bem como 

mandato fixo e estabilidade a seus dirigentes. 

Acontece que este é o desenho normativo das agências reguladoras federais. Trata-se 

do modelo pretendido pelos legisladores, apressadamente confundido com o desenho 

institucional. Este assume caráter mais amplo que aquele e é explicado não apenas pelas 

características formais das agências, mas também pelas informais, subjacentes à análise da 

legislação.  

A discrepância entre o formal e o efetivo não pode passar despercebida. 

Principalmente no Brasil, onde a cultura administrativa é eminentemente formalista, o 

desenho normativo não pode ser considerado conclusivo a respeito do desenho institucional. 

Neste sentido, a previsão legal de autonomia financeira para as agências reguladoras federais 

não satisfaz. Ela não é definitiva em si mesma.  

As pesquisas encontradas sobre o desenho institucional das agências reguladoras 

brasileiras concluem sobre suas autonomias financeiras baseadas no desenho normativo das 

agências ou na opinião de especialistas. Elas poderiam ser mais consistentes se levassem em 

consideração os dados orçamentários e financeiros das agências. Decorridos quase 15 anos da 

criação das primeiras agências reguladoras federais, hoje já há dados suficientes para avaliar 

com mais profundidade a autonomia financeira dessas entidades. Esta é exatamente a proposta 

deste estudo. Entendendo que não se pode concluir sobre a autonomia financeira das agências 

reguladoras federais e muito menos compará-las entre agências ou entre categorias de 

agências, busca-se responder a seguinte questão: como avaliar a autonomia financeira das 

agências reguladoras federais? 

 

1.2 Objetivo final e questões a serem respondidas 

 

A definição de objetivos e questões a serem respondidas tem papel importante no 

desenvolvimento de um estudo, pois permite ao pesquisador organizar suas ideias de modo a 

apresentá-las ao leitor inteligivelmente e facilitar o seu aprendizado.  
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O objetivo final deste estudo é avaliar a autonomia financeira das agências reguladoras 

federais. 

As questões que, respondidas, possibilitam o cumprimento do objetivo final são: 

a) O que é regulação? 

b) Como surgiram o Estado regulador e as agências reguladoras? 

c) O que é governança regulatória? 

d) Quais salvaguardas compõem a governança regulatória? 

e) Que elementos integram o desenho institucional das agências reguladoras? 

f) Qual a importância da autonomia financeira das agências para o Brasil? 

 

1.3 Hipóteses 

 

Como se verá na seção 3.2, onde se determina o universo e a amostra deste estudo, 

estima-se chegar a resultados contrastantes, ou seja, obter replicação teórica (YIN, 2010, p. 

84). Neste sentido, formula-se a primeira hipótese deste estudo, a de que nem todas as 

agências reguladoras têm a mesma autonomia financeira. 

De modo a ampliar as possibilidades de comparação entre as agências reguladoras, 

elas são classificadas de acordo com o período em que foram criadas e segundo o setor que 

regulam, categorizações recorrentes na teoria.  

Quanto ao momento em que foram criadas, as agências podem ser de primeira, 

segunda ou terceira geração. Segundo Martins (2003) as agências de primeira geração são a 

ANEEL, ANATEL e ANP, criadas entre 1996 e 1997, as agências de segunda geração são a 

ANVISA, a ANS e a ANA, criadas entre 1999 e 2000, e as agências de terceira geração são a 

ANCINE, a ANTT e a ANTAQ, criadas em 2001. A ANAC ainda não havia sido criada 

quando o autor distinguiu as agências por gerações.  

Estima-se que as agências de primeira geração estejam mais consolidadas que as 

demais, sobretudo financeiramente. Elas tiveram praticamente três anos a mais que as 

agências de segunda geração e quatro anos a mais que as agências de terceira geração para 

institucionalizar suas fontes próprias de recurso, responsáveis por lhes conferir autonomia 

financeira. Assim sendo, formula-se a segunda hipótese deste estudo, a de que nem todas as 

gerações de agências têm a mesma autonomia financeira. 

Quanto ao setor que regulam, as agências reguladoras são divididas em agências de 

infraestrutura (ANEEL, ANATEL, ANP, ANA, ANTT, ANTAQ e ANAC) e agências sociais 
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(ANVISA, ANS e ANCINE). Há também agências multissetoriais, mas que atuam no nível 

estadual.  

Os setores de infraestrutura dependem de investimentos demasiadamente elevados e 

de longo período de maturação; exigem uso de sofisticadas tecnologias e mão-de-obra 

especializada, muitas vezes indisponíveis em território nacional; envolvem ativos específicos 

e dificilmente reempregáveis (sunk investments); e estão associados a serviços públicos 

básicos, de primeira necessidade, o que os tornam mais vulneráveis à intervenção política.  

Por conseguinte, os setores de infraestrutura estão sujeitos a um risco regulatório 

maior que os setores sociais e necessitam de estabilidade regulatória ampliada para atrair 

investimentos privados. A autonomia financeira, objeto deste estudo, justifica-se melhor para 

as agências que os regulam. Espera-se que elas sejam mais autônomas que as agências sociais, 

pois dependem de consistência financeira para imprimir regras estáveis e fiscalizar a 

aplicação das mesmas. Neste sentido, determina-se a terceira hipótese deste estudo, a de que a 

autonomia financeira das agências de infraestrutura difere da autonomia financeira das 

agências sociais. 

 

1.4 Delimitação do estudo 

 

Eco (2008) distingue a tese monográfica da tese panorâmica. A primeira é entendida 

como rigidamente delimitada, em que se estuda de maneira profunda um tema bem definido. 

A segunda é compreendida como superficial, sem aprofundamento teórico. Segundo o autor, 

esses tipos de tese constituem extremos opostos e há inúmeras possibilidades de realização de 

estudos entre elas. Ele ressalta as armadilhas da tese panorâmica e recomenda uma pesquisa 

de direcionamento monográfico. Para Eco (2008, p. 10), “quanto mais se restringe o campo, 

melhor e com mais segurança se trabalha”, o que não quer dizer que se deva desprezar o 

panorama, pois é através dele que se compreende um assunto em sua amplitude. “Só 

explicamos e entendemos um autor quando o inserimos num panorama.” (ECO, 2008, p.10).  

Esta pesquisa é delimitada com base nesses argumentos. Restringe-se o campo de 

estudo, mas não se priva contextualizá-lo. Assim, percorre-se o caminho descrito no Esquema 

01 até o objeto de análise, qual seja a autonomia financeira das agências reguladoras federais. 

 



 

Esquema 01: etapas da delimitação do estudo.

Fonte: elaboração própria. 

 

Analogamente, é como se a regulação fosse o cume de uma montanha, de onde se 

obtém uma visão ampla, mas difusa do vale que a cerca. À medida que se desce a montanha, a 

visão do vale fica mais estreita, porém se enxerga 

nível do mar, tem-se a percepção minuciosa das características do vale, antes inobserváveis. 

Mesmo que se veja a poucos metros de si, a amplitude do vale é conhecida, pois suas imagens 

ficaram registradas na memória durante o percurso da descida.

das agências pesquisadas é analisada em detalhes sem que se perca

que a cerca. 

Do campo da regulação é recortada a área que diz respeito ao

Entre os componentes do sistema regulatório opt

em detrimento dos incentivos regulatórios. 

regulatória brasileira é selecionad

constituindo objeto deste estudo

desenho institucional das agências reguladoras é analisada

outros elementos não são examinados neste estudo

Dando seguimento 

brasileiras de nível federal

estadual e municipal.  

A delimitação transversal é acompanha por outra de caráter longitudinal, 

relevante, relacionada ao perío

orçamentários das agências reguladoras

elimitação do estudo. 

Analogamente, é como se a regulação fosse o cume de uma montanha, de onde se 

obtém uma visão ampla, mas difusa do vale que a cerca. À medida que se desce a montanha, a 

visão do vale fica mais estreita, porém se enxerga com mais clareza. Quando se chega ao 

se a percepção minuciosa das características do vale, antes inobserváveis. 

Mesmo que se veja a poucos metros de si, a amplitude do vale é conhecida, pois suas imagens 

ficaram registradas na memória durante o percurso da descida. Enfim, a 

das agências pesquisadas é analisada em detalhes sem que se perca a lembrança d

Do campo da regulação é recortada a área que diz respeito aos sistemas regulatórios. 

Entre os componentes do sistema regulatório opta-se por examinar a governança regulatória

incentivos regulatórios. Das salvaguardas que compõem a governança 

selecionado o desenho institucional das agências reguladoras

constituindo objeto deste estudo as demais salvaguardas. Finalmente, entre os elementos do

das agências reguladoras é analisada a autonomia financeira

ros elementos não são examinados neste estudo.  

 à delimitação do estudo, são consideradas as agências reguladoras 

brasileiras de nível federal. Destarte, não são apreciadas as agências reguladoras 

A delimitação transversal é acompanha por outra de caráter longitudinal, 

relacionada ao período de tempo objeto da investigação. Analisam

das agências reguladoras federais correspondentes ao período 
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Analogamente, é como se a regulação fosse o cume de uma montanha, de onde se 

obtém uma visão ampla, mas difusa do vale que a cerca. À medida que se desce a montanha, a 

. Quando se chega ao 

se a percepção minuciosa das características do vale, antes inobserváveis. 

Mesmo que se veja a poucos metros de si, a amplitude do vale é conhecida, pois suas imagens 

Enfim, a autonomia financeira 

a lembrança do contexto 

s sistemas regulatórios. 

se por examinar a governança regulatória 

que compõem a governança 

o desenho institucional das agências reguladoras, não 

Finalmente, entre os elementos do 

a autonomia financeira. Todos os 

as agências reguladoras 

as agências reguladoras de âmbito 

A delimitação transversal é acompanha por outra de caráter longitudinal, igualmente 

Analisam-se os dados 

correspondentes ao período de tempo 
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disponível na base de dados do sistema de informações SIGA Brasil, utilizado na coleta de 

dados. O período considerado é de 2002 a 2010.   

 

1.5 Relevância do estudo 

 

Castro (1977, p. 55) afirma que “uma tese deve ser original, importante e viável”, 

concomitantemente. O autor entende como importante o tema ligado a uma questão crucial, 

que polariza ou afeta um segmento substancial da sociedade, ou que está ligado a uma questão 

teórica que merece atenção continuada na literatura especializada. Este estudo atende a ambos 

os requisitos de relevância propostos pelo autor. 

Vermeulen (2005) utiliza outro interessante critério para atribuir relevância a um 

estudo. Segundo o autor, a pesquisa em administração não está influenciando 

apropriadamente a prática administrativa nas empresas. A teoria está distante da realidade. A 

explicação para tal fato está no comportamento dos pesquisadores, que publicam em prol do 

reconhecimento de seus pares, numa espécie de closed loop (ciclo fechado), para obter boas 

colocações em rankings e instrumentos afins.  

Para Vermeulen (2005), uma pesquisa relevante seria aquela destinada a responder 

uma pergunta importante não apenas para outros acadêmicos, mas para resolver problemas 

concretos do dia-a-dia das empresas. 

O problema de pesquisa deste estudo, qual seja como avaliar a autonomia financeira 

das agências reguladoras federais, é significativo para a realidade, pois a gestão dos recursos 

orçamentários é tema assíduo na agenda governamental, principalmente em períodos de ajuste 

fiscal, pelo qual o Brasil passa neste momento e promete permanecer por tempo 

indeterminado.   

Este estudo é especialmente destinado aos quadros das agências reguladoras federais, 

aos quadros dos órgãos responsáveis por lidar com questões orçamentárias das agências, 

como os dos ministérios supervisores, do Ministério da Fazenda e do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), e aos profissionais dedicados ao estudo da 

regulação e do orçamento público. Igualmente, é útil à sociedade como um todo, pois envolve 

entidades que regulam serviços de utilidade pública, amplamente demandados pela 

população. 

 

Este capítulo fez introdução ao estudo, findada na definição do problema de pesquisa. 

Delineou o objetivo final e as questões a serem respondidas na sucessão do referencial 
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teórico. Em seguida, formulou hipóteses que serão confirmadas ou refutadas na seção de 

tratamento dos dados. Logo depois, delimitou o estudo, tornando patente o que será e, 

principalmente, o que não será analisado. E, afinal, manifestou a sua relevância, indicando o 

público-alvo a que se destina. 

Esta é a promessa de campanha. O leitor deve cobrar a solução das questões, das 

hipóteses e do problema de pesquisa, como um eleitor deve cobrar as promessas de um 

político. Recomenda-se, neste momento, que o leitor tome nota desses itens em um papel à 

parte e dê baixa neles conforme forem solucionados. Caso esteja lendo esta dissertação em 

meio eletrônico e disponha de uma impressora, sugere-se a impressão do Anexo I.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção da dissertação objetiva revisar as principais literaturas existentes sobre o 

tema em estudo. A contextualização inicia-se pelo advento das autoridades reguladoras 

independentes. Para discorrer sobre o assunto, recorre-se à definição da regulação e ao 

processo de mudança no modo de intervenção do Estado na economia.  

Em seguida, é apresentado o conceito de governança regulatória, um dos dois 

componentes do sistema regulatório. A governança enseja a análise das salvaguardas 

institucionais que agem de modo a restringir a ação discricionária dos governantes.  

Por fim, pormenoriza-se o desenho institucional das agências reguladoras, uma das 

salvaguardas que compõe a governança do sistema regulatório brasileiro, e são apresentados 

conceitos introdutórios sobre orçamento público, a fim de permitir ao leitor menos 

experimento no tema a compreensão das conclusões do estudo.   

Após a exposição de cada tópico, são exibidas as particularidades brasileiras a seu 

respeito. O objetivo é conceder ao estudo um aspecto mais concreto, mais próximo da 

realidade dos leitores.   

 

2.1 Regulação 

 

A regulação é uma função precípua do Estado, tão antiga quanto à noção de governo. 

Não obstante definida de inúmeras maneiras, o conceito mais difundido de regulação no 

campo da política pública e da administração é de autoria de Selznick (1985).  

Segundo o autor, a regulação refere-se ao “sustained and focused control exercised by 

a public agency over activities that are valued by a community” (SELZNICK, 1985, p. 363)1. 

Este é o principal significado da função regular, que apesar de publicado há quase três 

décadas ainda se mantém atual.  

Quando Selznick (1985) enfatiza que a atividade regulada deve ser valorizada pela 

sociedade, ele reforça a necessidade de se manter o interesse público no exercício da 

regulação, legitima a ação do regulador, visto que estimando determinada atividade a 

sociedade deseja preservá-la e por isso consente com a proteção e o controle sobre ela, e 

pondera que o controle seja exercido de maneira cooperativa entre reguladores e regulados, 

                                                 
1 Controle sustentado e focalizado exercido por um órgão público sobre atividades que são valorizadas pela 
sociedade. (Tradução livre do autor desta dissertação).  
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porquanto a sociedade não quer correr riscos de ficar sem a prestação da atividade devido a 

controles descabidos aplicados de modo hostil e indiferente.  

No momento em que classifica o tipo de controle como sustentado, Selznick (1985, p. 

364) deixa claro que a regulação efetiva “is not achieved by passing law”, ou seja, que regular 

não é apenas aprovar leis (normas em geral). É essencial que as atividades reguladas sejam 

monitoradas e avaliadas continuamente, a fim de que sua prestação seja sensível aos 

interesses da coletividade.  

Finalmente, Selznick (1985) considera que o controle deve ser focalizado, isto é, 

exercido sobre uma atividade apenas ou sobre um conjunto de atividades relacionadas. Isso 

porque a função de regular requer elevada especialização técnica do regulador, que necessita 

estar muito bem informado em relação ao setor regulado de modo a evitar assimetrias 

informacionais e capturas no exercício da regulação.  

Entendido o conceito de regulação, é interessante compreender em que situações ela se 

justifica. Neste sentido, Baldwin e Cave (1999) definem algumas razões que podem levar 

governos a exercer a regulação. Para os autores, regular pode ser importante nas situações em 

que há: monopólios ou monopólios naturais; lucros excepcionais; externalidades; assimetrias 

de informação; comportamentos anticompetitivos; desequilíbrios de poder (por exemplo, 

entre empregados e patrões); escassez e racionamento de recursos; e racionalização de 

processos produtivos e mercados.  

Afora questões mercadológicas, Baldwin e Cave (1999) defendem que a regulação 

também pode ser empregada quando é necessário transferir recursos a famílias 

desafortunadas, proteger o interesse de gerações futuras ou coordenar intenções altruístas de 

ajuda ao próximo. Os autores enfatizam que quando estão em jogo serviços essenciais à 

população ou bens públicos cujos custos precisam ser divididos, a regulação é ainda mais 

relevante. 

 

2.2 Reforma regulatória 

 

A atividade de regular não é a única forma de o Estado intervir na economia. Segundo 

Majone (1999), as teorias político-econômicas modernas distinguem três tipos principais de 

intervenção: redistribuição de renda, estabilização macroeconômica e regulação dos 

mercados. A importância relativa dessas funções varia de país para país e de um período 

histórico para outro. 
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Partindo da célebre tese de Alfred D. Chandler, segundo a qual a estrutura de uma 

organização acompanha a sua estratégia e o tipo mais complexo de estrutura é o resultado da 

concatenação de várias estratégias básicas, Majone (1999) sinaliza mudanças estruturais 

significativas no modo de governança do Estado moderno, induzidas pela concatenação das 

seguintes estratégias básicas: privatização, liberalização e desregulação, austeridade fiscal, 

integração econômica e monetária (no caso europeu) e inovações ligadas ao paradigma da 

Nova Gestão Pública.  

Segundo o autor, essas estratégias básicas estariam limitando o papel intervencionista 

do Estado, restringindo seu poder de tributar (ou de tomar emprestado) e de gastar e, 

concomitantemente, aumentando o seu poder normativo e a importância da sua função de 

regulador de mercados. O Quadro 01 compara os dois modelos de governança. 

A ampliação do poder normativo do Estado derivou do fato de que os setores da 

economia privatizados eram, em geral, monopólios públicos que passaram a ser privados. 

Para inserir competição nesses ambientes e minimizar falhas de mercado tornou-se necessário 

regulá-los novamente. A privatização de serviços públicos e a desregulação dos mercados é, 

portanto, seguida da regulação de preços. De fato o que se observa é uma combinação de 

desregulação e nova regulação. Essa combinação pode ser nomeada simplistamente de 

reforma regulatória. De acordo com Levi-Faur e Jornada (2005a, p. 6 e 7),  

“the current order is anything but free of regulation. For every regulation that in the 

past quarter of a century has been removed from the books, many new ones have 

been added. Deregulation proved to be a limited element of the reforms in 

governance, and where it occurred it was followed either immediately or somewhat 

later with new regulations. Privatization, at least in some spheres, is accompanied 

by new sets of regulatory controls either to socialize the market or to constitute it as 

a competitive order.”
2 

 

Itens comparados 

Modelos de governança 

Estado positivo Estado regulador 

Funções principais 
Redistribuição, estabilização 
macroeconômica 

Corrigir falhas de mercado 

                                                 
2 A ordem atual é qualquer coisa menos livre de regulação. No último quarto de século, para toda regulação 
removida, muitas outras foram criadas. A desregulação provou ser um elemento limitado das reformas na 
governança e, quando ocorreu, foi seguida imediatamente ou pouco depois por novas regulações. A privatização, 
pelo menos em algumas esferas, é acompanhada por novos conjuntos de controles regulatórios, quer para 
socializar o mercado, quer para constituí-lo de competição. (Tradução livre do autor desta dissertação). 
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Instrumentos 
Tributação (ou tomar fundos 
emprestados) e dispêndio 

Formulação de regras 

Arena principal de conflito 
político 

Alocações orçamentárias 
Revisão e controle da 
formulação de regras 

Instituições características 

Parlamento, departamentos 
ministeriais, empresas 
nacionalizadas, serviços de 
bem-estar social 

Comissões parlamentares, 
agências e comissões 
independentes, tribunais 

Atores-chave 
Partidos políticos, 
funcionários públicos, grupos 
corporativos 

Movimentos em prol de 
questões singulares, 
reguladoras, peritos, juízes 

Estilo de políticas Discricionário Limitado por regras, legalista 

Cultura de políticas Corporativista Pluralista 

Responsabilização política Direta Indireta 

Quadro 01: modelos de governança comparados.  

Fonte: Majone (1999, p. 15). 

  

Contudo, é conveniente ressalvar que o advento do capitalismo regulatório não aboliu 

as formas anteriores de atuação estatal. Mesmo em menor proporção, a burocracia do bem-

estar social continua existindo e se mistura as novas formas de governança. Igualmente, é 

importante desmistificar o caráter evolutivo do Estado moderno imprimido por alguns 

teóricos neoliberais. O despertar do Estado regulador não é parte de uma evolução natural que 

põe fim ao Estado do bem-estar social. É consequência da combinação das estratégias básicas 

de que trata Majone (1999), alavancadas por um contexto social, político e econômico 

específicos.  

Este é o ambiente em que prosperam as autoridades reguladoras independentes, ou 

agências reguladoras como se convencionou chamar no Brasil. O surgimento desse modelo de 

organização pública acompanhou a mudança no modo de intervenção do Estado na economia 

e particularmente os processos de privatização e concessão de serviços públicos à iniciativa 

privada. 

 

2.3 Agências reguladoras 
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Segundo Majone (1999), a redistribuição de renda e a gestão macroeconômica exigiam 

um serviço público centralizado, unificado. Por isso, eram necessárias grandes empresas 

nacionalizadas e burocracias expandidas do bem-estar social. Para o exercício da 

normatividade, entretanto, exigem-se organizações flexíveis e altamente especializadas, que 

gozem de autonomia considerável para tomar decisões. Assim são concebidas as agências 

reguladoras. 

Na maioria dos casos, as agências foram projetadas para garantir a estabilidade de 

normas e o equilíbrio econômico-financeiro de contratos, especialmente nos setores de 

infraestrutura, que envolvem investimentos privados elevados, custos irrecuperáveis e longo 

período de maturação.  

Outra razão para se criar agências reguladoras, principalmente as de cunho social, é o 

que se denomina blame shifting, isto é, transferência de culpa, ou mais precisamente de 

responsabilidade por ação impopular. Neste caso, os políticos instituem agências com o 

objetivo de transferir a elas a responsabilidade de tomar decisões controversas que podem 

acarretar perda de votos (PÓ, 2009).  

Há ainda os autores que indicam características institucionais de países ou regiões 

como fatores determinantes para o surgimento de agências reguladoras. Guasch e Spiller 

(1999), por exemplo, afirmam que o histórico de ações políticas oportunistas na América 

Latina e no Caribe e a fragilidade institucional dessa região demandaram a constituição de 

agências autônomas. Thatcher (2002) e Majone (1999), por sua vez, argumentam que o 

estabelecimento da União Europeia foi um forte catalisador para a criação de agências na 

Europa. 

Está amplamente documentado na literatura sobre regulação, que a primeira agência 

reguladora no modelo independente surgiu nos Estados Unidos da América (EUA), em 1887. 

A Interstate Commerce Commission (ICC) foi criada com o objetivo de regular preços e 

evitar a concentração excessiva do setor ferroviário estado-unidense. Segundo Moran (2002, 

p. 392), "americans virtually invented the modern regulatory state, in the sense that the 

United  States was the  great pioneer of the administrative technology of controlling business 

through law backed specialized agencies rather than through the technique of public 

ownership.
3" 

                                                 
3 Os norte-americanos praticamente inventaram o Estado regulador moderno, no sentido de que os Estados 
Unidos foram os grandes pioneiros no controle dos negócios através de agências especializadas, ao invés de usar 
a técnica de propriedade pública. (Tradução livre do autor desta dissertação). 
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No decorrer do século XX, outras agências de formato semelhante surgiram nos EUA, 

na Europa e em diversas regiões do mundo. O advento desta nova ordem global está 

documentado em Levi-Faur (2005). Por meio da análise de dados dos setores de 

telecomunicações e eletricidade de 171 países, o autor demonstra a ascensão das autoridades 

reguladoras independentes (ver Gráficos 01 e 02). 

Como a grande maioria dos autores, Levi-Faur (2005) associa o surgimento das 

agências ao imperativo da privatização. Ainda assim, ele crê que a manifestação dessas 

entidades deve ser compreendida para além deste fenômeno. “The rationale for the creation 

of regulatory agencies seems to be stronger than the rationale for privatization
4” (LEVI-

FAUR, 2005, p. 19). Exemplo disso é a criação das agências reguladoras de caráter social, 

voltadas à regulação de setores como meio ambiente, direitos humanos, segurança alimentar e 

produtos farmacêuticos. 

 

 

Gráfico 01: a difusão da privatização e das autoridades reguladoras independentes no mundo - 

setor de telecomunicações. 

Fonte: Levi-Faur (2005, p. 18). 

 

                                                 
4 A racionalidade para a criação das agências reguladoras parece ser mais forte que a racionalidade para a 
privatização. (Tradução livre do autor desta dissertação). 
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Gráfico 02: a difusão da privatização e das autoridades reguladoras independentes no mundo - 

setor de energia elétrica. 

Fonte: Levi-Faur (2005, p. 18). 

 

Partindo do pressuposto de que a rápida expansão no número de agências reguladoras 

pode ser interpretada como uma difusão contagiosa (conceito atribuído a Max Weber que 

significa basicamente fazer o que outros estão fazendo)5, Levi-Faur (2005) distingue três 

perspectivas que explicam a difusão de agências pelo mundo: a top-down; a bottom-up; e a 

horizontal. 

A abordagem top-down advoga que o avanço da reforma regulatória e a instituição de 

agências reguladoras é uma resposta a pressões exógenas, internacionais. Um exemplo seria a 

pressão articulada por organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial, que impõem condições a países que demandam seus recursos 

financeiros. 

De acordo com a visão bottom-up, a propagação das agências é produto de pressões 

endógenas, relacionadas a trajetórias de industrialização e construção do Estado, competições 

ensejadas pela disputa eleitoral, equilíbrios de poder entre capital e trabalho, distribuições de 

coalizões políticas e outras questões de âmbito interno. 

Já a perspectiva horizontal sustenta que a criação das agências reguladoras é uma 

decisão compartilhada, segundo a qual os decisores observam experiências de outros setores 

da economia de seu próprio país ou do mesmo setor de outros países, para, então, escolher as 

                                                 
5 Max Weber distingue ação social de ação estrutural por meio da análise da reação de pessoas à chuva. Algumas 
pessoas abrem seus guarda-chuvas porque está chovendo. Outras porque há pessoas que estão abrindo o delas. A 
primeira ação é uma resposta a condições estruturais (chuva). A segunda é uma reação definida por Weber como 
difusão contagiosa (fazer o que outros estão fazendo). 
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que melhor atendem suas pretensões. Essa interpretação está fundamentada na premissa de 

que a ação humana é social e não ocorre de maneira isolada.  

É importante observar, entretanto, que as agências reguladoras não são a única forma 

de exercício da regulação. Cosoante Baldwin e Cave (1999, p. 63), “regulation can be carried 

out by a variety of bodies and the nature of the regulating institutions can affect not merely 

the style of regulation and the strategies employed but also the success with which regulatory 

ends are achieved
6
”. 

Os autores listam sete tipos de instituições regulatórias, quais sejam: instituições 

autorreguladoras; autoridades locais; parlamento; cortes e tribunais; departamentos do 

governo central; agências reguladoras; e diretores gerais7. Os mais correntes em países em 

desenvolvimento são os departamentos do governo central e, atualmente, as agências 

reguladoras. O Quadro 02 apresenta algumas vantagens e desvantagens dessas duas formas de 

exercício da regulação. 

 

 Departamentos do governo central Agências reguladoras 

Vantagens 

Maior coordenação com o ministério 
e, portanto, com as políticas de 
governo; 

Maior accountability em relação ao 
legislativo. 

Independência do governo (mandato 
finito), o que aumenta a 
probabilidade de continuidade das 
políticas e planejamento de longo 
prazo; 

Expertise técnica; 

Combinação de uma ampla gama de 
funções executivas, legislativas e 
judiciárias. 

Desvantagens 

Politicamente enviesados; 

Horizonte de ação de curto prazo 
limitado à gestão do ministro; 

Tendência à intervenção na operação 

Como combina diversas funções, 
pode desempenhá-las abaixo do 
esperado; 

Accountability limitada; 

                                                 
6 A regulação pode ser desempenhada por uma variedade de instituições e a natureza delas pode afetar não 
somente o estilo da regulação e as estratégias empregadas, mas também o sucesso com que os objetivos 
regulatórios são alcançados. (Tradução livre do autor desta dissertação).  
7 Para o leitor menos experimentado no tema, cabem explicações a respeito das instituições autorreguladoras e 
dos diretores gerais. Instituições autorreguladoras são aquelas que regulam padrões de comportamento de seus 
membros associados. Exemplos comuns são os conselhos de classe, que regulam o exercício profissional. A 
regulação por diretores-gerais é comum na Inglaterra, principalmente nos setores relativos a serviços de utilidade 
pública. Neste caso, apenas um indivíduo, nomeado pelo Secretário de Estado, detém o poder de regular. Para 
isso, é assistido por um corpo burocrático técnico e enxuto. A diferença desse tipo de instituição para as agências 
reguladoras tal como se conhece no Brasil é que o poder regulatório é dado a um único indivíduo e não a um 
corpo colegiado de diretores como aqui se procede.  
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diária do setor; 

A criação ou ampliação desses 
órgãos soa como aumento dos gastos 
do governo; 

Expertise limitada. 

Pode sofrer interferência ministerial 
e entrar em conflito com as políticas 
de governo. 

Quadro 02: comparação entre os dois principais modos de exercício da regulação. 

Fonte: adaptado de Baldwin e Cave (1999) e Majone (1996). 

 

Complementando as desvantagens mencionadas por Baldwin e Cave (1999) e Majone 

(1996) de se adotar o modelo de agências reguladoras, o Banco Mundial (2000) lista cinco 

problemas recorrentes quando da instituição dessas entidades.  

O primeiro é denominado policy lock-in e ocorre quando a agência reguladora absorve 

a função de formular políticas públicas, atribuição precípua dos ministérios supervisores. Em 

geral, esta função é delegada à agência por falta de qualificação técnica, carência de pessoal, 

ou outra ineficiência qualquer do ministério. Esta prática resulta em baixa coordenação 

intragovernamental, visto que a agência não tem competência formal e autoridade para 

coordenar políticas, rivalidade entre a agência e seu ministério supervisor, prejudicial para 

ambos, e inflexibilidade em relação a mudanças na orientação do governo.  

O segundo problema é intitulado policy creep e ocorre em função do exercício de 

atividades quasi-fiscais8 pelas agências reguladoras. Essas atividades têm a mesma função de 

impostos e subsídios e podem alterar a intenção política original do governo. 

O terceiro agravante é conhecido por budget balkanization. Trata-se da balcanização 

do orçamento, que sucede quando a criação indiscriminada de agências compromete o 

orçamento público. Isto pode acontecer de três maneiras: pela vinculação de receitas, que 

prejudica a perspectiva de planejamento do orçamento e provoca rigidez orçamentária; por 

pressões por recursos adicionais negociados com greves, operações-padrão, ou coisa parecida 

(esse tipo de problema seria mais facilmente detectado se ocorresse na burocracia central); e 

quando a criação desenfreada de agências gera passivos contingentes para o governo, por 

meio de empréstimos ou assunção de outros compromissos. 

                                                 
8 O termo ‘atividades quasi-fiscais’ se refere a atividades que poderiam (e em alguns casos deveriam) ser 
realizadas através do processo regular do orçamento, mas que não o são.  Em geral, são operações utilizadas pelo 
governo como substitutas ou complementares a uma ação fiscal direta e têm efeitos econômicos similares a estas. 
Um exemplo de atividade quasi-fiscal é quando uma instituição financeira pública, por orientação do governo 
central ou não, fornece subsídio indireto para determinadas atividades através de empréstimos com taxas abaixo 
do mercado, ao invés de o governo central fornecer subsídio direto pelo processo de apropriação. Há atividades 
quasi-fiscais que representam uma escolha política feita e aprovada por governos e parlamentares, mas há as que 
violam as leis orçamentárias do país, contornando o processo legislativo regular de aprovação das despesas. 
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O quarto problema é designado patronage den e ocorre quando se institucionaliza nas 

agências a prática da patronagem nas nomeações. Isso é mais frequente caso a agência seja 

reduto de um único partido político. As nomeações para as agências autônomas que, em 

teoria, deveriam ser baseadas em fundamentos técnicos, podem ser utilizadas para satisfazer 

as demandas de partidos da coalizão. 

O quinto e ultimo problema identificado refere-se à concessão de privilégios especiais 

às agências. Visando a atrair pessoal qualificado para as agências, são concedidas a elas 

exceções ao regime de pessoal do governo central, como horário diferenciado, salários mais 

elevados, entre outros benefícios. Essas estruturas de incentivo dificultam a atração de 

profissionais competentes para os ministérios tradicionais. 

Enfim, as agências não são solução para tudo e para todos. Sua adequação varia 

conforme o ambiente institucional no qual é implementada. O que é bom para os EUA ou para 

a Inglaterra, pode ser desastroso para o Brasil. O que é bom para o Brasil da década de 1970, 

pode não ser para o Brasil dos anos 2000. Segundo Majone (1999, p. 20) “a verdadeira 

vantagem comparativa das agências independentes é a combinação de conhecimentos e 

experiências específicos com a continuidade de preocupações”, exatamente como argumentou 

Selznick (1985). 

 Na próxima seção, as discussões sobre a mudança no modo de governança do Estado 

moderno e sobre a criação das autoridades reguladoras independentes são circunscritas ao 

contexto brasileiro.   

 

2.4 Reforma regulatória e agências reguladoras no Brasil 

 

A reforma regulatória no Brasil também é resultado do conjunto de estratégias básicas 

identificadas por Majone (1999), com exceção da integração econômica e monetária.  

O ápice da mudança no modo de governança foi a reforma gerencial da década de 

1990.  Uma das medidas empregadas pela reforma foi a desestatização, que consistiu em 

reduzir o alcance do Estado através da privatização, da publicização9 e da desregulamentação. 

Em virtude das modificações ocorridas, o Estado brasileiro fortaleceu seu papel regulador em 

detrimento do papel de produtor de bens e serviços. Neste novo contexto de intervenção 

estatal, surgiram as primeiras agências reguladoras.  

                                                 
9 A publicização é a transferência de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos para 
organizações sociais, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, criadas para desempenhar 
determinados serviços sociais não exclusivos do Estado. 
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O primeiro passo dado para a reforma regulatória no Brasil foi a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O inciso XI do artigo 21 emprega a 

expressão órgão regulador, o artigo 174 a expressão Estado regulador e o artigo 175 torna 

possível a concessão de serviços públicos no Brasil10. 

O segundo passo importante no processo de mudança do modo de governança foi o 

estabelecimento do Programa Nacional de Desestatização (PND), consubstanciado na Lei nº 

8.031/199011. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 

estudo realizado no ano de 2002, apresenta os resultados acumulados das privatizações nos 

períodos de 1990 a 1994 e de 1995 a 200212.  

De acordo com BNDES (2002), no período de 1990 a 1994, o Brasil arrecadou US$ 

8,6 bilhões com a venda de empresas estatais produtivas pertencentes a setores estratégicos e 

a alienação de participações minoritárias que, acrescido de US$ 3,3 bilhões de dívidas 

transferidas, gerou um resultado de US$ 11,9 bilhões. O setor siderúrgico foi o que atraiu 

maior volume de capital, representando 64% do investimento total. Interessante observar que, 

neste período, o investidor era basicamente de origem nacional (empresas nacionais, 

instituições financeiras, pessoas físicas e fundos de pensão), sendo o capital estrangeiro 

correspondente a apenas 5% dos investimentos. 

Não obstante os elevados aportes de capital do primeiro período, para BNDES (2002) 

é a partir de 1995 que a privatização assume relevância. O PND passa a ser considerado um 

dos principais instrumentos de reforma do Estado e integra definitivamente a agenda de 

governo. Inicia-se uma nova fase da privatização, em que serviços públicos são transferidos 

ao setor privado sob a justificativa de proporcionar aos cidadãos maior qualidade em sua 

prestação através do aumento de investimentos pelos novos controladores.  

Entre 1995 e 2002, o Brasil arrecadou US$ 93,4 bilhões (US$ 78,6 bilhões de receitas 

de venda e US$ 14,8 bilhões de dívidas transferidas). Além de empresas e participações 

minoritárias, neste período foram concedidos serviços de utilidade pública à iniciativa 

privada. A participação do capital estrangeiro adquiriu vulto e respondeu por 53% do total 

investido. Os valores arrecadados com a venda de empresas do setor de infraestrutura/serviços 

                                                 
10 De acordo com o art. 175 da Constituição de 1988, incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
11 A Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, cria o Programa Nacional de Desestatização, e dá outras providências. 
Esta lei foi revogada pela Lei nº 9.491, de 09 de setembro de 1997, e regulamentada pelo Decreto Presidencial nº 
2.594, de 15 de maio de 1998.  
12 Essas privatizações ocorreram nos níveis federal e estadual. As privatizações federais englobam as realizadas 
no âmbito do PND e as realizadas por meio da Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472, de 16 de julho de 
1997). 
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representaram 80% da receita de venda do período, com destaque para o setor elétrico e o de 

telecomunicações que juntos receberam 66,2% do investimento total.  

Portanto, o resultado total das privatizações em pouco mais de uma década foi de US$ 

105,3 bilhões (ver Tabela 01). O Gráfico 03 apresenta a evolução anual das receitas com as 

privatizações. Merecem destaque os saltos de arrecadação dos anos 1997 e 1998 provocados, 

essencialmente, pelos já aludidos investimentos nos setores de energia elétrica e 

telecomunicações. 

 

Tabela 01: receita acumulada das privatizações (inclui receitas de venda e transferências de 

dívida) (em US$ bilhões). 

Período Receita de venda Dívidas transferidas Resultado total % 

1990-1994 8,6 3,3 11,9 11,3% 

1995-2002 78,6 14,8 93,4 88,7% 

Total 87,2 18,1 105,3 100,0% 

Fonte: BNDES (2002). 

 

 

Gráfico 03: evolução das receitas com as privatizações (inclui receitas de venda e 

transferências de dívida) (em US$ bilhões). 

Fonte: BNDES (2002). 

 

A partir de 2002, as privatizações arrefeceram. Dados do último relatório produzido 

pelo BNDES sobre o PND mostram que de 1990 a 2009 (até o mês de dezembro daquele ano) 

o resultado geral das privatizações realizadas no Brasil atingiu a cifra de US$ 105,8 bilhões, 
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uma diferença a maior de US$ 500 milhões ou 0,47% em relação ao saldo acumulado até 

2002 (ver Tabela 02).  

 

Tabela 02: resultado geral das privatizações de 1990 a 2009 (inclui receitas de venda e 

transferência de dívida) (em US$ bilhões).  

Programa Receita de venda Dívidas transferidas Resultado total 

Privatizações federais 59,8 11,3 71,1 

PND 30,8 9,2 40 

Empresas de telecomunicações 29 2,1 31,1 

Privatizações estaduais 28 6,7 34,7 

Total 87,8 18 105,8 

Fonte: BNDES (2008). 

 

O terceiro passo que dá seguimento à reforma regulatória diz respeito à mudança de 

paradigma na gestão pública, iniciada no governo do Presidente Fernando Collor de Melo e 

intensificada no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso13. Neste período, tentou-

se introduzir na administração pública brasileira os princípios da New Public Management, ou 

Nova Gestão Pública como o termo foi traduzido para o português.  

Como documenta Hood (1991), a Nova Gestão Pública é uma corrente da 

administração pública que ganha corpo no final dos anos 1970 na maioria dos países da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Proveniente do 

casamento da Nova Economia Institucional e de correntes teóricas gerencialistas, a Nova 

Gestão Pública difundiu pelo menos sete preceitos, relacionados no Quadro 03. 

 

Premissa Ação Justificativa 

Profissionalização da gestão 

Empoderar gestores públicos 
para que gerenciem 
autonomamente as 
organizações públicas. 

Necessidade de 
accountability, que requer a 
indicação explícita dos 
responsáveis pelas decisões. 

Definição de medidas 
explícitas de avaliação do 
desempenho 

Definir objetivos, metas e 
indicadores de desempenho, 
preferencialmente 
expressando-os em termos 

Necessidade de 
accountability, que demanda 
a definição e o 
acompanhamento de 

                                                 
13 Há quem afirme que não houve mudança alguma de paradigma e que a administração pública brasileira 
continua sendo burocrática de natureza weberiana. 
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quantitativos. objetivos. 

Ênfase no controle dos 
resultados 
 

Alocar recursos e 
recompensas de forma 
vinculada ao desempenho; 
romper com a gestão de 
pessoal burocrática e 
centralizada. 

Necessidade de se concentrar 
nos resultados ao invés de 
nos procedimentos. 

Desmembramento de 
unidades no setor público 
 

Romper com as antigas 
unidades monolíticas de 
estruturas unitárias divididas 
funcionalmente, separando-
as em unidades organizadas 
em torno de produtos, com 
orçamentos descentralizados 
e interagentes entre si. 

Necessidade de se criar 
unidades gerenciáveis, 
separando a provisão da 
produção de serviços 
públicos, de modo a obter 
ganhos de eficiência com 
contratações e acordos dentro 
e fora do setor público. 

Ampliação da competição no 
setor público 

Intensificar o uso de 
contratos e licitações 
públicas. 

Necessidade de imprimir 
competição às contratações 
públicas de forma a reduzir 
custos e melhorar os padrões 
de qualidade e desempenho. 

Uso de modelos de gestão do 
setor privado 

Afastar-se do modelo militar 
de gestão pública e tornar 
mais flexíveis a contratação e 
a recompensa, bem como 
fazer melhor uso de técnicas 
de relações públicas.  

Necessidade de usar técnicas 
bem sucedidas de 
gerenciamento privado no 
setor público. 

Disciplina e parcimônia no 
uso de recursos públicos. 

Cortar custos diretos, elevar 
a disciplina dos funcionários, 
resistir a reinvindicações 
sindicais e reduzir os 
compliance costs (custos 
exigidos para se adequar a 
leis e regulamentos) para as 
empresas.  

Necessidade de se verificar 
as demandas por recurso do 
setor público e fazer mais 
com menos. 

Quadro 03: componentes doutrinários da nova gestão pública. 

Fonte: Hood (1991, p. 4 e 5). 

 

No caso brasileiro, estas ideias estão formalizadas principalmente no Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado de 1995, documento que estabeleceu objetivos e diretrizes 

para a reforma gerencial brasileira14.  

                                                 
14 Segundo estudiosos da administração pública, a reforma gerencial foi a terceira grande reforma administrativa 
brasileira, precedida pela reforma burocrática do período Vargas, ocorrida entre os anos 1937 e 1945, e pela 
reforma que culminou na publicação do Decreto-lei nº 200/1967, iniciada em 1964. Caso o leitor tenha interesse 
no tema, sugiro leitura dos textos de Nascimento (1972), Wahrlich (1974, 1984), Castor e França (1986), Motta 
(1987), Lima Junior (1998), Cavalcanti de Abulquerque (1995), Costa e Peci (1999), Marcelino (1987, 1988, 
2003), Costa (2008a, 2008b). 
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Os pilares do projeto de reforma, consubstanciados no Plano Diretor, eram o 

ajustamento fiscal duradouro, as reformas econômicas orientadas para o mercado, a reforma 

da previdência social, a inovação dos instrumentos de política social e a reforma do aparelho 

do Estado. 

Conforme diagnóstico contido no Plano Diretor, no que tange à reforma do aparelho 

do Estado, o governo brasileiro enfrentava um problema de governança refletido na sua 

incapacidade de implementar políticas públicas de forma eficiente. A precariedade da 

máquina administrativa impedia o Estado de desempenhar suas novas funções de promotor e 

regulador do desenvolvimento econômico e social. Tornava-se necessário, deste modo, 

transitar da administração pública burocrática, acusada de causar tais males, para a 

administração pública gerencial, vista como a solução de todos os problemas15. O Plano 

Diretor assinalava ser necessário: 

• Redefinir os objetivos da administração pública, voltando-a para o cidadão-cliente; 

• Aperfeiçoar os instrumentos de coordenação, formulação, implementação e avaliação 

de políticas públicas; 

• Flexibilizar normas e simplificar procedimentos; 

• Redesenhar estruturas de forma a torna-las mais descentralizadas; e 

• Intensificar a profissionalização e a capacitação permanente dos servidores públicos. 

O quarto passo que contribuiu para viabilizar a reforma regulatória foi dado com a 

publicação da Lei nº 8.987/1995, conhecida como Lei das Concessões, que regulamentou o 

artigo 175 da Constituição Federal e permitiu a prestação de serviços públicos pela iniciativa 

privada. 

É válido salientar que todos os movimentos supramencionados destinados a alterar o 

modo de governança do Estado brasileiro estão profundamente intrincados. Tome-se como 

exemplo o fato de a Lei das Concessões ser fruto do Projeto de Lei nº 179, de 18 de outubro 

de 1990, cujo autor foi o então Senador da República Fernando Henrique Cardoso.  

Afora os marcos institucionais de caráter geral, em cada setor da economia 

flexibilizado há elementos distintivos também relevantes para o processo de reforma 

regulatória brasileiro. Para conhecer detalhes sobre as reformas no setor de energia elétrica, de 

telecomunicações e de óleo e gás, recomenda-se consulta a Nunes et al. (2010). 

                                                 
15 O caráter evolutivo impresso pelo então ministro Bresser-Pereira para caracterizar a transição do paradigma 
burocrático para o gerencial é objeto de inúmeras críticas. Neste sentido, ver Costa (2008, p. 867). 
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Alguns resultados da reforma regulatória são evidentes. O mais citado é sem dúvida o 

do setor de telecomunicações, cuja flexibilização permitiu a expansão da telefonia fixa e 

móvel a padrões internacionais. De acordo com relatório anual da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), no final do ano de 2010, o Brasil contava com 202,9 milhões 

de acessos da telefonia móvel. Com esse resultado, o país figura em quinto lugar no ranking 

mundial, atrás de China, Índia, EUA e Rússia apenas. Para se ter ideia da evolução que esse 

número representa, em 1998, o total de acesso da telefonia móvel somava 7,4 milhões 

somente.   

Esse e outros sucessos são influenciados por uma enorme gama de fatores, como o 

momento da economia, inovações tecnológicas, cenários políticos etc. Um desses fatores 

refere-se à ação do governo que com a reforma regulatória adotou novos instrumentos para a 

intervenção na economia.  

Como observa Marques Neto (2009), o crescimento da intervenção estatal direta na 

economia mediante a assunção da exploração de atividade econômica levou ao surgimento de 

institutos jurídicos moldados a esse tipo de intervenção (empresas públicas e sociedades de 

economia mista, por exemplo). Nada mais natural, portanto, que a alteração no modo de 

governança do Estado sobre a ordem econômica e a noção moderna de regulação 

demandassem o surgimento de institutos aptos ao exercício regulatório. Neste contexto, 

surgiram as agências reguladoras brasileiras. 

É verdade que as primeiras agências reguladoras brasileiras – autarquias 

descentralizadas e dotadas de autonomia gerencial – surgiram antes da década de 1990. De 

acordo com Saravia (2007), as primeiras agências nasceram nos anos 1930. Naquela época, 

elas regulavam a produção e o comércio de produtos relevantes da pauta exportadora 

brasileira. São exemplos o Departamento Nacional do Café (DNC), depois Instituto Brasileiro 

do Café (IBC) e o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), ambos criados em 1933, e os 

Institutos Nacionais do Mate (1938), do Sal (1940), e do Pinho (1941). Em seguida, com 

propósito regulador similar, foram criadas a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

em 1956, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), em 1962, o Banco 

Central do Brasil (BACEN), em 1964, e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 1976. 

Ainda que o vocábulo agência não fosse utilizado, essas experiências podem ser consideradas 

agências reguladoras, pois são entidades com típica função de polícia (DI PIETRO, 2009).  

Todavia, as agências reguladoras de interesse deste estudo são as que fazem remissão 

expressa ao termo na sua lei de criação. Estas começam a despontar apenas em 1996 com a 
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criação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Desde então, surgiram outras 

nove agências no âmbito federal e cerca de 30 nos âmbitos estadual e municipal16.  

O Quadro 04 apresenta cada uma das agências reguladoras federais e a base legal de 

sua criação e regulamentação.  

 

Instituição Base legal 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
Lei nº 
9.427/1996 

Decreto nº 
2.335/1997 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 
Lei nº 
9.472/1997 

Decreto nº 
2.338/1997 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) 

Lei nº 
9.478/1997 

Decreto nº 
2.455/1998 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
Lei nº 
9.782/1999 

Decreto nº 
3.029/1999 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
Lei nº 
9.961/2000 

Decreto nº 
3.327/2000 

Agência Nacional de Águas (ANA) 
Lei nº 
9.984/2000 

Decreto nº 
3.692/2000 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 
Lei nº 
10.233/2001 

Decreto nº 
4.122/2002 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
Lei nº 
10.233/2001 

Decreto nº 
4.130/2002 

Agência Nacional do Cinema (ANCINE) 
MP nº 
2.228/2001 

Decreto nº 
4.121/2002 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
Lei nº 
11.182/2005 

Decreto nº 
5.731/2006 

Quadro 04: agências reguladoras federais. 

Fonte: elaboração própria. 

 

As agências reguladoras federais são entidades integrantes da administração pública 

federal indireta, submetidas ao regime autárquico especial, com personalidade jurídica de 

direito público. A natureza de autarquia especial confere às agências autonomia patrimonial, 

administrativa e financeira, ausência de subordinação hierárquica, bem como mandato fixo e 

estabilidade a seus dirigentes (esses elementos serão discutidos em seção posterior). 

Como já observado na seção 1.3, de formulação das hipóteses, as agências reguladoras 

federais costumam ser divididas segundo dois critérios: o que leva em conta o momento de 

sua criação e o que se refere ao setor em que atuam. Quanto ao momento de sua criação, as 

agências são distinguidas em agências de primeira, segunda e terceira geração. Segundo 

                                                 
16 No Brasil, pode-se considerar que as estratégias de criação propostas por Levi-Faur (2005), especificadas na 
seção anterior, misturaram-se. 
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Martins (2003) as agências de primeira geração são a ANEEL, ANATEL e ANP, criadas 

entre 1996 e 1997, as agências de segunda geração são a ANVISA, a ANS e a ANA, criadas 

entre 1999 e 2000, e as agências de terceira geração são a ANCINE, a ANTT e a ANTAQ, 

criadas em 2001. A ANAC ainda não havia sido criada quando o autor distinguiu as agências 

por gerações.  

Conforme o setor em que atuam, as agências são divididas em agências de 

infraestrutura (ANEEL, ANATEL, ANP, ANA, ANTT, ANTAQ e ANAC) e agências 

“sociais” (ANVISA, ANS e ANCINE). Há também agências multissetoriais, mas que atuam 

apenas no nível estadual.  

Enfim, a criação das agências reguladoras é mais uma estratégia básica dentre as 

identificadas por Majone (1999), que contribuiu para a mudança estrutural no modo de 

governança do Estado brasileiro.  

Pela teoria apresentada até então, podem ser respondidas as duas primeiras questões 

formuladas na seção 1.2 e replicadas no Anexo I deste estudo. São elas:  

a) O que é regulação? 

b) Como surgiram o Estado regulador e as agências reguladoras? 

Recomenda-se ao leitor refletir sobre as respostas que daria às duas perguntas com 

base no que leu até agora. Observe que a resposta à segunda questão depende do contexto 

institucional considerado. O leitor deve levar em conta a particularidade do caso brasileiro. 

Assimilado o advento do Estado regulador e a criação das agências reguladoras, o 

objetivo a partir deste momento é determinar a relevância dessas instituições, ou mais 

especificamente da autonomia financeira que compõe o desenho institucional delas. 

 

2.5 Sistema regulatório: governança e incentivos regulatórios 

 

Uma das acepções mais aludidas de governança regulatória é a de Brian Levy e Pablo 

Spiller. Segundo Levy e Spiller (1994), a governança é um dos componentes do sistema 

regulatório, que também engloba os incentivos regulatórios.  

De acordo com os autores, a governança regulatória diz respeito ao conjunto de 

salvaguardas que contribui para limitar a ação discricionária do regulador e minimizar o risco 

regulatório. Já os incentivos regulatórios são os conteúdos da regulação, isto é, as ferramentas 

utilizadas para se regular. Nas palavras de Levy e Spiller (1994, p. 205),  

“We define the governance structure of a regulatory system as the mechanisms that 

societies use to constrain regulatory discretion and to resolve conflicts that arise in 
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relation to these constraints. The regulatory incentive structure comprises the rules 

governing utility pricing, cross or direct subsidies, entry, interconnection, etc.”
17 

 A interpretação de Gutierrez (2003, p. 229) sobre a definição de Levy e Spiller (1994) 

é ainda mais esclarecedora: 

“Regulatory governance involves the creation of a transparent and predictable 

regulatory system that can be sustained over time for utilities in different sectors. 

Regulatory incentives are the mechanisms that pertain to pricing, subsidies and 

other operating policies.”
18

  

O sistema regulatório de que tratam Levy e Spiller (1994) é moldado a partir da 

dotação institucional do país. Segundo os autores, cada país tem a sua própria dotação 

institucional e é de se esperar que desenvolva o seu próprio sistema regulatório, com a 

governança e os incentivos regulatórios mais apropriados a sua realidade.  

O conceito de dotação institucional utilizado por Levy e Spiller (1994) é atribuído a 

Douglass Cecil North, ganhador do Prêmio em Ciências Econômicas em Memória a Alfred 

Nobel de 1993.  De acordo com North (1990), a dotação institucional de um país é constituída 

por cinco atributos, a saber: instituições executivas e legislativas; instituições judiciais; 

costumes e normas informais amplamente aceitas; interesses sociais divergentes e o equilíbrio 

entre eles; e a capacidade administrativa do país e de suas instituições. Na linguagem de 

North (1990), o que Levy e Spiller (1994) empreendem é avaliar como as instituições de um 

país moldam as suas organizações; no caso particular, as organizações que compõem o 

sistema regulatório. 

Neste contexto, cabe distinguir os conceitos de instituição e organização em North 

(1990). Trata-se de uma distinção central em sua teoria. Instituições são entendidas pelo autor 

como as regras do jogo em uma sociedade. Têm por objetivo reduzir a incerteza e estabelecer 

uma estrutura estável para as interações humanas. Nas palavras de North (1990, p. 4), 

“institutions include any form of constraint that human beings devise to shape human 

interaction”19. 

As organizações são órgãos políticos (partidos políticos, Congresso Nacional, agências 

reguladoras), órgãos econômicos (empresas, sindicatos, cooperativas), órgãos sociais (igrejas, 

                                                 
17 Nós definimos a estrutura de governança de um sistema regulatório como os mecanismos que as sociedades 
usam para restringir a discricionariedade regulatória e para resolver os conflitos que surgem em decorrência 
dessas restrições. A estrutura de incentivo regulatório compreende as regras que regem os preços de serviços 
públicos, subsídios cruzados ou diretos, entrada, interligação etc. (Tradução livre do autor desta dissertação). 
18 Governança regulatória envolve a criação de um sistema regulatório transparente e previsível que possa ser 
mantido ao longo do tempo para os serviços públicos em diferentes setores. Incentivos regulatórios são os 
mecanismos que dizem respeito a preços, subsídios e outras políticas operacionais. (Tradução livre do autor 
desta dissertação). 
19 Instituições incluem qualquer forma de restrição que os seres humanos concebem para moldar a interação 
humana. (Tradução livre do autor desta dissertação). 
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clubes) e órgãos educacionais (escolas, universidades). São grupos de indivíduos vinculados 

por um propósito comum para atingir objetivos. Como as instituições, as organizações 

também criam estruturas para moldar a interação humana. 

O modo como as organizações são criadas e interagem entre si é influenciado pelas 

instituições. Essas organizações, por sua vez, acabam influenciando também o ambiente 

institucional quando mobilizam forças para atingir seus objetivos. É a interação entre 

instituições e organizações que faz a mudança institucional acontecer. 

Para Levy e Spiller (1994), em um primeiro momento, a governança regulatória deve 

ser o objeto central de estudo. Conforme o sistema regulatório for evoluindo, a tendência é 

que cada vez mais atenção seja voltada ao estudo dos incentivos regulatórios e seu impacto no 

desempenho econômico dos setores regulados. É importante estabelecer esta ordem de 

prioridade, pois os estudos sobre os incentivos regulatórios consideram a governança 

regulatória como dada, estável, evoluída, o que pode não ser a realidade do país de fato. 

É neste sentido que se analisa a governança regulatória brasileira na seção 

subsequente. No entendimento do autor desta dissertação, ela ainda está em processo de 

formação e consolidação.   

 

2.6 A governança no sistema regulatório brasileiro 

 

Atento as obras de Levy e Spiller (1994, 1996), Mueller (2001) identifica os elementos 

que compõem a governança do sistema regulatório brasileiro, isto é, as salvaguardas que 

contribuem para minimizar o comportamento oportunístico dos governantes no Brasil.  

Ele analisa o período pós-implementação do PND e intriga-se com o fato de o Brasil 

ter atraído tantos investimentos em infraestrutura sem possuir um sistema regulatório 

definido20. Sua surpresa é legitima, visto que investimentos em infraestrutura demandam 

estabilidade, pois são intensivos e de longo período de maturação, envolvem ativos afundados 

que não podem ser reempregados com facilidade e estão vinculados a serviços de caráter 

essencial e, por isso, são alvos preferenciais de intervenções políticas. 

Os ditos investimentos não estão apenas nas palavras de Mueller (2001). 

Corroborando as informações sobre o PND divulgadas por BNDES (2002) e neste estudo 

                                                 
20 Mueller (2001) considera exitoso o programa brasileiro de privatização. Esse programa não é objeto deste 
estudo e, portanto, não será feito juízo de valor sobre sua condução. Em seção anterior, foram apenas 
apresentados seus resultados. Determinar se poderiam ser melhores que os efetivamente obtidos exigiria análise 
mais aprofundada do tema. 
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apresentadas na seção 2.4, dados do Private Participation in Infrastructure Project Database 

do Banco Mundial revelam que, entre 1990 e 2009, foram realizados 467 projetos de 

infraestrutura com a participação de entidades privadas no Brasil, que juntas investiram 

recursos da ordem de US$ 270,35 bilhões21. A Tabela 03 detalha o número de projetos e o 

valor investido pela iniciativa privada por setor e por modalidade de participação, e o Gráfico 

04 apresenta a série histórica dos investimentos realizados no período. 

Esse valor assume grandeza ainda maior quando comparado aos investimentos em 

outros 158 países em desenvolvimento. A Tabela 04 traz os 10 países que mais receberam 

investimentos privados em setores de infraestrutura no período de 2001 a 2008. O Gráfico 05 

compara esses investimentos entre os principais países em desenvolvimento e os demais 

países da América Latina e Caribe. O Brasil desponta em primeiro lugar como o país que 

atraiu a maior soma de capital privado, na frente de outras importantes potências emergentes, 

como Índia, Rússia e China22. 

 

Tabela 03: número de projetos e investimentos privados por setor e por modalidade de 

participação (em US$ bilhões). 

Setor 

Tipo de participação privada23  

Concessão Alienação 
Greenfield 

project 

Contrato de 
gestão e 
leasing 

Total 

                                                 
21 Esta base de dados do Banco Mundial é destinada a identificar e disseminar informações sobre a participação 
privada em projetos de infraestrutura em países de baixa e média renda. Há participação privada quando uma 
empresa ou investidor privado arca com parcela do custo operacional ou dos riscos associados ao projeto. A base 
inclui mais de 30 categorias de análise, como o país onde o investimento foi realizado, o serviço de infraestrutura 
fornecido, o tipo de participação privada, a tecnologia, a duração do contrato, o apoio de bancos de 
desenvolvimento etc.  
22 Os dados de investimento em um ano referem-se a todos os projetos de infraestrutura (novos e existentes). São 
relativos aos compromissos de investimento e não aos desembolsos propriamente ditos. 
23 São modalidades de participação privada em projetos de infraestrutura: 

• Contratos de gestão e leasing: ocorrem quando uma entidade privada assume a gestão de uma empresa 
estatal por um período fixo, mas a propriedade e as decisões de investimento permanecem com o 
Estado. No contrato de gestão, o Estado assume o risco operacional; já no contrato de leasing é o 
operador privado o responsável por tal risco; 

• Concessão: ocorre quando uma entidade privada assume a gestão de uma empresa estatal por um 
período determinado, durante o qual ela também é responsável pelos investimentos;  

• Greenfield projects: ocorre quando uma entidade privada ou parceria público-privada constrói e opera 
uma nova instalação por um período especificado no contrato do projeto. Em geral, as instalações e 
equipamentos são destinados ao Estado no final do período de concessão; 

• Alienação: ocorre quando uma entidade privada adquire participação completa ou parcial no capital de 
uma empresa estatal, por meio de venda de ativos, oferta pública ou programa de privatizações.  
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Nº US$ Nº US$ Nº US$ Nº US$ Nº US$ 

Energia 32 46,27 3 7,67 210 51,82 0 0,00 245 105,75 

Telecomunicações 0 0,00 15 87,14 20 30,17 0 0,00 35 117,31 

Transporte 96 39,60 2 0,76 11 2,34 3 0,13 112 42,83 

Água e 
saneamento 

59 2,42 4 1,61 12 0,42 0 0,00 75 4,45 

Total 187 88,29 24 97,18 253 84,75 3 0,13 467 270,35 

Fonte: Banco Mundial (2011), PPI Project Database, disponível em http://ppi.worldbank.org/.  

 

 

Gráfico 04: investimentos privados em projetos de infraestrutura por ano (em US$ milhões). 

Fonte: Banco Mundial (2011), PPI Project Database, disponível em http://ppi.worldbank.org/.  

 

Tabela 04: os 10 países que receberam mais investimentos privados em projetos de 

infraestrutura de 2001 a 2008 (em US$ bilhões). 

País Investimento Fatia do total (%) 

Brasil 111,9 13,3 

Índia 110,2 13,1 

Rússia 74,7 8,9 

China 57,2 6,8 

México 49,3 5,9 

Turquia 32,0 3,8 

Polônia 24,8 2,9 

Indonésia 22,9 2,7 
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Nigéria 22,2 2,6 

África do Sul 21,4 2,5 

Total 526,6 62,5 

Fonte: Banco Mundial (2011), PPI Project Database, disponível em http://ppi.worldbank.org/.  

 

 

Gráfico 05: investimentos em infraestrutura com participação privada nos países em 

desenvolvimento, 1990 a 2008 (em US$ bilhões).  

Fonte: Banco Mundial (2011), PPI Project Database, disponível em http://ppi.worldbank.org/.  

 

Para Mueller (2001), o que desvenda a misteriosa atração de investimentos privados 

em setores de infraestrutura é a existência de instituições e circunstâncias percebidas pelos 

investidores como salvaguardas contra a expropriação administrativa24. Seria confiada a essas 

salvaguardas a restrição à ação discricionária do governo e a proteção dos investimentos 

privados.  

No período analisado pelo autor, compunham o conjunto de salvaguardas contra a 

expropriação administrativa: um poder Judiciário forte e independente em relação ao 

Executivo; a necessidade do Executivo de assegurar sua credibilidade, a fim de atrair 

investimentos privados e dar continuidade às reformas setoriais e ao PND; a natureza de 

                                                 
24 A expropriação administrativa é o ato de intervenção estatal na propriedade privada, geralmente justificada por 
declarações de utilidade pública ou de interesse social, que impede o particular de obter retorno razoável sobre o 
capital que investiu. Caso o sistema regulatório do país não disponha de uma estrutura de governança sólida, o 
ato de expropriação administrativa pode ser arbitrário, não permitindo a contestação administrativa ou judicial da 
decisão e muito menos a indenização justa do capital privado por suas perdas. A expropriação administrativa 
assume diferentes formas como o congelamento de preços, a fixação de tarifas abaixo do custo médio, a restrição 
à movimentação de capital, a obrigação de reinvestimento dos lucros, a reestatização etc. 
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coalizão do governo brasileiro, segundo a qual o partido ou a coligação governista, para 

compor maioria consistente no Congresso e garantir governabilidade e estabilidade política, 

precisa estabelecer uma base de apoio com outros partidos; e a estrutura e os processos das 

agências reguladoras25. 

Naquela época, Mueller (2001) não acreditava à independência das agências 

reguladoras uma salvaguarda contra a expropriação administrativa. Para ele, era clara a 

interferência do Executivo nas agências e, por conseguinte, a incapacidade destas em tomar 

decisões contra aquele. Nas palavras do autor, 

“It is assumed that the Executive is able to closely control the regulatory agency, or 

at least, the principal agent problem between them is not too severe […] given that 
the interest of the agencies are relatively well aligned with that of the Executive that 

create them and appointed all the directors and counselors […] What I am 

suggesting is that the set up of the agency’s structure and process will have been 

designed to allow the Executive reassurance that the agencies will not inadvertently 

pursue policies it opposes.
26

” (MUELLER, 2001, p. 628). 

Mueller (2001), todavia, já sinalizava a possibilidade de outras salvaguardas 

restringirem a ação discricionária do Executivo, caso um partido ou coligação de oposição 

assumisse o poder. O mandato dos diretores das agências reguladoras, baseado em suas leis de 

criação e na Lei nº 9.986/200027, poderia vir a ser um desses fatores que constrangeriam 

medidas de expropriação administrativa.  

Diretores nomeados pelo governo Fernando Henrique Cardoso, adeptos ao PND, 

poderiam constranger ações oportunistas de um novo governo de oposição contrário às 

privatizações. Para fazer valer ações de expropriação administrativa, em princípio nocivas ao 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, o novo Presidente incorreria, 

inevitavelmente, em elevado custo político.  

O que era possível, ou talvez provável, aconteceu. O Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), de oposição ao Partido da Social Democracia 

                                                 
25 Neste caso, Mueller (2001) trata da adoção de procedimentos que conferem previsibilidade e estabilidade ao 
processo decisório das agências reguladoras como, por exemplo, a realização de consultas e audiências públicas. 
26 Supõe-se que o Executivo é capaz de controlar as agências reguladoras, ou, pelo menos, o problema principal-
agente entre essas instituições não é muito grave [...] dado que os interesses das agências estão relativamente 
bem alinhados com os do Executivo, que criaram elas e nomearam todos os seus diretores e conselheiros [...] O 
que estou sugerindo é que a estrutura e os processos das agências foram projetados para permitir que o Executivo 
assegure que elas não vão dar prosseguimento a políticas a que ele se opõe. (Tradução livre e adaptada do autor 
desta dissertação). 
27 A Lei 9.986, de 18 de julho de 2000, dispõe sobre a gestão de recursos humanos das agências reguladoras e dá 
outras providências. Em geral, os mandatos dos Diretores das agências são fixos e não-coincidentes entre si e 
com o mandato do Chefe do Executivo. A perda de mandato está condicionada a renúncia, condenação judicial 
transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar.  
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Brasileira (PSDB), no qual era filiado Fernando Henrique Cardoso, tomou posse em 1º de 

janeiro de 2003.  

Transcorridos um mandato e meio do governo Lula, o acadêmico Bernardo Mueller 

volta à cena e disserta sobre as salvaguardas que levaram investidores privados a manter seus 

capitais aplicados no Brasil no período da transição dos governos a despeito da incerteza 

vinculada à imagem de Lula e ao PT. Mueller (2009) identifica praticamente o mesmo 

conjunto de salvaguardas, mas reforça o papel das agências reguladoras, dando especial 

atenção à salvaguarda que denomina de “governança criada pelo desenho institucional das 

agências” (MUELLER, 2009, p. 108).  

Mueller (2009) apresenta um conflito entre a ANATEL e o Ministério das 

Comunicações que torna flagrante a possibilidade das agências reguladoras tomarem decisões 

contrárias aos interesses do Executivo, hipótese antes descartada pelo autor. Em junho de 

2003, todos os conselheiros da agência, nomeados pelo Presidente anterior, decidiram 

aumentar as tarifas de telefonia pelo índice IGP-DI, conforme previsto nos contratos de 

concessão. Esse índice de reajuste encontrava-se elevado por conta de flutuações nas taxas de 

câmbio e estava em 30,5% ao ano. Apesar das investidas do Ministério das Comunicações 

contra a ANATEL, a fim de forçar a substituição do IGP-DI pelo IPCA, que estava mais 

baixo, em 17%, a agência manteve sua posição. O caso precisou ser resolvido em juízo. Após 

acumular perdas na primeira instância, a ANATEL foi autorizada pelo Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) a manter o reajuste pelo IGP-DI. 

Mesmo custando à renúncia do Presidente da ANATEL por pressão política, segundo 

Mueller (2009), este episódio sinaliza o fortalecimento do desenho institucional das agências 

reguladoras como salvaguarda contra medidas discricionárias de expropriação administrativa.  

O que era novidade institucional parece estar conquistando aos poucos notabilidade e 

respeito. O desenho institucional das agências reguladoras recebe hoje atenção de estudiosos 

brasileiros, sendo, inclusive, objeto de discussão dentro do próprio governo, que formou um 

grupo de trabalho interministerial “para analisar, discutir a organização, e propor medidas 

para o aperfeiçoamento do modelo institucional das agências reguladoras no âmbito do poder 

Executivo Federal” (BRASIL, 2003, p. 4).  

Desconsiderando a ideologia por trás dos argumentos de Mueller (2001, 2009), de 

cunho liberal, é justificável a preocupação com salvaguardas ao investimento privado e com o 

desenho institucional das agências reguladoras. Independentemente do posicionamento 

ideológico, o que se vê na grande maioria dos estudos é a percepção de que o desenho 
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institucional das agências é um elemento relevante para a governança regulatória brasileira. 

Na seção que segue, são identificados os elementos que o compõem. 

 

2.7 O desenho institucional das agências reguladoras  

  

O desenho institucional das agências reguladoras é um componente da governança 

regulatória no Brasil, isto é, uma salvaguarda contra a ação discricionária dos governantes 

brasileiros. Uma das formas que o país tem de reforçar a sua governança e atrair 

investimentos privados é, portanto, aperfeiçoando o desenho institucional de suas agências.   

Diversos autores definem os elementos que compõem o desenho institucional das 

autoridades reguladoras independentes (CORREA ET AL., 2006; STERN E HOLDER, 1999; 

GUTIERREZ, 2003; GUASCH E SPILLER, 1999; KENNARD, 1999; MARQUES NETO, 

2009; PÓ, 2009; GELIS FILHO, 2004; PACHECO, 2006). Os principais são:  

 

2.7.1 Autonomia 

 

A autonomia diz respeito ao grau de insulamento da agência reguladora em relação ao 

governo e ao setor regulado. Ela é a combinação de pelo menos três tipos de autonomia: a 

política, a financeira e a administrativa.  

A autonomia política está relacionada aos mandatos dos diretores das agências. 

Recomenda-se que sejam fixos e não coincidentes entre si e com o mandato do chefe do poder 

Executivo, para que não se perca a memória organizacional e as políticas não sejam 

descontinuadas.  

Os critérios para a nomeação e demissão dos dirigentes também interferem na 

autonomia política das agências. Recomenda-se que o profissional indicado tenha reputação 

ilibada, conhecimentos técnicos na área de atuação da agência e não possua qualquer tipo de 

vínculo com agentes regulados. Em geral, a indicação é feita pelo chefe do poder Executivo 

com sabatina do poder Legislativo. A demissão deve estar atrelada a impedimentos legais que 

restrinjam arbitrariedades. Quando o dirigente deixa o cargo, aconselha-se seu afastamento do 

setor regulado por determinado período, mecanismo conhecido como quarentena.  

A autonomia financeira envolve questões relativas ao orçamento das agências. Para 

assegurá-la, indicam-se fontes seguras e previsíveis de recursos orçamentários (não 

contingenciáveis), que podem ser obtidas, em tese, pela previsão legal de receitas próprias 
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adequadas. A autonomia financeira manifesta-se, ainda, na autoridade da agência em 

determinar o destino de suas despesas. 

A autonomia administrativa diz respeito aos meios de que a agência dispõe para o 

exercício de sua função. Faz-se necessário dotá-las de instrumentos regulatórios e legais, e 

pessoal apropriado. Instrumentos regulatórios são metodologias de revisão e reajuste tarifário, 

ferramentas de monitoramento da qualidade etc. Instrumentos legais são para arbitrar 

conflitos, promover competição nos mercados regulados, estabelecer direitos aos 

consumidores, aplicar penalidades aos agentes que descumprem contratos. O quadro de 

pessoal varia conforme o modo de admissão, a rotatividade, o nível salarial, a formação 

profissional e a capacitação dos funcionários. Estes devem ser profundamente especializados 

no campo de atuação da agência, a fim de que se reduza a assimetria informacional entre 

reguladores e regulados. 

 

2.7.2 Accountability 

 

O conceito de accountability está associado à provisão de mecanismos para se 

controlar a burocracia; meios que permitem agentes regulados e demais interessados 

questionarem as decisões do regulador. É um modo de adequar essas decisões aos interesses 

da sociedade. Trata-se da responsabilização do agente perante o principal28.  

As medidas de controle podem ser: disposições legais que admitem o questionamento 

das decisões das agências reguladoras; mecanismos de supervisão e fiscalização (realização 

de consultas e audiências públicas, convocação de diretores para prestar esclarecimentos ao 

Congresso Nacional, publicação de relatórios de gestão etc.); e transparência do processo 

decisório. 

A transparência é fundamental para a accountability, pois contribui para minimizar a 

assimetria de informações entre os atores envolvidos no processo regulatório. É oportuno 

salientar, contudo, que conferir transparência não se resume a publicar informações. Além de 

disponibilizá-las, é preciso fazer entendê-las.  

Finalmente, cabe ressalvar que, apesar de importantes, os mecanismos de controle não 

asseguram a accountability. De acordo com Campos (1990), em uma sociedade desprovida de 

                                                 
28 Os conceitos de principal e agente provêm da Teoria da Agência. Segundo Eisenhardt (1989), um de seus 
principais expoentes, a Teoria da Agência estuda a relação entre um ator (o principal) que delega funções a outro 
ator (o agente) que as desempenha. A teoria busca resolver problemas que advém dessa relação, especialmente 
quando os objetivos e a percepção de risco do principal e do agente divergem. O objetivo da teoria é determinar 
a relação contratual mais eficiente entre principal e agente. 
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cidadania organizada não há accountability. Nessas sociedades, a participação efetiva, aquela 

que realmente pode influenciar a decisão do regulador, é baixa, e os controles desempenham 

um papel meramente formalístico.  

 

2.7.3 Clareza de papéis e objetivos 

 

A agência reguladora lida com diversos atores no exercício da regulação, tais como 

ministérios, órgãos de defesa da concorrência, órgãos de controle interno e externo, 

parlamentares, poder judiciário, agentes regulados e cidadãos. Para que ela desempenhe seu 

papel satisfatoriamente, este deve ser claro, bem definido. É também importante determinar os 

papéis e objetivos de cada um dos atores que interagem com a agência, para que não haja 

sobreposição de atividades ou conflito entre elas.  

Esta prática favorece a accountability, dado que os resultados da agência são mais bem 

aferidos quando se conhece sua missão institucional. É ainda benéfica à previsibilidade, pois a 

definição legal das competências dos agentes envolvidos inibe mudanças repentinas na 

condução do processo regulatório. A previsibilidade é ainda resultado da consistência dos 

procedimentos administrativos adotados pelas agências reguladoras, na medida em que eles 

limitam sua discricionariedade.  

Os procedimentos administrativos são divididos por Correa et al. (2006) em regras 

para a tomada de decisão e regras de participação pública, que variam de acordo com: a forma 

da diretoria votar, se por maioria simples ou qualificada; a existência de poder de veto entre 

os diretores; a maneira de distribuição dos processos, se de forma aleatória, por decisão do 

diretor-geral ou por especialização técnica dos diretores; a exigência de documentar decisões, 

indicando a jurisprudência ou os critérios técnicos adotados; a forma de condução das 

reuniões, se aberta ou fechada, com ou sem a participação de interessados; a proibição de 

discussões prévias entre os diretores; a vedação de reuniões com agentes interessados; a 

previsão de consultas e audiências públicas; a divulgação de pautas e atas de reuniões de 

diretoria. 

Observe o leitor que os conceitos de especialização técnica, transparência, participação 

e previsibilidade, amplamente citados no debate sobre o desenho das agências, foram 

agrupados em uma das três categorias29.  

                                                 
29 Na realidade, nota-se que todos os elementos mencionados estão relacionados entre si. De nada adianta, por 
exemplo, conferir autonomia a uma agência reguladora, mas não responsabilizá-la pelos seus atos, ou atribuir-lhe 
accountability, mas não definir claramente sua missão institucional. 
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Finalmente, cabe enfatizar que não foram encontradas quaisquer diretivas no sentido 

de conferir importância distintiva aos elementos que compõem o desenho institucional das 

agências reguladoras. Ao menos em teoria, todos têm a mesma relevância para a governança 

regulatória.  

Pode-se concluir, portanto, que a autonomia financeira das agências reguladoras é um 

elemento importante para o desenvolvimento do Brasil. Por quê? A autonomia financeira 

fortalece o desenho institucional das agências reguladoras. Consistente, o desenho 

institucional pode desempenhar satisfatoriamente o seu papel de salvaguarda contra a ação 

discricionária de expropriação administrativa. O resultado é uma governança regulatória mais 

robusta, que contribui efetivamente para a estabilidade regulatória e potencializa o volume de 

investimentos privados. Mais investimentos, maior desenvolvimento para o Brasil.  

 

2.8 O desenho institucional das agências reguladoras brasileiras de nível federal 

 

O desenho institucional das agências reguladoras federais brasileiras é delineado pela 

lei de criação e pelo decreto regulamentador de cada uma delas, e pelas Leis nº 9.986/2000 e 

nº 10.871/2004. Essas agências foram implementadas de modo semelhante, sem distinção 

significativa conforme o setor em que atuam30.   

Elas são entidades integrantes da administração pública federal indireta, com 

personalidade jurídica de direito público e submetidas ao regime autárquico especial, que lhes 

confere autonomia patrimonial, administrativa e financeira. São vinculadas a Ministérios 

supervisores, com os quais não há relação de subordinação hierárquica. Seus dirigentes são 

indicados pelo Presidente da República e previamente aprovados pelo Senado Federal. Eles 

exercem mandatos fixos não coincidentes e atuam em regime colegiado. Suas decisões são 

terminativas no âmbito administrativo, permitida a contestação judicial, e podem ser 

precedidas por consultas e audiências públicas. Algumas agências adotam Contrato de Gestão 

e Ouvidoria.  

Enfim, é basicamente este o desenho institucional que o legislador procurou dar às 

agências reguladoras federais. Trata-se do conjunto de possibilidades de estruturação e 

atuação dessas instituições, delimitadas pelas normas jurídicas que a criaram. É o “modelo 

                                                 
30 A semelhança entre o desenho institucional das agências reguladoras federais é objeto de críticas. Para 
Pacheco (2006), o modelo de agência adotado para o setor de infraestrutura foi indevidamente estendido às 
demais agências. A mais, as peculiaridades que ainda persistem podem estar com os dias contados, pois o 
Projeto de Lei nº 3.337/2004, se aprovado, uniformizará o regime jurídico das agências. 
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ideal” pretendido pelo legislador (GELIS FILHO, 2004)31. Modelo no qual é destacada a 

autonomia financeira, ampliada legalmente pelo regime jurídico de autarquia especial. 

Todavia, apesar de vários autores discutirem desenho institucional ideal para as 

agências reguladoras, enunciando suas características distintivas, poucos são os que buscam 

avaliá-lo de fato e menos ainda os que procuram compará-lo entre agências. Isso exige um 

exame mais aprofundado. 

O único estudo encontrado nesta linha e que seleciona agências reguladoras brasileiras 

como objeto de análise é o já citado “Regulatory governance in infrastructure industries: 

assessment and measurement of brazilian regulators”, elaborado por Paulo Correa, Carlos 

Pereira, Bernardo Mueller e Marcus Melo. 

Correa et al. (2006) têm dois objetivos: avaliar a governança regulatória do setor de 

infraestrutura no Brasil e sugerir indicadores para seu monitoramento futuro. Na realidade, os 

autores determinam os elementos do desenho institucional das agências reguladoras 

brasileiras, mensuram-os em termos quantitativos e qualitativos, e comparam os resultados 

entre as agências pesquisadas32. 

Os autores concluem que as agências de melhor desenho institucional e, portanto, que 

mais contribuem para a governança regulatória do Brasil, são a ANATEL, a ANEEL e a 

ANP, nesta ordem. Este resultado considera uma amostra de 21 agências reguladoras 

brasileiras, seis delas federais e outras 15 estaduais. Não são consideradas no estudo as 

agências sociais. 

O indicador, denominado RGI-83, é baseado em 83 diferentes questões sobre os 

elementos que compõem o desenho institucional das agências reguladoras brasileiras. Trata-se 

da versão mais completa entre os indicadores propostos por Correa et al. (2006). A partir do 

RGI-83, os autores elaboram outros dois indicadores, o RGI-43 e o RGI-28. O primeiro 

seleciona as 43 questões mais objetivas da base de dados e tem por objetivo excluir do RGI-

83 o caráter subjetivo da aferição. Há forte correlação entre o RGI-83 e o RGI-43, e as três 

agências mais bem posicionadas continuam as mesmas.  
                                                 
31 Na realidade, este é o desenho normativo das agências reguladoras federais que, apesar de influenciarem a 
composição do desenho institucional, pode não coincidir perfeitamente com ele. O desenho institucional assume 
caráter mais amplo e é explicado não apenas pelas características formais das agências, mas também pelas 
informais, subjacentes à análise da legislação.  
32 O conceito de governança regulatória utilizado na presente pesquisa é mais amplo que o proposto por Correa 
et al. (2006). Além do desenho institucional das agências reguladoras, a governança regulatória envolve outros 
aspectos da dotação institucional de um país (ver definição de Levy e Spiller na seção 2.5). Observa-se, todavia, 
que os outros atributos mudam mais lentamente ao longo do tempo e, na maioria dos casos, não compete aos 
governantes alterá-los. O desenho institucional das agências pode ser modificado com mais facilidade e, por isso, 
recebe maior atenção dos formuladores de políticas. 
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O indicador RGI-28, por sua vez, captura apenas as questões relativas à efetividade do 

desenho institucional, isto é, àqueles atributos empregados pelas agências reguladoras na 

prática. Relegam-se as questões formalísticas relativas à legislação e às características 

manifestas. Curiosamente, por este indicador apenas a ANEEL figura entre as três melhores 

agências. A ANP e a ANATEL perdem o posto para a Agência de Regulação dos Serviços 

Delegados do Estado de Pernambuco (ARPE) e para a Agência Reguladora de Serviços 

Públicos do Maranhão (ARSEP-MA). 

Para o presente estudo, a divergência entre os resultados aferidos pelos indicadores 

RGI-83 e RGI-28 é particularmente interessante. A discrepância indica que possuir 

propriedades legais não significa tê-las na prática. Nas palavras de Correa et al. (2006, p. 9), 

“the difference between having governance attributes and implementing them may be 

significant […] formal attributes do not always translate into effective governance”33 34.  

A ANATEL, por exemplo, apesar de ser a primeira colocada no ranking RGI-83, não 

consegue tal proeza no ranking RGI-28, justamente por conta do quesito autonomia financeira 

que, segundo os autores, é severamente prejudicada pelo contingenciamento de recursos pelo 

Executivo. A discrepância poderia ser ainda maior se a amostra abrangesse as agências 

reguladoras sociais. 

Esta conclusão motiva o autor desta dissertação a seguir em frente e não concluir 

definitivamente sobre aspecto algum do desenho institucional das agências reguladoras 

brasileiras por meio da análise da legislação apropositada. A previsão legal de fontes próprias 

de recursos pode não ser suficiente para que as agências desfrutem de autonomia financeira. É 

preciso ir além e dissecar os dados orçamentários disponíveis.  

De posse dos conhecimentos explanados desde a seção 2.5, o leitor pode agora 

responder a terceira, a quarta, a quinta e a sexta questão formuladas na seção 1.2 e 

consolidadas no Anexo I. Trata-se das seguintes perguntas: 

c) O que é governança regulatória? 

d) Quais salvaguardas compõem a governança regulatória? 

e) Que elementos integram o desenho institucional das agências reguladoras? 

                                                 
33 A diferença entre possuir atributos de governança e implementá-los pode ser significativa [...] atributos 
formais nem sempre se traduzem em governança efetiva. (Tradução livre do autor desta dissertação).   
34 Esta observação reflete uma característica marcante da sociedade brasileira, o formalismo, que pode ser 
definido como o “grau de discrepância entre o prescritivo e o descritivo, entre o poder formal e o poder efetivo, 
entre a impressão que nos é dada pela constituição, pelas leis e regulamentos, organogramas e estatísticas, e os 
fatos e práticas reais do governo e da sociedade” (RIGSS, 1964, p. 123). Em suma, o que está na lei não é 
necessariamente o que ocorre na prática, principalmente no Brasil. Sobre o conceito sociológico do formalismo 
aplicado à sociedade brasileira consultar Guerreiro Ramos (1983). 
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f) Qual a importância da autonomia financeira das agências para o Brasil? 

Observe que as respostas às perguntas “d” e “e” dependem do contexto institucional 

considerado. O leitor deve levar em conta a particularidade do caso brasileiro. 

Na seção seguinte, apresentam-se conceitos introdutórios sobre orçamento público. 

Não há pretensão de aprofundar os conhecimentos do leitor, mas apenas de nivelar os que 

desconhecem o assunto, para que possam compreender satisfatoriamente a seção de 

tratamento dos dados.  

 

2.9 Conceitos introdutórios sobre orçamento público 

 

As principais normas que regem o orçamento público brasileiro são: a Constituição 

Federal de 1988 (especialmente os artigos 165 a 169); a Lei nº 4.320/1964; e a Lei 

Complementar nº 101/2000, comumente denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)35. 

 Foram selecionados apenas alguns pontos dessas normas, cuja compreensão importa à 

seção de tratamento dos dados. Com auxílio do Manual Técnico de Orçamento, publicado por 

Brasil (2010), eles são detalhados a seguir.  

  

2.9.1 Instrumentos de planejamento orçamentário 

 

A Constituição, em seu artigo 165, relaciona três leis orçamentárias: o Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e a Lei Orçamentária Anual 

(LOA). Cada ente da federação possui suas próprias leis orçamentárias, ou seja, a União, os 

estados, o Distrito Federal e os municípios têm seus próprios PPAs, LDOs e LOAs. Este 

estudo trata exclusivamente das leis orçamentárias da União.  

O Poder Executivo é responsável pelo sistema de planejamento e orçamento e o 

Presidente da República detém a exclusividade da iniciativa das leis orçamentárias. 

O PPA deve conter, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada. Trata-se do instrumento de planejamento de 

médio ou de longo prazo do governo, para um período de quatro anos, iniciado no segundo 

                                                 
35 Há outras normas que regem a matéria. São Decretos, Portarias Interministeriais, Portarias do MPOG, 
Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), entre outras, que, conforme forem utilizadas, serão citadas 
neste estudo.  
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ano de mandato do Presidente que o elaborou e encerrado no primeiro ano de mandato do 

Presidente subsequente.    

 A LDO institui as metas e prioridades da administração pública federal para o 

exercício financeiro seguinte, orienta a elaboração da LOA, dispõe sobre alterações na 

legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES etc.). A LRF ampliou o 

significado e importância da LDO, atribuindo-lhe a incumbência de disciplinar sobre outros 

temas, como a política fiscal, o contingenciamento dos gastos, o controle de custos, a 

avaliação de resultados de programas financiados, as transferências de recursos para entidades 

públicas e privadas e a política monetária. 

A LOA é o orçamento público propriamente dito, que deverá ser compatível com o 

PPA e com a LDO. É onde estão estimadas as receitas e fixadas as despesas para determinado 

exercício financeiro36. A LOA é constituída por três orçamentos: o orçamento fiscal, o 

orçamento da seguridade social (saúde, previdência e assistência) e o orçamento de 

investimento. 

Em resumo, o PPA organiza e prioriza a atuação governamental, definindo o escopo 

para elaboração da LDO e da LOA. A LDO estabelece diretrizes orçamentárias, que orientam 

a elaboração da LOA. Tudo deve estar conectado, conforme demonstra o Esquema 02. 

 

 

Esquema 02: relacionamento entre o PPA, a LDO e a LOA. 

                                                 
36 De acordo com o artigo 34 da Lei nº 4.320/1964, o exercício financeiro, período no qual o orçamento é 
executado, coincide com o ano civil, quer dizer, compreende ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. 
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Fonte: elaboração própria. 

  

2.9.2 Ciclo orçamentário 

 

O ciclo orçamentário compreende as seguintes etapas: (a) elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA); (b) apreciação, aprovação, sanção e publicação da LOA; (c) 

execução da LOA; e (d) acompanhamento e avaliação da execução da LOA (ver Esquema 

03). 

 

 

Esquema 03: ciclo orçamentário. 

Fonte: elaboração própria.  

 

As diversas unidades orçamentárias enviam suas propostas de orçamento para os 

órgãos setoriais, que as remetem ao MPOG, onde elas são apreciadas e consolidadas. Forma-

se, então, o PLOA, que o Presidente da República encaminha ao Congresso Nacional.  

O PLOA segue o trâmite legislativo constante na Resolução nº 01/2006 do Congresso 

Nacional. Inicialmente, ele é encaminhado para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização (CMO), que recebe emendas parlamentares e mensagens retificadoras 

do Presidente da República. A CMO emite parecer sobre cada emenda e analisa as mensagens 

retificadoras, encaminhando o projeto para votação no plenário do Congresso Nacional.  

Após aprovação e devolução ao Executivo, o PLOA é sancionado pelo Presidente da 

República, que pode vetá-lo total ou parcialmente. A parte não vetada é publicada como LOA, 

que será executada no exercício financeiro seguinte, e o veto é apreciado pelo Congresso 

Nacional37. 

                                                 
37 Observe que o ciclo orçamentário é maior que o exercício financeiro. Este é relativo apenas à etapa de 
execução do orçamento. 
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A execução da LOA é fiscalizada e controlada pelo controle interno de cada poder e 

pelo controle externo, exercido, no âmbito federal, pelo Congresso Nacional com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União (TCU). 

Após a execução da LOA, deve haver prestação de contas. O Presidente da República 

tem até 60 dias após a abertura da sessão legislativa para prestar contas ao Congresso 

Nacional. 

Os prazos para envio pelo Poder Executivo e devolução pelo Poder Legislativo dos 

projetos de cada uma das leis orçamentárias estão dispostos no §2º do art. 35 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), décimo título do texto constitucional. Em 

2011, no âmbito federal, estão vigentes as Leis 11.653/2008 (PPA), 12.309/2010 (LDO) e 

12.381/2011 (LOA). 

 

2.9.3 Receita pública 

 

As receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado e 

podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. As receitas extraorçamentárias são recursos 

financeiros temporários que não se incorporam ao patrimônio público e não integram a LOA. 

As receitas orçamentárias representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário 

público, ingressam durante o exercício financeiro e não têm caráter devolutivo, constituindo-

se em elemento novo para o patrimônio público. É esta a receita que importa ao presente 

estudo.  

As receitas orçamentárias são categorizadas segundo diferentes critérios, normatizados 

por portarias da Secretaria do Orçamento Federal (SOF), órgão do MPOG. O Ementário de 

Classificação das Receitas Orçamentárias da União publicado por Brasil (2010) apresenta e 

explica detalhadamente cada uma dessas classificações38.  

Segundo o artigo 22 do Decreto nº 4.536/1922, a receita orçamentária percorre três 

estágios até que ocorra a efetiva entrada de recursos nos cofres públicos. São eles: previsão; 

arrecadação; e recolhimento39 (ver Esquema 04). 

                                                 
38 Em virtude da extensão das classificações das receitas, elas não são apresentadas no corpo do referencial 
teórico. Conforme necessário, as classificações serão detalhadas na seção de tratamento dos dados. 
39 Embora alguns doutrinadores considerem a etapa de lançamento como intermediária à previsão e à 
arrecadação, o artigo 53 da Lei nº 4.320/1964 define-o como “ato da repartição competente, que verifica a 
procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora, e inscreve o débito desta”. Assim sendo, na ótica 
orçamentária, o lançamento é um procedimento administrativo realizado pelo Fisco e não um estágio de receita. 
(BRASIL, 2010). 
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A previsão é a estimativa do que se espera arrecadar no exercício financeiro e serve de 

base para a fixação da despesa orçamentária. A arrecadação consiste no recebimento da 

receita pelo agente arrecadador; é neste estágio que a receita é considerada executada. O 

recolhimento refere-se à transferência do produto da arrecadação para a conta única do 

Tesouro Nacional pelos agentes arrecadadores. 

Conforme o artigo 35 da Lei nº 4.320/1964, pertencem ao exercício financeiro as 

receitas nele arrecadadas. Assim, o regime contábil da receita é de caixa, pois são 

consideradas executadas no exercício as receitas efetivamente recebidas pelo agente 

arrecadador (no Esquema 04, isso é ilustrado pela coloração vermelha do estágio de 

arrecadação). 

 

 

Esquema 04: estágios da receita pública. 

Fonte: elaboração própria. 

 

2.9.4 Despesa pública 

 

As despesas públicas são dispêndios realizados por entes públicos para custear 

serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos. As despesas 

também são classificadas em orçamentárias e extraorçamentárias. As despesas 

extraorçamentárias são temporárias, não dependem de autorização legislativa e não integram a 

LOA. As depesas orçamentárias, que interessam a este estudo, dependem de autorização 

legislativa para serem realizadas e não podem ser efetivadas sem crédito orçamentário 

correspondente40. 

Assim como as receitas orçamentárias, as despesas orçamentárias são categorizadas 

segundo diferentes critérios. O Manual Técnico do Orçamento, também publicado por Brasil 

(2010), apresenta e explica detalhadamente cada uma dessas classificações41. 

                                                 
40 Nesta etapa do estudo, cabe fazer distinção entre crédito orçamentário e dotação orçamentária. A LOA é 
organizada na forma de créditos orçamentários aos quais estão consignadas dotações orçamentárias. Os créditos 
são as rubricas autorizadas na LOA. As dotações representam o limite de recurso financeiro com que conta o 
crédito orçamentário. As dotações consignadas aos créditos orçamentários e adicionais representam autorizações 
de despesas.  
41 Em virtude da extensão das classificações das despesas, elas não são apresentadas no corpo do referencial 
teórico. Conforme necessário, as classificações serão detalhadas na seção de tratamento dos dados. 
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 As despesas públicas percorrem algumas fases até serem realizadas. São os estágios de 

empenho, liquidação e pagamento. Há doutrinadores que incluem ainda os estágios de fixação 

e licitação precedendo o de empenho e o estágio de ordem de pagamento entre os de 

liquidação e pagamento. Além disso, atualmente está em uso o estágio de pré-empenho, que 

ocorre concomitantemente ao estágio da licitação, visto que há necessidade de assegurar a 

dotação orçamentária até o término do processo licitatório. O fluxo de realização da despesa 

está demonstrado no Esquema 05. 

A partir das dotações autorizadas na LOA (dotação inicial mais ou menos créditos 

adicionais) inicia-se a execução das despesas por meio do empenho, que é a reserva de 

recursos para determinada despesa. Empenhada a despesa, é feita a aquisição do bem ou a 

contratação do serviço. Uma vez entregue o bem ou prestado o serviço, processa-se a 

liquidação da despesa, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor junto ao 

Estado por meio da comparação entre o que foi contratado e o que foi efetivamente entregue 

ou realizado. Após a liquidação da despesa, é feito o pagamento ao credor pela autoridade 

competente por meio da emissão de ordem bancária ou outro instrumento financeiro. Finaliza-

se, assim, a realização da despesa.  

Conforme o artigo 35 da Lei nº 4.320/1964, pertencem ao exercício financeiro as 

despesas nele legalmente empenhadas. Assim, o regime contábil da despesa é de competência, 

pois são consideradas executadas no exercício as despesas que cumpriram o estágio do 

empenho, mesmo as que não foram liquidadas e pagas (no Esquema 05 isso é ilustrado pela 

coloração vermelha do estágio de empenho). 

 

 

Esquema 05: estágios da despesa pública. 

Fonte: elaboração própria. 

 

2.9.5 Restos a pagar 

 



62 
 

De acordo com o art. 36 da Lei nº 4.320/1964, as despesas empenhadas mas não pagas 

até o dia 31 de dezembro são inscritas em restos a pagar, o que permite que sua realização 

continue a ocorrer normalmente no curso do exercício posterior. 

As despesas inscritas em restos a pagar são distinguidas entre processadas e não 

processadas. As processadas são as despesas empenhadas e liquidadas transferidas para 

pagamento no exercício seguinte. As não processadas são as despesas empenhadas que se 

encontram em fase de execução e, portanto, ainda não foram liquidadas. A distinção é 

relevante, pois permite concluir quais despesas se constituíram e quais não se constituíram 

obrigações reais para o Estado. 

A inscrição de despesas em restos a pagar tem validade até o encerramento do 

exercício financeiro subsequente ao da inscrição. Os restos a pagar não pagos até 31 de 

dezembro do ano subsequente são cancelados, sendo vedada a reinscrição. Após o 

cancelamento, o pagamento que vier a ser reclamado por credores poderá ser atendido por 

dotação destinada a despesas de exercícios anteriores. Em face das disposições do Código 

Civil, os direitos dos credores de restos a pagar prescrevem em cinco anos.  

 

2.9.6 Integração entre as execuções orçamentária e financeira 

 

Conforme observado na nota de rodapé nº 40, as dotações consignadas aos créditos 

orçamentários e adicionais representam autorizações de despesas. Para serem realizados 

efetivamente, os créditos precisam ser executados, orçamentária e financeiramente.  

A execução orçamentária é a realização dos créditos consignados na LOA por meio 

dos estágios da despesa pública, já especificados na seção 2.9.4 (ver Esquema 05). A 

execução financeira representa a utilização efetiva de recursos financeiros para a consecução 

da última etapa da despesa pública, o pagamento. As execuções orçamentária e financeira 

ocorrem concomitantemente; estão atreladas entre si. A integração entre elas é representada 

no Esquema 06.  
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Esquema 06: integração entre execução orçamentária e financeira. 

Fonte: adaptado de Giacomoni (2010, p. 321). 

 

Uma vez que a execução da receita (arrecadação) nem sempre coincide no tempo com 

a necessidade de execução da despesa (empenho), o Poder Executivo estabelece programação 

financeira e cronograma de execução mensal de desembolsos nos termos dos artigos 8º a 10 

da LRF, a fim de ajustar o ritmo de realização do orçamento à entrada de recursos financeiros.  

Para programar a execução de suas despesas, o Poder Executivo faz uso de decretos e 

portarias que, no decorrer do exercício financeiro, detalham limites de movimentação e 

empenho e limites de pagamento. As despesas só podem ser empenhadas se houver liberação 

para movimentação e empenho; só podem ser pagas se houver liberação para pagamento. 

 O Anexo I do Decreto inicial, que em 2011 foi o Decreto nº 7.445/2011, apresenta a 

programação orçamentária, especificando a dotação autorizada na LOA, e a dotação 

disponível para movimentação e empenho (a diferença entre esses valores representa a 

dotação contingenciada). O Anexo II do mesmo decreto apresenta a programação financeira 
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por meio de um cronograma anual de cotas mensais de desembolso financeiro. São os 

recursos financeiros que as unidades poderão contar em cada um dos meses do exercício. 

Caso uma unidade tenha créditos orçamentários com dotações liberadas para 

empenho, ela pode iniciar os estágios de realização da despesa pública. Adicionalmente, ela 

tem a possibilidade de movimentar seus créditos orçamentários, para que outras unidades 

possam executar a despesa que lhe foi dotada. Isso ocorre pelo mecanismo de 

descentralização de créditos orçamentários que nos termos do artigo 2º do Decreto nº 

825/1993 pode ser externa (destaque) ou interna (provisão). O destaque ocorre quando as 

unidades envolvidas na descentralização são de órgãos diferentes; a provisão, quando as 

unidades pertencem a um mesmo órgão.    

Empenhadas e liquidadas as despesas resta pagá-las. Para assim proceder, é preciso 

que haja disponibilidade de recursos financeiros. De acordo com o artigo 19 do Decreto nº 

825/1993, a disponibilização efetiva desses recursos se dá por meio de três mecanismos: 

liberação de cotas, repasse e sub-repasse.  

A cota é o montante de recursos que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) coloca à 

disposição do chamado Órgão Setorial de Programação Financeira (OSPF), após solicitação e 

aprovação das propostas financeiras por este enviadas àquele. Os OSPFs são as Subsecretarias 

de Planejamento e Orçamento e unidades equivalentes das Secretarias da Presidência da 

República e dos Poderes Legislativo e Judiciário. Já o repasse é a movimentação de recursos 

dos OSPFs para as unidades de outros órgãos ou ministérios e entidades da administração 

indireta, bem como entre estes. Finalmente, o sub-repasse é a liberação de recursos dos 

OSPFs para as unidades sob sua jurisdição e entre as unidades de um mesmo órgão, 

ministério ou entidade. A partir daí, com recursos financeiros em caixa, as unidades podem 

dar início à fase de pagamento de suas despesas. 

Observe o leitor que se o limite de movimentação e empenho for maior que o limite de 

pagamento, provavelmente, despesas serão inscritas em restos a pagar. Caso mantida ou 

elevada essa diferença no ano seguinte, maior tenderá a ser o saldo de restos a pagar, fato que 

pode se tornar um problema para a gestão orçamentária e financeira da unidade, pois os restos 

a pagar consumirão cada vez mais recursos liberados para o pagamento. 

  

 O referencial teórico foi dividido em nove seções. A primeira apresentou a principal 

definição do termo regulação, a segunda o advento do Estado regulador e a terceira o 

surgimento das autoridades reguladoras independentes.  



65 
 

A quarta seção foi formulada para dar concretude a segunda e terceira seções. Ela 

abordou o caso brasileiro de fortalecimento do Estado regulador e de surgimento das 

autoridades reguladoras independentes, aqui chamadas de agências reguladoras. 

Compreendido o nascimento dessas instituições públicas, as quatro seções seguintes buscaram 

identificar a importância da autonomia financeira para elas e para a economia brasileira.  

A quinta seção do referencial teórico discorreu acerca dos componentes do sistema 

regulatório. Terminou por focar na governança regulatória, entendendo que ela ainda é mal 

compreendida no sistema regulatório brasileiro. 

Os elementos que compõem a governança regulatória variam conforme a dotação 

institucional considerada. Os elementos da governança brasileira foram objetos da sexta 

seção, que chegou a seu termo concentrando-se no desenho institucional das agências 

reguladoras. 

O desenho institucional foi detalhado na sétima e na oitava seção. Na sétima, foram 

expostos os conceitos teóricos sobre o tema; na oitava, como as agências reguladoras federais 

foram desenhadas na prática.  

A nona e última seção teve o objetivo de suprir o leitor pouco experimentado no tema 

orçamento público de conceitos introdutórios sobre a matéria que poderão ser úteis na 

compreensão da seção de tratamento dos dados.  

Diante dos conhecimentos apresentados, o leitor pode responder as seis questões 

formuladas na seção 1.2 e consubstanciadas no Anexo I.  Pode concluir que a autonomia 

financeira é importante para o desenho institucional das agências reguladoras. Que o desenho 

institucional é parte da governança regulatória. Que a governança regulatória é fundamental 

para a estabilidade regulatória e redução do risco regulatório. Que os investidores privados 

dependem da segurança regulatória para investir. 

 Na próxima seção, aborda-se a metodologia utilizada para testar as hipóteses 

formuladas na seção 1.3 e responder a última e mais importante questão deste estudo: como 

avaliar a autonomia financeira das agências reguladoras federais? 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta etapa, classifica-se o tipo de pesquisa, determina-se o universo e a amostra do 

estudo e apresentam-se os métodos utilizados na coleta e no tratamento dos dados. Por fim, 

reflete-se sobre as limitações do método escolhido. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

Há várias maneiras de se classificar um tipo de pesquisa. Neste estudo, utilizam-se as 

taxionomias propostas por Vergara (2007) e Severino (2007).  

Em virtude da própria natureza do objeto em estudo, a autonomia financeira das 

agências reguladoras federais de infraestrutura, que envolve amplo conjunto de dados 

orçamentários e financeiros, este estudo adota abordagem quantitativa e faz uso de métodos 

estatísticos para chegar a suas conclusões.  

Quanto aos fins, esta pesquisa é exploratória, descritiva e explicativa. Exploratória 

porque há pouco conhecimento acumulado sobre o tema em estudo. Apesar de muito se falar 

em desenho institucional das agências reguladoras, poucos são os estudos que procuram 

avaliá-lo de fato. Sabe-se que a autonomia financeira é importante ao desenho institucional, 

mas é difícil encontrar quem se proponha a medi-la e compará-la entre agências.  

Esta pesquisa é também descritiva, pois expõe características do tema analisado. Versa 

sobre a composição do sistema regulatório, as salvaguardas que formam a governança 

brasileira, os elementos do desenho institucional das agências reguladoras. Finalmente, é 

explicativa, porque vai além das descrições e intenta revelar os fatores que explicam o grau de 

autonomia financeira das agências pesquisadas. 

Quanto aos meios, esta pesquisa é bibliográfica, documental e estudo de caso. 

Bibliográfica, pois faz uso de informações acessíveis ao público em geral propaladas em 

livros, revistas, jornais, artigos científicos, teses, dissertações e sítios da internet. Fontes 

clássicas são mescladas a atuais; ambas selecionadas segundo critérios de relevância (número 

de citações, reputação do periódico, editora ou universidade em que o trabalho foi publicado, 

confiabilidade da página eletrônica etc.). Priorizam-se, sempre que possível, as fontes 

primárias, de modo a desenvolver compreensão própria das ideias dos autores.  

Esta pesquisa é também documental, pois consulta documentos oficiais de governo em 

busca de dados orçamentários e financeiros das agências pesquisadas, como relatórios anuais 

de prestação de contas, leis e normas específicas, e informações disponíveis no sistema Siga 
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Brasil, disponibilizado pelo Senado Federal42. Enfim, é um estudo de caso, ou melhor, de 

múltiplos casos, pois está limitado à análise dos dados orçamentários e financeiros de 

entidades governamentais determinadas. A compacidade da amostra é compensada pelo 

compromisso de profundidade e detalhamento. 

Justifica-se a escolha da estratégia de estudo de caso por meio dos argumentos de Yin 

(2010). O autor propõe meios de identificar quando utilizar cada uma das cinco principais 

estratégias de pesquisa nas ciências sociais, quais sejam experimentos, levantamentos, análise 

de arquivos, pesquisas históricas e estudos de caso. Segundo ele, é preciso analisar o tipo de 

questão de pesquisa proposto, a extensão do controle que o investigador tem sobre os eventos 

comportamentais reais e o grau de enfoque sobre eventos contemporâneos em oposição aos 

eventos históricos. A interação entre as estratégias de pesquisa e os meios para a seleção da 

mais adequada está disposta no Quadro 05. 

 

 Condições de seleção da melhor estratégia de pesquisa 

Estratégia de 
pesquisa 

Forma da questão de 
pesquisa 

Exige controle sobre 
eventos 

comportamentais? 

Focaliza 
acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento Como, por quê? Sim Sim 

Levantamento 
Quem, o quê, onde, 
quantos, quanto? 

Não Sim 

Análise de 
arquivos 

Quem, o quê, onde, 
quantos, quanto? 

Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, por quê? Não Não 

Estudo de caso Como, por quê? Não Sim 

Quadro 05: critérios para a seleção da melhor estratégia de pesquisa.  

Fonte: Yin (2010, p.29) 

 

Conforme explicitado na seção 1.1, a questão de pesquisa deste estudo é: como avaliar 

a autonomia financeira das agências reguladoras federais? 

                                                 
42 Apesar de todos os documentos consultados serem de acesso público e, portanto, classificados por Vergara 
(2007) como inerentes à pesquisa bibliográfica, entende-se como mais adequado classificá-los como de pesquisa 
documental com base nos argumentos de Severino (2007), para quem a pesquisa documental refere-se a 
“conteúdos dos textos que ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da 
qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise” (SEVERINO, 2007, p. 123). 
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Observando a primeira e mais importante condição para a seleção da estratégia de 

investigação, a forma da questão de pesquisa, restringem-se as opções de escolha a três 

estratégias: experimento; pesquisa histórica; e estudo de caso. A presente pesquisa apresenta 

uma questão do tipo “como” que, segundo Yin (2010), é mais explanatória e lida com 

vínculos que necessitam ser traçados ao longo do tempo, representando um esforço maior que 

o dispendido na aferição de frequências ou incidências. 

Passando à segunda condição, que diz respeito à extensão do controle do pesquisador 

sobre eventos comportamentais, restam as estratégias de pesquisa histórica e de estudo de 

caso, pois não se podem manipular os comportamentos relevantes dos atores que interagem 

no processo orçamentário brasileiro e muito menos as variáveis que o cercam, como as 

econômicas, políticas, sociais etc. 

Afinal, como a pesquisa focaliza acontecimentos contemporâneos (terceiro critério de 

seleção), opta-se pela estratégia de estudo de caso em detrimento da estratégia de pesquisa 

histórica.    

De acordo com Yin (2010), há momentos em que todas as estratégias são relevantes e 

outros em que duas são igualmente atraentes. Pode-se fazer uso de mais de uma estratégia em 

qualquer estudo (por exemplo, um levantamento em um estudo de caso ou um estudo de caso 

em um levantamento). Contudo, há situações em que a estratégia de estudo de caso é 

vantajosa em relação às demais. Isso ocorre quando “uma questão ‘como’ ou ‘por que’ está 

sendo feita sobre um conjunto de eventos contemporâneos, algo que o investigador tem pouco 

ou nenhum controle” (YIN, 2010, p. 34), justamente a circunstância desta pesquisa.  

  

3.2 Universo e amostra 

 

O universo ou população é o conjunto total de elementos sobre os quais se deseja 

extrair informações. Esses elementos devem compartilhar ao menos uma característica 

comum inserida no contexto daquilo que se pretende analisar.   

Neste estudo, o que se quer examinar é a autonomia financeira das agências 

reguladoras federais. Neste sentido, o universo é finito e constituído pelas agências 

reguladoras ANEEL, ANATEL, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANTAQ, ANTT, ANCINE e 

ANAC.  

O universo é assim determinado porque essas agências compartilham pelo menos uma 

característica comum no contexto do que se pretende analisar. Todas são entidades 
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submetidas ao regime autárquico especial e, por isso, gozam legalmente de autonomia 

financeira ampliada. 

A amostra, por sua vez, é uma parte do universo escolhida segundo algum critério de 

representatividade. No que tange a estudos de caso, cabe observar que  

“Qualquer uso dos projetos de casos múltiplos deve seguir uma replicação, não uma 
lógica de amostragem, e o pesquisador deve escolher cada caso cuidadosamente. Os 
casos devem servir de maneira similar aos experimentos múltiplos, com resultados 
similares (replicação literal) ou resultados contrastantes (replicação teórica).” (YIN, 
2010, p. 84).  

Neste estudo, cada caso é selecionado de forma não probabilística por tipicidade e por 

acessibilidade, nesta ordem, a fim de se chegar a resultados contrastantes (replicação teórica). 

Estes critérios determinam a escolha de todas as agências reguladoras federais, exceto a 

ANAC, em virtude da acessibilidade de seus dados orçamentários, que restrigem-se aos anos 

de 2007 a 2010 (a agência foi criada em 2005 e regulamentada em 2006). 

As agências selecionadas são também agrupadas segundo o setor em que atuam 

(infraestrutura ou social) e conforme o momento em que foram criadas (primeira, segunda ou 

terceira geração). Em tese, estes grupos produziriam resultados divergentes em termos de 

autonomia financeira.  

 

3.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados identifica como o pesquisador obterá dados para responder seu 

problema de pesquisa. De acordo com Yin (2010), quando se faz uso de estudos de caso, a 

evidência pode vir de várias fontes. As mais utilizadas são: documentação, registros em 

arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos.  

Como mencionado na seção 3.1, este estudo realiza pesquisa bibliográfica e 

documental. Na linguagem de Yin (2010), dados são coletados em documentações e registros 

de arquivos. São consultados livros, revistas, jornais, artigos científicos, teses, dissertações e 

sítios da internet. Os dados orçamentários são obtidos nos relatórios anuais de prestação de 

contas das agências reguladoras amostrais, em leis e normas específicas e no sistema de 

informações Siga Brasil. Os procedimentos utilizados para coletar dados estão relacionados 

com as questões formuladas neste estudo da maneira detalhada no Quadro 06. 
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Questões a serem respondidas Coleta de dados 

a O que é regulação? Pesquisa bibliográfica 

b 
Como surgiram o Estado regulador e as agências 
reguladoras? 

Pesquisa bibliográfica 

c O que é governança regulatória? Pesquisa bibliográfica 

d 
Quais salvaguardas compõem a governança 
regulatória? 

Pesquisa bibliográfica 

e 
Que elementos integram o desenho institucional das 
agências reguladoras? 

Pesquisa bibliográfica e 
documental 

f 
Qual a importância da autonomia financeira das 
agências para o Brasil? 

Pesquisa bibliográfica 

Problema 
Como avaliar a autonomia financeira das agências 
reguladoras federais? 

Pesquisa bibliográfica e 
documental 

Quadro 06: correlação entre as questões a serem respondidas e o método de coleta de dados. 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.4 Tratamento dos dados 

 

Os dados orçamentários e financeiros são inter-relacionados de modo a se construírem 

indicadores que demonstrem quantitativamente a autonomia financeira de cada agência 

reguladora pesquisada. São calculados indicadores parciais cujos resultados compõem um 

indicador global de autonomia financeira.  

Os indicadores parciais foram pensados de modo a refletir os quatro fatores que 

podem limitar a autonomia financeira das agências reguladoras. O primeiro fator diz respeito 

às dotações consignadas a reservas de contingência e está refletido no indicador de 

disponibilidade orçamentária. O segundo fator refere-se aos limites de movimentação e 

empenho e está retratado no indicador de execução orçamentária. O terceiro fator é relativo 

aos limites de pagamento e está representado pelo indicador de execução financeira. E, 

finalmente, o quarto fator trata-se do comprometimento de dotações e recursos de 

determinado exercício financeiro com despesas empenhadas e/ou liquidadas em exercícios 

anteriores. Este fator está espelhado no indicador de sobreposição orçamentária e financeira. 

Abaixo, discrimina-se a forma de cálculo de cada indicador:  
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3.4.1 Indicador de disponibilidade orçamentária 

 

Este indicador relaciona as dotações autorizadas (LOA mais ou menos créditos 

adicionais) às dotações consignadas a reservas de contingência. As dotações autorizadas são 

diminuídas das reservas de contingência e, em seguida, dividas pelas dotações autorizadas, de 

modo a indicar quanto destas está disponível para as agências reguladoras executarem seus 

programas de trabalho43. Quanto maior o resultado obtido, maior é a autonomia financeira das 

agências reguladoras. A fórmula de cálculo do indicador é: 
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Nos termos do Decreto-Lei nº 200/1967, da LRF e da Portaria Interministerial nº 

163/2001, as reservas de contingência são despesas orçamentárias especificadas no PLOA, 

cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, é 

estabelecida na LDO. São dotações destinadas ao atendimento de passivos contingentes e 

outros riscos capazes de ameaçar o equilíbrio orçamentário, bem como a eventos fiscais 

imprevistos, inclusive à abertura de créditos adicionais. As reservas de contingência não estão 

atreladas a órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica específicos.  

É conveniente ressalvar que um indicador de disponibilidade orçamentária elevado 

não implica necessariamente em dotações orçamentárias maiores. Quando se diz que quanto 

mais dotações orçamentárias estão disponíveis à agência reguladora maior é a sua autonomia 

financeira, não se quer dizer que maiores são suas dotações orçamentárias, mas sim que 

menor é a interferência do Poder Executivo nas dotações que lhe foram aprovadas. 

 

3.4.2 Indicador de execução orçamentária 

 

Este indicador relaciona as despesas empenhadas às dotações orçamentárias 

disponíveis (dotações autorizadas menos reservas de contingência). O objetivo da aferição é 

indicar quanto das dotações disponíveis foram empenhadas no exercício financeiro. Quanto 

maior o resultado obtido, maior é a autonomia financeira das agências reguladoras. A fórmula 

de cálculo do indicador é: 

                                                 
43 Adverte-se que a disponibilidade efetiva de dotações orçamentárias para empenho é determinada pelos limites 
de movimentação e empenho definidos por Decreto do Poder Executivo. 
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A divergência entre esses valores é explicada principalmente pelos limites de 

movimentação e empenho. Quanto maiores as dotações contingenciadas a título de limites de 

movimentação e empenho, maior é a diferença entre as dotações disponíveis e as despesas 

empenhadas.  

Conforme o artigo 9º da LRF, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização 

da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da LDO, os Poderes e o Ministério Público 

promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes à 

publicação da LOA, limitações de movimentação e empenho e de pagamento.  

No caso do Poder Executivo, isto se dá mediante a publicação de decretos e portarias 

interministeriais que dispõem sobre a programação orçamentária e financeira e estabelecem 

um cronograma mensal de desembolsos para o exercício. Baseados nessas determinações, os 

ministérios expedem ofícios às agências reguladoras a eles vinculadas, comunicando-lhes os 

limites de cada uma. 

Frequentemente as dotações contingenciadas são liberadas próximo ao final do 

exercício financeiro, quando não há mais tempo hábil para contratar serviço algum, face às 

complexidades inerentes ao processo licitatório no setor público. Neste caso, os valores 

liberados são devolvidos pelas agências reguladoras aos ministérios a que estão vinculadas. 

A limitação de movimentação e empenho afeta principalmente a consecução de 

despesas de investimento, tendo em vista seu caráter discricionário. As despesas de pessoal e 

encargos sociais e outras despesas obrigatórias são integralmente liberadas. Esta prática incita, 

ainda, barganha política em torno das liberações, tendo as agências que negociá-las com os 

ministérios supervisores e com a SOF e a STN. 

 

3.4.3 Indicador de execução financeira 

 

Este indicador relaciona as despesas pagas às despesas liquidadas. O objetivo da 

aferição é indicar quanto das despesas liquidadas, isto é, das despesas assumidas como 

obrigações reais do Estado, foram efetivamente pagas. Quanto maior o resultado obtido, 
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maior é a autonomia financeira das agências reguladoras. A fórmula de cálculo do indicador 

é: 
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A divergência entre esses valores é explicada principalmente pelos limites de 

pagamento. Quanto maiores os recursos financeiros contingenciados a título de limites de 

pagamento, maior é a diferença entre as despesas liquidadas e as despesas pagas.  

Os limites de pagamento têm na perspectiva financeira função similar a que exercem 

os limites de movimentação e empenho na perspectiva orçamentária. Inclusive, são definidos 

e detalhados nos mesmos decretos e portarias interministeriais e repassados às agências 

reguladoras por meio de ofícios dos ministérios supervisores.  

 

3.4.4 Indicador de sobreposição orçamentária e financeira 

 

Este indicador relaciona as despesas pagas às despesas totais pagas em determinado 

exercício financeiro (despesas pagas mais restos a pagar incritos em exercícios anteriores 

pagos). Reflete quanto dos recursos financeiros desembolsados pela agência em determinado 

exercício foram comprometidos com o pagamento de despesas empenhadas e liquidadas no 

próprio exercício. Quanto maior esse valor, maior é a autonomia financeira da agência 

reguladora, pois menor é o comprometimento dos recursos financeiros com o pagamento de 

despesas assumidas em exercícios anteriores. A fórmula de cálculo do indicador é: 
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Devido aos limites de movimentação e empenho e em virtude da complexidade do 

regime de contratações do setor público, empenham-se muitas despesas no final do exercício 

financeiro. Quando há tempo para a entrega do bem ou a prestação do serviço, não há tempo 

para liquidar as despesas ou pagá-las. Além disso, algumas despesas que as agências 

conseguem liquidar não são pagas por conta dos limites de pagamento. As despesas inscritas 

em restos a pagar, processadas e não-processadas, comprometem a gestão orçamentária e 

financeira do exercício seguinte.  
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3.4.5 Indicador global de autonomia financeira 

 

Os indicadores parciais de autonomia financeira têm grau de importância equivalente e 

são diretamente proporcionais ao indicador global de autonomia financeira. Deste modo, o 

indicador global pode ser calculado pela média aritmética simples dos indicadores parciais, 

conforme a seguinte equação: 

 

�  �  �  �

4
 

 

Após calcular os indicadores parciais e globais de cada agência, as médias obtidas no 

período 2002-2010 são comparadas entre agências, entre gerações de agências e entre os 

setores de atuação das agências, utilizando-se a técnica da análise de variância simples a um 

nível de significância de 5%. Como visto na seção 2.4, as agências de primeira geração são a 

ANEEL, ANATEL e ANP, as agências de segunda geração são a ANVISA, a ANS e a ANA, 

e as agências de terceira geração são a ANCINE, a ANTT e a ANTAQ. As agências de 

infraestrutura consideradas são a ANEEL, a ANATEL, a ANP, a ANA, a ANTT e a ANTAQ 

(a ANAC não foi selecionada com base nos argumentos expostos na seção 3.2) e as agências 

sociais são a ANVISA, a ANS e a ANCINE.  

O objetivo da utilização da ANOVA (analysis of variance) é avaliar se as diferenças 

observadas entre as médias são estatisticamente significantes ou se são consequências da 

variação amostral. Para executá-la é utilizado o software estatístico SPSS versão 16.0. A 

interpretação do output gerado pelo SPSS indicará que a hipótese nula será mantida quando 

sig for maior que α, ou rejeitada quando sig for menor que α. 

A hipótese nula é a de que não há diferença estatisticamente significante entre as 

médias das populações. Qualquer diferença observada é encarada como uma ocorrência 

casual resultante de erro amostral. Neste estudo, as hipóteses nulas são as seguintes: 

a) As autonomias financeiras das agências reguladoras são equivalentes entre si; 

b) As autonomias financeiras das agências reguladoras de primeira, segunda e terceira 

geração são equivalentes entre si; e  

c) A autonomia financeira das agências de infraestrutura é equivalente a autonomia 

financeira das agências sociais. 
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A hipótese alternativa ou hipótese de pesquisa é a de que existe diferença 

estatisticamente significante entre as médias das populações, ou seja, que a diferença obtida é 

demasiadamente grande para ser atribuída a erro amostral. As hipóteses de pesquisa foram 

formuladas na seção 1.3 e são: 

a) Nem todas as agências reguladoras têm a mesma autonomia financeira; 

b) Nem todas as gerações de agências têm a mesma autonomia financeira; e  

c) A autonomia financeira das agências de infraestrutura difere da autonomia financeira 

das agências sociais. 

 

3.5 Limitações do método 

 

As limitações mais evidentes foram quanto à disponibilidade e à confiabilidade de 

alguns dados. No que tange à disponibilidade, idealmente, outro indicador deveria ser 

calculado para se estimar a autonomia financeira das agências reguladoras federais. 

Relacionar as receitas próprias arrecadadas às despesas empenhadas permitiria indicar o grau 

de independência financeira em relação aos recursos ordinários do Tesouro Nacional. No 

entanto, não foram encontrados dados relativos às receitas próprias de todas as agências 

pesquisadas. 

Em relação à confiabilidade, alguns dados dos relatórios de gestão das agências 

divergiram dos dados do sistema Siga Brasil. Quando isso ocorreu, foram utilizados os dados 

do sistema, pois, na mesma categoria de dados, relatórios de outras agências convergiram com 

eles.  

Apesar das limitações aludidas, os métodos escolhidos são, ainda assim, considerados 

os mais adequados aos propósitos da investigação. 
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4 A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS FEDERAIS 

 

A natureza especial conferida às autarquias denominadas agências reguladoras busca 

ampliar sua autonomia patrimonial, administrativa e financeira. Isto está explícito nas leis de 

criação e nos decretos de constituição das agências. Contudo, como visto em seção anterior, a 

norma pode ser distinta da realidade, principalmente no Brasil, cuja cultura eminentemente 

formalista pode comprometer a fidedignidade dos modelos administrativos. 

Neste sentido, não é suficiente constatar que o legislador previu autonomia financeira 

às entidades autárquicas de regime especial. É preciso ir adiante e examinar de que modo se 

comporta a gestão orçamentária e financeira das agências. 

A seguir, testam-se as hipóteses formuladas na seção 1.3 a partir da aferição dos 

indicadores parciais e global de autonomia financeira, o que permitirá responder o problema 

da pesquisa na seção de conclusão do estudo.  

 

4.1 O que dizem as agências reguladoras 

 

Antes de iniciar o tratamento dos dados propriamente dito, convém observar o que 

dizem as agências reguladoras federais a respeito da autonomia financeira que lhes cabe. Isto 

está explícito em seus relatórios de gestão, que são parte integrante do processo anual de 

prestação de contas a que as agências estão sujeitas.  

Como a maioria dos órgãos e entidades públicas de todas as esferas de governo e 

poder, as agências passam um mau bocado para gerenciar seus escassos recursos 

orçamentários e financeiros. No geral, a posição é de insatisfação, principalmente entre as 

agências de infraestrutura. Basta buscar o termo contingenciamento nos últimos relatórios de 

gestão publicados pelas agências pesquisadas que são encontradas inúmeras queixas. 

A ANEEL, por exemplo, afirma que  

“O forte contingenciamento orçamentário imposto em 2010 [...] gerou uma 
instabilidade no planejamento interno e impactou negativamente os processos 
licitatórios, muitos dos quais não puderam ser iniciados ou se iniciaram com atraso, 
com inevitáveis reflexos na execução das respectivas ações.” (ANEEL, 2011, p. 47).  

  

A ANATEL segue a mesma linha e diz que “o contingenciamento referente às 

despesas de investimentos impossibilitou o cumprimento da programação da Agência”. 

(ANATEL, 2010, p. 56).  

A ANP adota postura semelhante e alega que  
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“inicialmente o valor liberado para execução das despesas da Agência em 2009 não 
era suficiente para o cumprimento de sua missão institucional, porém, com a 
inclusão dos créditos suplementares concedidos ao longo do exercício, o montante 
final liberado foi suficiente para atender suas necessidades mínimas.” (ANP, 2010, 
p. 111, grifo nosso). 

 Igualmente, a ANA sofre com o contingenciamento de recursos. Segundo a agência, 

“um grande desafio para o setor de Recursos Hídricos, em especial para a ANA, é assegurar a 

sustentabilidade financeira do sistema, com ênfase na redução do contingenciamento dos 

recursos destinados ao setor.” (ANA, 2011, p. 23). 

 Mas afinal, as agências têm razão em suas reclamações? Na seção seguinte, são 

apurados os indicadores formulados na seção 3.4 e avaliada a autonomia financeira das 

agências reguladoras federais. 

 

4.2 Aferição dos indicadores parciais 

 

4.2.1 Indicador de disponibilidade orçamentária 

 

O indicador de disponibilidade orçamentária médio das agências pesquisadas entre os 

anos de 2002 e 2010 está disposto no Gráfico 06. Quanto maior o resultado obtido pela 

agência, maior é sua autonomia financeira em relação a este quesito. 

  

 

Gráfico 06: indicador de disponibilidade orçamentária médio por agência no período de 2002 

a 2010. 

Fonte: elaboração própria. 
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 A análise da variância indica que há diferença estatisticamente significante entre as 

médias obtidas pelas agências reguladoras. Como sig (0,000) < α (0,050), rejeita-se a hipótese 

nula de equivalência entre as médias e formam-se subgrupos homogêneos, conforme a Tabela 

05. 

 

Tabela 05: subgrupos de agências com médias homogêneas do indicador de disponibilidade 

orçamentária. 

 
Fonte: elaboração própria com auxílio do software SPSS. 

 

A Tabela 05 revela que as agências reguladoras ANTT, ANCINE, ANVISA, ANS e 

ANTAQ obtiveram resultados estatisticamente similares de disponibilidade orçamentária no 

período analisado. Elas puderam contar com boa parcela das dotações que lhes foram 

autorizadas para executar seus programas de trabalho. Em contrapartida, a ANP e ANATEL 

foram severamente prejudicadas. 

Talvez, alguns estudiosos considerem razoável que estas agências não fiquem com a 

quantidade expressiva de recursos que arrecadam, cujo valor atinge a cifra dos bilhões. 

Acontece que boa parte desses recursos está vinculada por lei a elas e não poderiam ser objeto 

de contingenciamento. Os Gráficos 07 e 08 exibem as expressivas parcelas das dotações 

autorizadas à ANP e à ANATEL destinadas a reservas de contingência e os Gráficos 09 e 10 

discriminam as fontes desses recursos.  

No caso específico das agências reguladoras, muitas receitas provêm de taxas e de 

outras fontes que, por lei, são devidas às agências. A ANEEL, por exemplo, conta com a 

arrecadação da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE), a ANATEL 
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com as Taxas de Fiscalização de Instalação (TFI) e de Funcionamento (TFF) destinadas ao 

Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), a ANVISA com a Taxa de 

Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), a ANTAQ e a ANTT com taxas de fiscalização 

tanto pela prestação de serviços quanto pela exploração da infraestrutura de transportes, a 

ANAC com a Taxa de Fiscalização da Aviação Civil (TFAC) e assim por diante44. 

Nota-se que a maioria das dotações contingenciadas da ANP são provenientes da 

compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural. As participações especiais, 

uma das participações governamentais que compõe a compensação financeira, está prevista 

como receita da ANP em sua lei de criação, de acordo com as necessidades operacionais da 

agência. No caso da ANATEL, a maioria dos recursos contingenciados é proveniente das TFI 

e TFF destinadas ao FISTEL que, pelo argumento de Marques Neto (2009) detalhado na nota 

de rodapé 44, não poderiam ser contingenciados. 

 

 

Gráfico 07: proporção do orçamento autorizado da ANP destinado à reserva de contingência 

(em R$ milhões). 

                                                 
44 Neste contexto, convém explicitar a definição de taxa. Conforme disposto no artigo 4º do Código Tributário 
Nacional (CTN), Lei nº 5.172/1966, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da 
respectiva obrigação, podendo ele ser classificado como imposto, taxa ou contribuição de melhoria. De acordo 
com o art. 77 do CTN, as taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, 
efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

Segundo Marques Neto (2009, p.77), “quando as receitas das agências provierem da cobrança de taxas, é 
importante dizer, os recursos auferidos deverão ser necessariamente despendidos no exercício da atividade 
regulatória. O não emprego destes recursos pela agência (por serem exagerados em face das necessidades do 
órgão, ou por serem objeto de medidas fiscais de contingenciamento ou bloqueio por parte dos órgãos 
fazendários) pode levar os particulares sujeitos passivos destes tributos a recorrer ao judiciário para deles se 
desonerar, alegando ou o excesso de tributação (a taxa tem valor maior do que o necessário para exercício da 
atividade regulatória, tanto que não está sendo aplicado) ou desvio na finalidade do tributo (que no caso da taxa, 
imposto intrinsecamente vinculado, leva à inviabilidade de sua cobrança).”. 
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Fonte: elaboração própria. 

 

 

Gráfico 08: proporção do orçamento autorizado da ANATEL destinado à reserva de 

contingência (em R$ milhões). 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Gráfico 09: fonte das dotações da ANP destinadas à reserva de contingência (em R$ milhões). 

Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 10: Fonte das dotações da ANATEL destinadas à reserva de contingência (em R$ 

milhões). 

Fonte: elaboração própria. 

 

O indicador de disponibilidade orçamentária médio, calculado por geração, evidencia 

a preponderância da segunda e terceira geração de agências reguladoras sobre a primeira 

geração no período de 2002 a 2010. O indicador médio da primeira geração foi de 0,38, contra 

0,91 da segunda e 0,94 da terceira.  

A análise da variância indica que há diferença estatisticamente significante entre as 

médias das gerações de agências reguladoras. Como sig (0,000) < α (0,050), rejeita-se a 

hipótese nula de equivalência entre as médias e formam-se subgrupos homogêneos. As 

médias da segunda e terceira geração são estatisticamente equivalentes entre si, mas distintas 

da média da primeira geração de agências. O Gráfico 11 apresenta a série histórica do 

indicador médio de cada geração. 
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Gráfico 11: indicador de disponibilidade orçamentária médio por geração no período de 2002 

a 2010. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Finalmente, o indicador de disponibilidade orçamentária médio, calculado por setor, 

evidencia a preponderância das agências reguladoras sociais sobre as agências de 

infraestrutura no período de 2002 a 2010. O indicador médio das agências sociais foi de 0,99, 

contra 0,62 das agências de infraestrutura. A análise da variância indica que esta diferença é 

estatisticamente significante. O Gráfico 12 apresenta a série histórica do indicador médio de 

cada setor. 

  

  

Gráfico 12: indicador de disponibilidade orçamentária médio por setor de atuação das 

agências no período de 2002 a 2010. 

Fonte: elaboração própria. 
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4.2.2 Indicador de execução orçamentária 

 

O indicador de execução orçamentária médio das agências pesquisadas entre os anos 

de 2002 e 2010 está disposto no Gráfico 13. Quanto maior o resultado obtido pela agência, 

maior é sua autonomia financeira em relação a este quesito. 

 

 

Gráfico 13: indicador de execução orçamentária médio por agência no período de 2002 a 

2010. 

Fonte: elaboração própria. 

 

A análise da variância indica que há diferença estatisticamente significante entre as 

médias obtidas pelas agências reguladoras. Como sig (0,002) < α (0,050), rejeita-se a hipótese 

nula de equivalência entre as médias e formam-se subgrupos homogêneos, conforme a Tabela 

06. 

 

Tabela 06: subgrupos de agências com médias homogêneas do indicador de execução 

orçamentária. 
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Fonte: elaboração própria com auxílio do software SPSS. 

 

A Tabela 06 revela que as agências reguladoras ANCINE, ANS e ANVISA obtiveram 

resultados estatisticamente similares e expressivos de execução orçamentária no período 

analisado. Elas puderam empenhar boa parcela das dotações disponíveis (LOA mais ou menos 

créditos adicionais menos reservas de contingência), o que indica que não foram tão 

prejudicadas por limites de movimentação e empenho no decorrer dos exercícios financeiros.  

 O indicador de execução orçamentária médio, calculado por geração, foi de 0,75 para 

a primeira geração, 0,85 para a segunda e 0,76 para a terceira. A análise da variância indica 

que não há diferença estatisticamente significante entre as médias das gerações de agências 

reguladoras. Como sig (0,068) > α (0,050), mantém-se a hipótese nula de equivalência entre 

as médias. O Gráfico 14 apresenta a série histórica do indicador médio de cada geração.  
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Gráfico 14: indicador de execução orçamentária médio por geração no período de 2002 a 

2010. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Finalmente, o indicador de execução orçamentária médio, calculado por setor, 

evidencia a preponderância das agências reguladoras sociais sobre as agências de 

infraestrutura no período de 2002 a 2010. O indicador médio das agências sociais foi de 0,90, 

contra 0,73 das agências de infraestrutura. A análise da variância indica que esta diferença é 

estatisticamente significante. O Gráfico 15 apresenta a série histórica do indicador médio de 

cada setor. 

 

 

Gráfico 15: indicador de execução orçamentária médio por setor de atuação das agências no 

período de 2002 a 2010. 

Fonte: elaboração própria. 

 

4.2.3 Indicador de execução financeira 

 

O indicador de execução financeira médio das agências pesquisadas entre os anos de 

2002 e 2010 está disposto no Gráfico 16. Quanto maior o resultado obtido pela agência, maior 

é sua autonomia financeira em relação a este quesito. 

 



86 
 

 

Gráfico 16: indicador de execução financeira médio por agência no período de 2002 a 2010. 

Fonte: elaboração própria. 

 

A análise da variância indica que não há diferença estatisticamente significante entre 

as médias obtidas pelas agências reguladoras. Como sig (0,190) > α (0,050), mantém-se a 

hipótese nula de equivalência entre as médias, fato que manifesta a similaridade proporcional 

dos limites de pagamento aplicados às agências.  

O indicador de execução financeira médio, calculado por geração, revela que não há 

preponderância de nenhuma geração sobre outra. O indicador médio da primeira geração foi 

de 0,983, contra 0,988 da segunda e 0,982 da terceira. A análise da variância indica que não 

há diferença estatisticamente significante entre as médias das gerações de agências 

reguladoras. Como sig (0,784) > α (0,050), mantém-se a hipótese nula de equivalência entre 

as médias. O Gráfico 17 apresenta a série histórica do indicador médio de cada geração. 
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Gráfico 17: indicador de execução financeira médio por geração no período de 2002 a 2010. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Finalmente, o indicador de execução financeira médio, calculado por setor, também 

expõe equivalência de resultados. O indicador médio das agências reguladoras de 

infraestrutura foi de 0,984, contra 0,986 das agências sociais. A análise da variância indica 

que esta diferença não é estatisticamente significante. O Gráfico 18 apresenta a série histórica 

do indicador médio de cada setor.  

  

 

Gráfico 18: indicador de execução financeira médio por setor de atuação das agências no 

período de 2002 a 2010. 

Fonte: elaboração própria. 

 

4.2.4 Indicador de sobreposição orçamentária e financeira 

 

O indicador de sobreposição orçamentária e financeira médio das agências 

pesquisadas entre os anos de 2002 e 2010 está disposto no Gráfico 19. Quanto maior o 

resultado obtido pela agência, maior é sua autonomia financeira em relação a este quesito. 
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Gráfico 19: indicador de sobreposição orçamentária e financeira médio por agência no 

período de 2002 a 2010. 

Fonte: elaboração própria. 

 

A análise da variância indica que há diferença estatisticamente significante entre as 

médias obtidas pelas agências reguladoras. Como sig (0,001) < α (0,050), rejeita-se a hipótese 

nula de equivalência entre as médias e formam-se subgrupos homogêneos, conforme a Tabela 

07. 

 

Tabela 07: subgrupos de agências com médias homogêneas do indicador de sobreposição 

orçamentária e financeira. 

 
Fonte: elaboração própria com auxílio do software SPSS. 
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A Tabela 07 revela que as agências reguladoras ANTT, ANATEL, ANCINE, ANEEL, 

ANS e ANTAQ obtiveram resultados estatisticamente similares e expressivos do indicador. 

Nestas agências, a sobreposição orçamentária e financeira é reduzida. A maioria das despesas 

é paga no mesmo exercício financeiro em que são empenhadas e liquidadas.  

 O indicador de sobreposição orçamentária e financeira médio, calculado por geração, 

demonstra equivalência de resultados entre as gerações no período de 2002 a 2010. O 

indicador médio da primeira geração foi de 0,91, contra 0,90 da segunda e 0,93 da terceira. A 

análise da variância indica que não há diferença estatisticamente significante entre as médias 

das gerações de agências reguladoras. Como sig (0,154) > α (0,050), mantém-se a hipótese 

nula de equivalência entre as médias. O Gráfico 20 apresenta a série histórica do indicador 

médio de cada geração. Cabe notar que as agências de terceira geração, que entraram em 

operação somente em 2002, não tiveram os valores daquele ano considerados, tendo em vista 

que não houve restos a pagar inscritos no ano anterior. 

 

 

Gráfico 20: indicador de sobreposição orçamentária e financeira médio por geração no 

período de 2002 a 2010.  

Fonte: elaboração própria. 

 

 Finalmente, o indicador de sobreposição orçamentária e financeira médio, calculado 

por setor, também não distingue resultados. O indicador médio das agências reguladoras de 

infraestrutura foi de 0,909, contra 0,922 das agências sociais. A análise da variância indica 

que esta diferença não é estatisticamente significante. O Gráfico 21 apresenta a série histórica 

do indicador médio de cada setor. 
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Gráfico 21: indicador de sobreposição orçamentária e financeira médio por setor de atuação 

das agências no período de 2002 a 2010. 

Fonte: elaboração própria. 

 

4.3 Indicador global de autonomia financeira 

 

Conforme detalhado na seção 3.4.5, o indicador global deduz que todos os indicadores 

parciais têm o mesmo peso para a autonomia financeira e, por isso, ele é calculado pela média 

aritmética simples daqueles indicadores. O indicador global é a conclusão definitiva deste 

estudo sobre a autonomia financeira das agências reguladoras pesquisadas. Quanto maior o 

resultado obtido pela agência, maior é sua autonomia financeira. O resultado médio das 

agências entre os anos de 2002 e 2010 está disposto no Gráfico 22.  
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Gráfico 22: indicador global de autonomia financeira médio por agência no período de 2002 a 

2010. 

Fonte: elaboração própria. 

 

A análise da variância indica que há diferença estatisticamente significante entre as 

médias obtidas pelas agências reguladoras. Como sig (0,000) < α (0,050), rejeita-se a hipótese 

nula de equivalência entre as médias e formam-se subgrupos homogêneos, conforme a Tabela 

08. 

 

Tabela 08: subgrupos de agências com médias homogêneas do indicador global de autonomia 

financeira.  

 
Fonte: elaboração própria com auxílio do software SPSS. 

 

A Tabela 08 revela que as agências reguladoras ANCINE, ANVISA e ANS são as que 

dispõem de maior autonomia financeira. Mesmo que as dotações e os recursos não sejam 

absolutamente suficientes para elas executarem seus programas de trabalho, é nestas agências 

em que há maior disponibilidade orçamentária e financeira e menor interferência por parte do 

Poder Executivo. Já a ANP e a ANATEL são as agências mais prejudicadas em termos de 

autonomia financeira. 

O indicador global de autonomia financeira médio, calculado por geração, evidencia a 

preponderância da segunda e terceira geração sobre a primeira. O indicador médio da primeira 

geração foi de 0,76, contra 0,91 da segunda e 0,90 da terceira. A análise da variância indica 

que há diferença estatisticamente significante entre esses valores. Como sig (0,000) < α 

(0,050), rejeita-se a hipótese nula de equivalência entre as médias. O Gráfico 23 apresenta a 

série histórica do indicador médio de cada geração. 
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Gráfico 23: indicador global de autonomia financeira médio por geração no período de 2002 a 

2010. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 O indicador global de autonomia financeira médio, calculado por setor, manifesta a 

preponderância das agências reguladoras sociais sobre as agências de infraestrutura no 

período de 2002 a 2010. O indicador médio das agências reguladoras de infraestrutura foi de 

0,81, contra 0,95 das agências sociais. A análise da variância indica que esta diferença é 

estatisticamente significante. O Gráfico 24 apresenta a série histórica do indicador médio de 

cada setor.  

   

 

Gráfico 24: indicador global de autonomia financeira médio por setor de atuação das agências 

no período de 2002 a 2010. 
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Fonte: elaboração própria. 

  

 A influência do indicador de disponibilidade orçamentária no resultado final é 

marcante. Contudo, por si só, este indicador não explica a posição das agências reguladoras. 

Retirando-o do cálculo do indicador global de autonomia financeira os grupos continuam 

distinguindo-se, com exceção da discriminação entre gerações de agências.  

A análise da variância indica que a diferença entre as médias obtidas pelas agências 

reguladoras persiste estatisticamente significante. Como sig (0,001) < α (0,050), rejeita-se a 

hipótese nula de equivalência entre as médias e formam-se subgrupos homogêneos, conforme 

a Tabela 09. As agências mais bem posicionadas continuam praticamente as mesmas, salvo 

melhora na posição da ANEEL.    

 

Tabela 09: subgrupos de agências com médias homogêneas do indicador global de autonomia 

financeira, retirado o indicador de disponibilidade orçamentária. 

 
Fonte: elaboração própria com auxílio do software SPSS. 

 

 A mudança concreta diz respeito ao indicador global de autonomia financeira médio 

calculado por geração. Retirado o indicador de disponibilidade orçamentária da fórmula de 

cálculo, o indicador global de autonomia financeira não distingue predomínio entre gerações. 

A análise da variância indica que não há diferença estatisticamente significante entre o 

indicador médio da primeira geração de 0,88, da segunda geração de 0,91 e da terceira 

geração de 0,86. Como sig (0,154) > α (0,050), mantém-se a hipótese nula de equivalência 

entre as médias.  

 Enfim, o indicador de global de autonomia financeira médio calculado por setor 

mantém a hegemonia das agências reguladoras sociais sobre as agências de infraestrutura no 
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período de 2002 a 2010, quando retirado o indicador de disponibilidade orçamentária da 

fórmula de cálculo. O indicador médio das agências reguladoras de infraestrutura atinge 0,87, 

contra 0,93 das agências sociais. A análise da variância indica que esta diferença é 

estatisticamente significante.  
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5 CONCLUSÕES 

 

No tópico intitulado “o problema”, definiu-se uma questão-problema, seis questões a 

serem respondidas e três hipóteses de pesquisa (ver Anexo I ou seções 1.1, 1.2 e 1.3). 

Solucioná-las é a missão ou a promessa de campanha deste estudo. 

As seis questões iniciais foram respondidas no desenrolar do referencial teórico. Na 

seção 2.1, foi respondida a primeira questão — o que é regulação — por meio da definição 

clássica atribuída a Selznick (1985). Nas seções 2.2, 2.3 e 2.4, foi respondida a segunda 

questão — como surgiram o Estado regulador e as agências reguladoras — tanto na 

perspectiva internacional quanto na brasileira. Na seção 2.5, foi respondida a terceira questão 

— o que é governança regulatória — através da definição de Levy e Spiller (1994). Na seção 

2.6, foi respondida a quarta questão — quais salvaguardas compõem a governança 

regulatória. Foi apresentada a visão de Mueller (2001) e, em seguida, a de Mueller (2009), 

que imputa papel relevante ao desenho institucional das agências reguladoras na incumbência 

de salvaguardar o ambiente regulatório brasileiro. Nas seções 2.7 e 2.8, responderam-se a 

quinta e a sexta questões — que elementos integram o desenho institucional das agências 

reguladoras e qual a importância da autonomia financeira das agências para o Brasil. 

Detalhou-se tanto o modelo corrente de desenho institucional quanto o desenho normativo das 

agências reguladoras federais brasileiras. Concluiu-se que a autonomia é importante para o 

desenvolvimento econômico do país na medida em que fortalece o papel de salvaguarda do 

desenho institucional e amplia a governança regulatória.  

Para solucionar a última e mais importante questão deste estudo, a questão-problema 

como avaliar a autonomia financeira das agências reguladoras federais, formularam-se três 

hipóteses, testadas na seção de tratamento dos dados mediante a aferição de cinco indicadores 

retirados de dados orçamentários e financeiros das agências referentes aos anos de 2002 a 

2010. O Quadro 07 apresenta o resumo dos resultados dos testes das hipóteses por indicador. 

 

Categoria Hipóteses Indicador Resultado 

Agência 

H0: As autonomias financeiras das 
agências reguladoras são 
equivalentes entre si; 
 
H1: Nem todas as agências 
reguladoras têm a mesma 
autonomia financeira. 

Disponibilidade 
orçamentária 

Rejeita-se H0 

Execução 
orçamentária 

Rejeita-se H0 

Execução financeira Mantém-se H0 

Sobreposição 
orçamentária e 

Rejeita-se H0 
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financeira 

Global de autonomia 
financeira 

Rejeita-se H0 

Geração 

H0: As autonomias financeiras das 
agências reguladoras de primeira, 
segunda e terceira geração são 
equivalentes entre si; 
 
H1: Nem todas as gerações de 
agências têm a mesma autonomia 
financeira. 

Disponibilidade 
orçamentária 

Rejeita-se H0 

Execução 
orçamentária 

Mantém-se H0 

Execução financeira Mantém-se H0 

Sobreposição 
orçamentária e 
financeira 

Mantém-se H0 

Global de autonomia 
financeira 

Rejeita-se H0 

Setor 

H0: A autonomia financeira das 
agências de infraestrutura é 
equivalente à autonomia financeira 
das agências sociais; 
 
H1: A autonomia financeira das 
agências de infraestrutura difere da 
autonomia financeira das agências 
sociais. 

Disponibilidade 
orçamentária 

Rejeita-se H0 

Execução 
orçamentária 

Rejeita-se H0 

Execução financeira Mantém-se H0 

Sobreposição 
orçamentária e 
financeira 

Mantém-se H0 

Global de autonomia 
financeira 

Rejeita-se H0 

Quadro 07: resultados dos testes das hipóteses por indicador. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tendo todas as hipóteses nulas sido rejeitadas, convém explanar os resultados 

encontrados para as hipóteses de pesquisa.  

A primeira hipótese de pesquisa previa que nem todas as agências reguladoras teriam a 

mesma autonomia financeira. Foi exatamente o que ocorreu. A análise da variância indicou 

que a diferença entre as médias dos indicadores globais de autonomia financeira das agências 

é estatisticamente significante. Do menos autônomo para o mais autônomo, formaram-se os 

seguintes subgrupos homogêneos: (1) ANP; (2) ANATEL; (3) ANA e ANEEL; (4) ANEEL e 

ANTT; (5) ANTAQ, ANCINE e ANVISA; e (6) ANCINE, ANVISA e ANS (ver Tabela 08).    

A segunda hipótese pressupunha que as gerações de agências reguladoras disporiam 

de autonomias financeiras distintas. Esperava-se encontrar um resultado superior para as 

agências de primeira geração, o que não aconteceu. A análise da variância evidenciou a 

preponderância da segunda e terceira gerações sobre a primeira. A média dos indicadores 

globais de autonomia financeira das agências de primeira geração foi de 0,76, contra 0,91 das 
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agências de segunda geração e 0,90 das agências de terceira geração (estes dois últimos 

resultados são equivalentes estatisticamente).  

A terceira e última hipótese presumia que a autonomia financeira das agências de 

infraestrutura diferiria da autonomia financeira das agências sociais. Estimava-se obter um 

resultado superior para as agências de infraestrutura, o que também não sucedeu. A análise da 

variância demonstrou que as agências sociais dispõem de maior autonomia financeira que as 

agências de infraestrutura. A média do indicador global de autonomia financeira das agências 

sociais foi de 0,95 contra 0,81 das agências de infraestrutura. Esta diferença é estatisticamente 

significante. 

Interpretando os resultados obtidos, a primeira conclusão a que se chega é que este 

estudo cumpriu sua missão. A questão-problema foi enfim respondida. Como avaliar a 

autonomia financeira das agências reguladoras federais?  

Ao contrário do que pressupõe a análise do desenho normativo, as agências 

reguladoras federais possuem autonomias financeiras diferentes entre si. As agências com 

maior autonomia financeira são a ANCINE, a ANVISA e a ANS. As com pior autonomia 

financeira são a ANP e a ANATEL. Se agrupadas por gerações, as agências de segunda e 

terceira geração levam vantagem sobre as agências de primeira geração. Quando o parâmetro 

é o setor de atuação, as agências sociais detém maior autonomia financeira que as agências de 

infraestrutura. 

A segunda conclusão é que há um descaso do governo central com as agências 

reguladoras federais de infraestrutura, principalmente com a ANP e com a ANATEL. As 

instituições que mais demandam disponibilidade orçamentária são as mais prejudicadas, 

principalmente pelas enormes dotações orçamentárias retidas a título de reservas de 

contingência.  

A terceira conclusão vem a reboque da segunda. Ficou patente que a previsão legal de 

fontes próprias de recursos contribui muito pouco para conferir autonomia financeira às 

agências reguladoras federais. Tanto é assim que as agências com menor autonomia financeira 

foram justamente as que dispõem de maior arrecadação (ANP e ANATEL). A intenção dos 

legisladores foi positiva, mas a prática mostrou-se distinta da norma. É amplamente noticiado 

que a maioria das agências não consegue arrecadar as multas que aplica ou que não lhes são 

repassadas as taxas a que têm direito.  

 A quarta e última conclusão expõe o caráter cíclico dos danos acarretados pelo modelo 

brasileiro atual de gestão orçamentária e financeira. Os principais fatores que comprometem a 

autonomia financeira das agências reguladoras federais são as reservas de contingência, os 
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limites de movimentação e empenho, os limites de pagamento e as inscrições em restos a 

pagar. O governo central impõe enormes reservas de contingência às agências. Não satisfeito, 

contingencia parte das dotações orçamentárias restantes na forma de limites de movimentação 

e empenho. Uma parcela destas dotações é liberada apenas nos últimos meses do ano, quando 

não há mais tempo hábil para adquirir bens ou contratar serviços face à complexidade do 

processo licitatório. Quando se consegue empenhar despesas muitas vezes não se consegue 

pagá-las, pois não há recursos financeiros suficientes em virtude dos limites de pagamento. As 

despesas empenhadas, liquidadas ou não, são transferidas para o exercício seguinte na forma 

de restos a pagar. Deste modo, o orçamento de um ano é executado concomitantemente ao 

orçamento de outros anos.  

 Este modelo é resultado da orientação atual da política fiscal brasileira. Perseguem-se 

metas de geração de superávits fiscais, para garantir o pagamento de juros e a manutenção da 

relação dívida/PIB. As dotações orçamentárias são ajustadas sempre que as projeções 

econômicas desejadas não se confirmam. O nível de superávit primário vira despesa 

obrigatória e os gastos discricionários, geralmente os investimentos, tornam-se meros 

resíduos. Dessa forma, o orçamento público perde sua função de planejamento e a gestão 

orçamentária e financeira é demasiadamente prejudicada.  

Se não há autonomia financeira, o desenho institucional das agências reguladoras fica 

comprometido. Debilitado, não têm como prover credibilidade regulatória. Um mercado 

instável é um mercado caro, pois o investidor eleva o custo de seu capital conforme percebe 

mais riscos. A economia brasileira como um todo sai perdendo, pois carente de investimentos 

cresce lentamente. 
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ANEXO I – Questões a serem respondidas, hipóteses e problema de pesquisa. 

Questões a serem respondidas 
Questão 

respondida? 

a O que é regulação?  

b Como surgiram o Estado regulador e as agências reguladoras?  

c O que é governança regulatória?  

d Quais salvaguardas compõem a governança regulatória?  

e 
Que elementos integram o desenho institucional das agências 
reguladoras? 

 

f 
Qual a importância da autonomia financeira das agências para o 
Brasil? 

 

Hipóteses 
Hipótese 

solucionada? 

Agência 

H0: As autonomias financeiras das agências reguladoras são 
equivalentes entre si; 

H1: Nem todas as agências reguladoras têm a mesma 
autonomia financeira. 

 

Geração 

H0: As autonomias financeiras das agências reguladoras de 
primeira, segunda e terceira geração são equivalentes entre si; 

H1: Nem todas as gerações de agências têm a mesma 
autonomia financeira. 

 

Setor 

H0: A autonomia financeira das agências de infraestrutura é 
equivalente à autonomia financeira das agências sociais; 

H1: A autonomia financeira das agências de infraestrutura 
difere da autonomia financeira das agências sociais. 

 

Problema de pesquisa 
Problema 
resolvido? 

Problema 
Como avaliar a autonomia financeira das agências reguladoras 
federais? 

 

 


