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RESUMO  

A pesquisa relatada neste relatório teve como principal objetivo identificar as principais 

tipologias decisórias adotadas por um conjunto de órgãos reguladores federais no Brasil, 

desde sua criação até hoje, e explorar fatores que influenciam sua adoção. Cinco agências 

foram objeto de análise (ANP, Aneel, ANTT, ANP e ANS). Em termos de tipologias 

decisórias, a pesquisa identificou um tripé que incorpora as principais decisões que estas 

agências tomaram ao longo dos anos: políticas regulatórias, políticas burocráticas e outras 

políticas finalísticas. Para explorar as diferenças em termos de lógicas decisórias que as 

agências adotam, recorremos a indicadores relacionados à composição técnica e política 

da diretoria colegiada de diretores das ARIs, orçamento e recursos humanos, assim como 

mudanças políticas de governo. Entre as conclusões do trabalho destacamos que as 

decisões regulatórias não são um constante do repertório das agências reguladoras 

pesquisadas. A composição em termos de expertise e politização das diretorias colegiadas 

das agências, assim como as características do corpo técnico parecem influenciar a 

adoção de distintas lógicas de atuação dos órgãos reguladores pesquisados.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa relatada neste relatório teve como principal objetivo identificar as principais 

tipologias decisórias adotadas por um conjunto de órgãos reguladores federais no Brasil, 

desde sua criação até hoje, e explorar fatores que influenciam a adoção destas tipologias 

decisórias. Cinco agências foram objeto de análise (ANP, Aneel, ANTT, ANP e ANS). Em 

termos de tipologias decisórias, a pesquisa identificou um tripé que representa as principais 

lógicas decisórias que estas agências tomaram ao longo dos anos, composto por: políticas 

regulatórias, políticas burocráticas e outras políticas finalísticas. Para explorar as 

diferenças em termos de lógicas decisórias que as agências adotam, recorremos a 

indicadores relacionados à composição técnica e política da diretoria colegiada de diretores 

das ARIs, orçamento e recursos humanos, assim como mudanças políticas de governo.  

Entre as conclusões do trabalho destacamos que a tipologia regulatória, entendida como 

um conjunto de decisões relacionado à promoção da competição, à revisão contratual e 

tarifária, não é um constante no repertório das agências reguladoras pesquisadas. Ao longo 

da sua trajetória, as agencias manifestaram outras lógicas decisórias: próximas à 

burocratização, entendida como um conjunto de decisões que refletem aspectos 

institucionais da agência ou ao uso do poder de polícia, como na fiscalização ou na 

certificação de produtos e serviços; ou, outras políticas finalísticas, entendidas como um 

cardápio variado de decisões que englobem a promoção da indústria nacional, bolsas de 

P&D, subsídios de tarifa para consumidores de baixa renda, ou apoio a políticas setoriais 

(e.g. saúde) entre outras que não se encaixariam nas duas primeiras.   

Entretanto, à despeito de mudanças de rumos políticos, algumas agências, como a Aneel, 

têm sido mais consistentes na adoção de políticas regulatórias. Uma boa composição da 

diretoria em termos de mix de expertises, provenientes do mercado, da indústria regulada 

estatal e do setor público federal e peso menor de indicadores políticos na composição da 

diretoria colegiada parecem estar associados com esta consistência no desempenho das 

atividades regulatórias. A composição do corpo técnico da agência também influencia com 

o perfil das tipológicas decisórias adotadas pelas agências.    
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

A criação e proliferação de agências reguladoras de natureza independente (ARI) no Brasil 

mudou quantitativamente e qualitativamente o papel do Estado.  Em termos quantitativos, 

desde a criação da 1ª agência reguladora independente (Aneel) no Brasil, em 1996, mais 

de 60 órgãos similares foram criados nos 3 níveis da federação. Os números tendem a 

crescer com o marco regulatório de saneamento. Paralelamente, a difusão de um modelo 

de burocracia independente marca uma mudança qualitativa na estrutura organizacional 

do Estado brasileiro. Ao mesmo tempo que se resgata o receituário de separação política-

administração (Wilson, 1887), se introduzem novos papeis na esfera de atuação de entes 

estatais, ao exemplo da regulação (Majone, 1997). 

Entre os vários fatores que motivaram a delegação das atividades regulatórias para uma 

agência independente, destacam-se: i) a necessidade de credibilidade e garantia de 

contratos de longo prazo, como é o caso de boa parte dos contratos na área de 

infraestrutura; ii) a transferência de responsabilidade (blame shifting) acerca de decisões 

politicamente sensíveis para órgãos de natureza técnica; iii) a expertise e o 

profissionalismo dos reguladores, que garantiriam o funcionamento mais neutro; iv) e 

profissionais das agências, resistindo a pressões políticas (Melo, 2002; Peci, 2013; 

Schrefler, 2010). Entretanto, uma forte pressão mimética também incentivou a criação dos 

órgãos reguladores brasileiros, assim como outros contextos em desenvolvimento, 

principalmente como resultado da pressão de organismos internacionais, como o Banco 

Mundial ou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD). A consequência foi 

a difusão do modelo da ARI em diversos setores, além da infraestrutura, e em outros níveis 

do governo, abrangendo os níveis estaduais e municipais.  

O crescimento quantitativo dos novos órgãos de natureza independente não foi 

acompanhado de uma análise profunda da atuação dos mesmos: Qual o perfil das 

decisões que estes órgãos privilegiam ao longo da sua atuação? Em que medida estas 

decisões são diferentes de outros órgãos executivos da administração pública brasileira? 

Mudanças políticas se refletem em mudanças nas decisões das ARIs? Quais são as 

variáveis que explicam o perfil de decisões que as ARIs tomam ao longo da sua atuação?   

Boa parte da literatura foca no impacto da política (ou dos políticos) no comportamento de 

agências de natureza independente. A literatura sobre as relações política-administração 

apresenta várias formas de codificar as relações das agências independentes com a 

política. Mais recentemente, pesquisadores vem examinando como o alinhamento (ou a 
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falta de alinhamento) entre os principals políticos e as preferências ideológicas de agências 

autonômas (ex. conservadoras, moderadas ou liberais) afetam o comportamento dos 

principals (Bertelli et al  2007; Clinton et al 2012) e agents (e.g. Lavertu & Moynihan 2012). 

Trazida para o contexto brasileiro, um risco deste tipo de pesquisa reside na oferta de uma 

imagem monolítica das preferências políticas de agências, uma vez que todas as 

pesquisas são permeadas pelo pressuposto que existe uma “ideologia dominante” que 

sintetiza as preferências dos dois, políticos e agencias. Definindo as agências autônomas 

como “conservadoras, moderadas ou liberais” se perdem de vista a diversidade de 

respostas que as agências oferecem a sinais múltiplos e conflitivos que enfrentam, na 

prática (Pandey & Wright 2006). Em outras palavras, as agências não respondem apenas 

a pressões de políticos eleitos, mas a um conjunto de outros constituintes, entre os quais, 

os próprios interesses corporativistas, grupos de interesse, mídia, entre outros (Waterman, 

Rouse & Wright, 1998). 

De fato, esta dicotomia liberal-conservadora de decisões burocráticas é contestada por 

uma importante agenda de pesquisa em administração pública, que indica que 

ambiguidade de objetivos, complexidade e conflito na tomada de decisão são aspectos 

intrínsecos a qualquer agencia burocrática (Pandey & Wright 2006; Rainey 1983;1993; 

Waterman, Rouse, & Wright 1998, 2004), ou até a qualquer organização (DiBenigno 2017; 

March 1962; Gavetti, Levinthal, and Ocasio 2007). 

O conceito de ambiguidade implica numa variação de preferências que não são facilmente 

capturadas por divisões ideológicas. Agentes atuantes numa área de políticas públicas 

podem ter preferências múltiplas que afetam como eles se comportam na prática. 

(Andersen and Moynihan 2016). Ainda, em contextos, como o brasileiro, onde a tipologia 

conservadora-liberal não é saliente em todas as esferas de política ou políticas públicas, a 

adoção dos modelos acima citados para compreender as decisões adotadas, na prática, 

por ARIs, pode se tornar problemática. 

Para boa parte da pesquisa, o caráter “autônomo” e “apolítico’ das ARIs sugere um padrão 

de decisões de natureza técnica e neutras, sem “contaminação” por julgamentos 

valorativos acerca do papel esperado do estado. O crescimento internacional das ARIs 

representou um processo substantivo de reorganização burocrática (Gilardi, 2005; 

Jordana, Levi-Faur, & i Marin, 2011), associado com uma mudança ideológica no papel 

esperado do estado. Surgindo após amplos processos de privatização e desestatização, 

ARIs incorporam valores pró-competição no setor público. O papel esperado de ARIs na 

esfera de regulação, sugere um padrão de decisões que incentivem a competição, 

reduzem as barreiras de entrada, e foquem na revisão de contratos e tarifas nos setores 
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sob responsabilidade das ARIs – o que, neste trabalho, definimos como papel regulatório 

das ARIs.    

E, caso agências autônomas e apolíticas como ARIs, tomem decisões que vão além do 

seu papel “regulatório”, qual a natureza destas decisões? Qual o papel “ideal” do Estado 

que estas decisões representam? E, principalmente, como estas decisões evoluem ao 

longa de trajetória de atuação destes órgãos? Já existem indícios que ARIs brasileiras 

adotam uma séria de práticas, não apenas ligadas a esfera regulatória, ao exemplo do 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos ou da revisão tarifária, mas também a outras 

menos tradicionais – como capacitação de mão-de-obra, universalização de serviços, 

subsídios tarifários ou suporte a quotas para players nacionais.  

Nesta pesquisa, assumimos uma perspectiva que alinha com a teoria de ambiguidade dos 

objetivos da agência, compreendendo as agencias como órgãos públicos que tomam 

decisões em contexto de ambiguidade. Partimos da premissa que existem diferenças 

esperadas entre o que a agência deve fazer – com base na lei de criação, missão, e outros 

formatos legais – daquilo que ela, de fato, faz na prática. Focamos, metodologicamente, 

nas práticas adotadas pelas ARIs desde sua criação como unidade de análise, seguindo a 

alerta de Herbert Simon (1964), segundo o qual, podemos aprender mais acerca das 

organizações analisando suas práticas ao invés dos objetivos idealmente assumidos.   

Para mensurarmos as principais tipologias de decisões tomadas por ARIs federais 

brasileiras ao longo de 20 anos de atuação, nesta pesquisa recorre a uma metodologia 

inédita. Considerando que boa parte das ARIS, foram criadas na era de informação e segue 

princípios de maior transparência, focamos nas notícias de imprensa publicadas nos 

websites institucionais por um grupo de ARIs, no período de 2002-2017. As ARIs 

divulgaram milhares de notícias ao longo das suas trajetórias, que podem ser consideradas 

um bom proxy das decisões mais importantes dos órgãos – uma vez que são “escolhidas” 

para divulgação. Foi usada a modelagem de tópicos (topic modelling) para mapear as 

principais tipologias de decisões as agências tomaram ao longo das suas trajetórias. O 

resultado da análise aponta para um tripé de tipologias decisórias, conceitualmente 

classificadas como: regulatórias, burocráticas e outras políticas finalísticas.  

Numa segunda etapa da pesquisa, uma vez levantadas as tipologias das decisões das 

agências, buscamos compreender fatores que ajudam a compreender as oscilações 

observadas. Focamos, nesta pesquisa, em variáveis de natureza organizacionais e 

políticas que possam explicas as dinâmicas observadas. 

Em termos de variáveis organizacionais, focamos no perfil da diretoria colegiada das 

agências, dos recursos humanos e dos recursos orçamentários.  
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A literatura tem focado, principalmente, na captura das decisões regulatórias das agências, 

privilegiando a análise do board, uma vez que boa parte das agências conta com órgãos 

colegiados de tomada de decisão. Na prática, a autonomia do órgão regulador se reflete 

na autonomia decisória dos reguladores, que, por sua vez, se traduz em duas dimensões: 

a de que os reguladores são independentes e isentos de influências políticas, e a de que 

possuem expertise e conhecimento técnico para tomar decisões regulatórias competentes. 

Em outras palavras, a autonomia busca evitar o risco de captura do regulador por 

específicos grupos de interesse, sendo estes representantes do mercado, do poder político 

ou da própria burocracia (Carpenter e Moss, 2014). O nosso trabalho não foca em captura 

regulatória, mas adapta as dimensões de expertise, politização e vacância do board para 

verificar se estas se associam com as tipologias regulatórias acima identificadas.   

Além dos indicadores de expertise e politização do board, foram também incluídas na 

análise indicadores relacionados a experiência técnica do corpo dos funcionários das 

agências (formação dos concursados exercendo cargo de “especialista em regulação”; 

presença de procuradores no quadro da agência), assim como dados sobre a vacância nas 

diretorias. 

  



 

10 
 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A seguir, apresentamos a metodologia adotada para coletar e analisar os dados da 

pesquisa, destacando o processo de extração de dados, o recurso à modelagem de tópicos 

para a criação das tipologias decisórias, a validação das tipologias, o levantamento das 

variáveis que influenciam as tipologias decisórias das agências e a análise das 

associações observadas por meio de análise econométrica.  

 

 CONSTRUÇÃO DAS TIPOLOGIAS DECISÓRIAS DAS ARIs 

Extração dos Dados 

Desde a criação da Aneel, em 1996, Brasil conta com onze agências reguladoras em nível 

federal (Tabela ), uma das quais muito recente – Agência Nacional de Mineração, criada 

em 2017. Observa-se que se trata de órgãos relativamente novos, os quais, surgindo na 

era da informação, puderam registrar suas principais atividades em websites institucionais.  

Tabela 1: Agências reguladoras no Brasil 

Agência Criação Agência Criação 

Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) 
1996 Agência Nacional do Cinema (Ancine) 2001 

Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) 
1997 

Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq) 
2001 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) 1998 
Agência Nacional dos Transportes 

Terrestres (ANTT) 
2001 

Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) 
1999 

Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac) 
2005 

Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) 
2000 

Agência Nacional de 

Mineração (ANM) 
2017 

Agência Nacional de Águas (ANA) 2000   
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Para analisar os temas discutidos pelas ARIs federais, utilizamos dados públicos 

disponibilizados nas salas de imprensa desses órgãos, explorando as fontes de 

comunicação oficiais das agências. Todas as agências federais fazem uso de suas salas 

de imprensa para comunicar de forma simplificada e acessível as suas principais atividades 

e decisões (por exemplo: decisões normativas, participações em eventos, dados do setor 

regulados, chamadas para participação pública). Esses dados representam fonte 

importante e inexplorada de informações sobre as agências, e funcionam como uma boa 

proxy compreender as principais decisões e ações das agências – ou, pelo menos, aquelas 

que foram priorizadas ao longo da sua trajetória.  

Os dados foram extraídos via web-crawling. Entretanto, vários obstáculos foram 

enfrentados neste processo de extração dos dados, uma vez que muitas agências 

migraram de websites e várias não sistematizaram as informações anteriores. Até o 

momento, foi possível extrair os dados apresentados na Tabela , que indica a quantidade 

de publicações de imprensa extraídas por agência e o período a que se referem. 

Tabela 2. Dados Extraídos 

Agência Quantidade Período 

ANTT 2,930 2003-2016 

ANATEL 7,500 1999-2016 

ANEEL 3,920 2002-2016 

ANP 1,275 2000-2018 

ANS 2,194 2003-2017 

    

Etapa de Análise dos Dados 

Considerando que os nossos pressupostos teóricos demandavam um método de natureza 

mais indutiva na captura das tipologias decisórias das ARIs, de forma a refletir a 

diversidade que se espera, do ponto de vista teórico, recorremos à modelagem de tópicos. 

Originada das áreas de machine learning e processamento de linguagem natural, a 

modelagem de tópicos compreende uma série de técnicas e algoritmos desenhados para 

extrair temas latentes de uma grande coleção de documentos textuais. Tem sido 

crescentemente utilizada por cientistas sociais para explorar grandes bases de dados, 

como comunicados de imprensa do Senado (Grimmer, 2010), patentes (Kaplan & Vakili, 

2015) e discursos do Legislativo (Quinn, Monroe, Colaresi, Crespin, & Radev, 2010). 
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A modelagem de tópicos é método estatístico para codificar, em torno de tópicos, textos 

ao longo de um período. Oferece um mapa replicável e confiável de distribuição de palavras 

em tópicos (Quinn, Monroe, Colaresi, Crespin, & Radev, 2010). A análise permite revelar 

temas subjacentes aos textos, como esses temas estão conectados entre si e como eles 

mudam ao longo do tempo. Em termos estatísticos, temas são variáveis multinomiais 

latentes, ou distribuições de probabilidade sobre um vocabulário fixo. Os tópicos são 

distribuições probabilísticas de um conjunto de palavras. O algoritmo funciona definindo 

uma distribuição de probabilidade conjunta para o que é observado (palavras) e o latente 

(tópicos) e utilizando essa probabilidade conjunta para inferir a distribuição condicional das 

variáveis latentes (tópicos) dadas as variáveis observadas (palavras). Do ponto de vista 

conceitual, os tópicos revelam a estrutura do vocabulário: um conjunto inter-relacionado de 

palavras que os atores usam para explicar, justificar a legitimar as suas ações. O método 

apresenta a vantagem de estimar as palavras chaves que compõe cada tópico, assim como 

a divisão em tópicos decorrente dos dados observáveis – olhar indutivo -  ao invés de 

assumir que estas características são conhecidas com certeza. O único input dado pelos 

pesquisadores é a determinação do número de categorias (tópicos) nos quais o texto deve 

ser agrupado.  

A análise foi feita utilizando as linguagens de programação R. Esse processo envolveu a 

limpeza dos dados, a decisão sobre o número de tópicos e a decisão sobre a solução final 

retida para análise.  

Vamos ilustrar este processo com o caso da ANS, para a qual foi analisado um número 

total de notícias de 2194. O pré-processamento e a limpeza dos documentos foram os 

primeiros passos do trabalho. Depois foram avaliados alguns modelos, com base nos 

seguintes parâmetros: perplexity (how good the model is - lower the better) e coherence 

(the higher the better).  

Com base nestes parâmetros, foram calculados ume serie de modelos com número de 

tópicos e parâmetros variáveis, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 3. Número de tópicos e parâmetros - ANS 

Numero de 
Tópicos 

tem Coherence 

2 0.4634 

8 0.4991 

14 0.5086 

20 0.4965 

26 0.5164 

32 0.5188 

38 0.5176 

44 0.5173 

50 0.5140 

56 0.5236 

A seguir, foram geradas as opções com número de tópicos entre 26 e 32, usando o modelo 

LDA da API Mallet.  

 Opção 1: 26 topicos, Mallet 
 Opção 2: 30 topicos, Mallet 
 Opção 3: 30 topicos, Mallet, alpha 75 
 Opção 4: 32 topicos, Mallet 

Considerando: a) os parâmetros de perplexity e coherence; e, b) o conteúdo conceitual dos 

tópicos gerados, o modelo escolhido como versão final foi a opção com 30 tópicos, ilustrado 

na Figura 1: 

Figura 1: Modelagem de 30 tópicos - ANS  

 

A relação final dos tópicos gerados pela ANS é representada na Figura 2: 
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Figura 2: Composição de tópicos - ANS  
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Assim como para ANS, para cada uma das agências, testaram-se vários modelos de 

números de tópicos e com base nos: parâmetros acima indicados, assim como na 

avaliação conceitual dos conteúdos gerados para cada agência, se chegou numa 

modelagem final também para Aneel, ANTT, ANP, ANATEL. 

Validação dos tópicos 

Os tópicos gerados foram validados no decorrer destas etapas: 

a) Com base no marco legal, dois pesquisadores da equipe fizeram uma primeira 

classificação dos tópicos de forma a refletir a natureza da decisão veiculada. 

Inicialmente, cada um dos pesquisadores fez a classificação de forma independente 

e depois os tópicos se validaram em reunião conjunta. Nesta fase a codificação 

reflete as categorias in vivo, geradas pela análise.  

Por exemplo: O quadro 1 apresenta um dos tópicos gerados na análise da Aneel, 

classificada como tarifa social, uma vez que esta reflete uma política constante da 

Aneel de concessão de descontos na tarifa para algumas classes residenciais 

(recentemente, de baixo consumo, a tarifa social passou a se conceder para a baixa 

renda, usando o CadUnico) das distribuidoras de energia elétrica.  

Quadro 1: Exemplo de classificação de tópicos in vivo 

Tarifa Social 

Tarifa Elétrica Direito 

Consumo Unidades Critérios 

Renda Benefício Descontos 

Social Resolução Federal 

Energia Aneel Mensal 

Consumidores Distribuidora Prazo 

Baixa Distribuidoras Governo 

Consumidor Consumidoras Sociais 

Atendimento Cadastro Lei 

Kwh Programas Postos 

b) Após a classificação in vivo de todos os tópicos, procedeu a reagrupação de tópicos 

em três tipologias decisórias, de natureza conceitual: políticas regulatórias, políticas 

burocráticas e outras políticas finalísticas. 

Esta decisão foi de natureza conceitual. As políticas regulatórias agrupam decisões 

relacionadas à promoção da competição e abertura de mercado (licitações, rodadas, 

revisão tarifária, revisão contratual, etc. entrariam aqui). As políticas burocráticas 

reúnem notícias como reunião de diretoria, divulgação de consultas ou audiências 

públicas, mas também atividades como fiscalização de serviços regulados ou 

certificação de produtos que fazem parte do poder normativo do estado. E as outras 
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políticas finalísticas reúnem um conjunto de notícias relacionadas a ações como 

promoção de indústrias nacionais, desenvolvimento (por exemplo, bolsas de P&D), 

subsídios de tarifa para consumidores de baixa renda, políticas setoriais (ver exemplo 

da saúde, no caso da ANS) entre outros que não se encaixariam nas duas primeiras. 

O agrupamento dos tópicos em três grupos teóricos permite a comparação entre as 

agências, independentemente da sua área de atuação setorial. 

c) Após a classificação teórica dos tópicos pela equipe externa, todos os tópicos 

conceitualmente gerados foram validados com experts da área de atuação do órgão 

regulatório.  

Devido à dificuldade inicial na marcação das entrevistas, contamos com o apoio da 

equipe da Pro-Reg, da Casa Civil da Presidência da República. Eles encaminharam 

um e-mail divulgando a pesquisa e a necessidade de validação para todas as agências 

federais.  

A validação buscou a consistência das tipologias criadas. Entrevistas foram realizadas 

funcionários ou ex-funcionários das seguintes agências: Aneel; ANTT; Anatel e ANS. 

No caso da ANP os dados foram validados com a equipe do Centro da Energia da FGV. 

É importante destacar que os dados validados levaram em algumas modificações nas 

codificações anteriormente realizadas pela equipe interna do projeto. Seguem dois 

exemplos da natureza de modificações: 

1) Cooperativas era anteriormente classificada como “outras políticas finalísticas” e 

após a validação foi reclassificada como “política regulatória”. A equipe da Aneel 

explicou que se trata de agentes econômicos que contribuem para a competição no 

mercado de distribuição de energia elétrica.  

2) Por outro lado, existe certa tendência, natural, dos respondentes das ARIs de 

classificar quase todos os tópicos como regulatórios, com base em “justificativas 

normativas legais” impostas a agências reguladoras. Isto demandou uma discussão 

acerca das premissas teóricas do trabalho entre as equipes para consolidar a 

tipologia e, de comum acordo, classificar os tópicos de acordo com as premissas 

teóricas da pesquisa. Por exemplo: o tópico da “IASC – indicador de satisfação do 

consumidor” era classificado como “outras políticas finalísticas”. Inicialmente, a 

equipe da Aneel corrigiu a codificação, modificando-o para “política regulatória”, 

argumentando que o IASC que se incorpora no cálculo do fator x. No entanto, o 

tópico se refere mais à divulgação do indicador de satisfação do consumidor, de 
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que à incorporação no cálculo da tarifa, então se manteve da mesma forma, de 

comum acordo.  

O quadro abaixo especificado relata os dois cenários que ocorrem no processo de 

validação.   

Quadro 2. Exemplo de validação do modelo final 

REGULATÓRIA OUTRAS POLÍTICAS FINALÍSTICAS 

Cooperativas IASC (SOCIAL) 

OUTRAS REGULATÓRIA 

Argumento que se incorpora no cálculo 

37 6 

permissionárias iasc 

distribuição mil 

cooperativas energia 

tarifas municípios 

energia consumidores 

tarifária unidades 

elétrica distribuidoras 

uso companhia 

cooperativa empresa 

rural consumidoras 

aneel índice 

revisão aneel 

eletrificação concessionárias 

serviço região 

metodologia sul 

consumidores paulista 

rio consumidor 

desconto prêmio 

dados luz 

tarifário elétrica 

grande força 

agência empresas 

tarifa pesquisa 

eficiência serviços 

regularização satisfação 

alterações média 

custos agência 

público paulo 

revisões ano 

tarifárias desempenho 

 

Os indicadores finais resultado da análise, são registrados de acordo com o quadro 3: 

  



 

18 
 

Quadro 3. Lógicas decisórias nas ARIs 

INDICADOR DESCRIÇÃO 

Pré-
Validação 

L.Reg1 Lógica Regulatória 

L.Bur1 Lógica Burocrática 

L.Opf1 Lógica Outras Políticas Finalísticas 

Pós-
Validação 

L.Reg2 Lógica Regulatória 

L.Bur2 Lógica Burocrática 

L.Opf2 Lógica Outras Políticas Finalísticas 

Conseguimos, após validação, consolidar um modelo único de tipologias decisórias para 

todas as agências incluídas nesta pesquisa, ao exemplo da ANP, abaixo apresentado.  

Figura 3. Lógicas ANP 
ANP-Pré-validação versus Pós-validação 

  

Apenas as tipologias pós-validação foram incorporadas nas análises posteriores, a serem 

discutidas a seguir.  

 

 O que influência as tipologias decisórias das ARIs? 

Na etapa final, a pesquisa avançou no levantamento de outras dimensões com potencial 

de influenciar as tipologias decisórias das ARIs pesquisadas. Buscando ir além dos ciclos 

políticos como fatores explicativos das dinâmicas observadas em termos de tipologias 

decisórias, privilegiam as características organizacionais, relacionadas à diretoria 

colegiada de diretores das agências – o maior nível decisório, e relacionadas ao perfil de 

recursos humanos e recursos orçamentários das agências.  

A tabela a seguir, lista as ARIs federais mais antigas de acordo com as suas características 

organizacionais, destacando em azul as agências que foram foco nesta pesquisa.  
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Tabela 4. Estrutura Organizacional das Agências 
 

Agência Tipo da agência Diretoria Mandatos Criação 

 
ANA 
 

Setorial 5 diretores 
4 anos;  

uma recondução 
Lei 9.984, de 

17/07/00 

 
ANAC 
 

 
Bissetorial 

 

 
5 diretores 

5 anos;  
recondução proibida 

Lei 11.182, de 
27/09/05 

 
ANATEL 
 

Setorial 5 diretores 
5 anos;  

quarentena de um ano 
Lei 9.472, de 

16/06/97 

 
ANCINE 
  

Setorial 4 diretores 4 anos 
MP 2.228, de 

06/09/01 

 
ANEEL 
 

Setorial 5 diretores 
4 anos;  

quarentena de 1 ano 
Lei 9.427, de 

26/12/96 

 
ANP 
 

Multissetorial 5 diretores 
4 anos;  

quarentena de um 1 ano 
Lei 9.478, de 

06/08/97 

 
ANS 
 

Setorial 5 diretores 
3 anos;  

quarentena de 1 ano 
Lei 9.961, de 

28/01/00 

 
ANTAQ 
 

Bissetorial 3 diretores 
4 anos;  

uma recondução 
Lei 10.233, de 

05/06/01 

 
ANTT 
 

Multissetorial 5 diretores 
4 anos;  

uma recondução 
Lei 10.233, de 

05/06/01 

 
ANVISA 
 

Multissetorial 5 diretores 
3 anos;  

uma recondução;  
quarentena de 1 ano 

Lei 9.782, de 
26/01/99 

Todas, com exceção da ANCINE e da ANTAQ, têm diretorias compostas por cinco 

membros. Há diferenças, porém, entre os tipos das agências. Algumas atuam em apenas 

um setor, como a ANA, responsável pela Política de Recursos Hídricos do país; outras são 

bissetoriais, como a ANAC, que regula a infraestrutura aeroportuária do país e o mercado 

de aviação civil; e outras atuam em diversos setores, como a ANVISA, responsável pelo 

monitoramento de preços de medicamentos, pela fiscalização sanitária das fronteiras, pela 

autorização para produção e comercialização de remédios, alimentos, derivados de tabaco 

e cosméticos, entre outros. Com relação à duração dos mandatos, não existem diferenças 

significativas. Embora houvesse algumas com relação à estabilidade e quarentena, a Lei 

No 9.986, de 18 de julho de 2000 padronizou esta questão para todas as agências 

federais1. 

                                                

1 “Art. 5o O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e os demais membros do Conselho 

Diretor ou da Diretoria (CD II) serão brasileiros, de reputação ilibada, formação universitária e elevado 

conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados, devendo ser escolhidos pelo 

Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea f do 

inciso III do art. 52 da Constituição Federal. 

… 

Art. 6o O mandato dos Conselheiros e dos Diretores terá o prazo fixado na lei de criação de cada Agência. 

… 

Art. 7o A lei de criação de cada Agência disporá sobre a forma da não-coincidência de mandato. 
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As agências reguladoras foram criadas como parte de um movimento de revisão do papel 

do Estado. Garantir a independência das agências significa despolitizar a administração 

pública (Melo, 2002), e retoma a ideia de que a separação entre política e administração é 

desejável e possível. O desenho institucional desses órgãos reflete essa preocupação: 

seus diretores possuem mandatos fixos e não coincidentes com os do Presidente da 

República, devem possuir elevado conhecimento técnico e reputação ilibada, além de 

desfrutarem de período de quarentena, no qual não podem exercer atividades no ou prestar 

serviço para o setor regulado. Esse desenho tem como objetivo evitar influências do setor 

regulado ou do governo nas decisões dos diretores das agências. Essas decisões são, 

idealmente, baseadas em critérios técnicos e têm o interesse público como objetivo último.  

Diferente de estudos anteriores que investigam a presença ou não dos componentes acima 

na formação de indicadores de autonomia política (e.g., Correa et.al., 2008), essa pesquisa 

tem como motivação entender como o corpo de direção importa no dia-a-dia da agência, 

se refletindo nas tipologias acima descritas. Embora filiação partidária seja um importante 

indicador de influência política nas decisões dos gestores, de que forma a experiência 

previa destes afeta a prática das agências reguladoras? Assume-se, assim, que a 

experiência previa desses gestores molda a forma como enxergam o papel da agência, 

limitando a forma com que os problemas – e as soluções para estes – são definidos. 

Pesquisas anteriores já mostraram que burocratas de diferentes níveis possuem suas 

próprias noções ou crenças sobre a prestação de serviços – ou não – pelo Estado, o que, 

por sua vez, se reflete nas ações tomadas (Aberbach & Rockman, 1976; Cavalcante & 

Lotta, 2015; Pires, 2015).  

Em suma, essa pesquisa busca testar se e como a expertise da diretoria importa. Para 

isso, foram definidos diversos tipos de expertise, de modo a capturar a trajetória, muitas 

vezes híbrida, dos diretores das ARIs. Essa classificação, no entanto, foi alterada na 

medida em que novas agências eram incluídas na análise.  

Para analisar indicadores relacionados à diretoria colegiada das agências, atualizou-se o 

banco de dados dos reguladores federais construído a partir de pesquisa anterior orientada 

pela coordenadora do projeto (ver Peci e Vieira, 2017).  

A principal fonte de dados utilizada para este estudo foi o banco de dados do Senado 

Federal, onde pode ser encontrado cada curriculum vitae encaminhado pelo indicado à 

agência reguladora durante os processos de sua arguição e aprovação. Nestes CVs, é 

possível encontrar informações referentes à formação, nível de escolaridade e experiência 

                                                

Art. 8o  O ex-dirigente fica impedido para o exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço no setor 

regulado pela respectiva agência, por um período de quatro meses, contados da exoneração ou do término do 

seu mandato.” 
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profissional dos então futuros reguladores. 

A filiação a partidos políticos foi checada através do sistema de filiação partidária do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que disponibiliza a lista de filiados por partido em cada 

estado da federação2. 

A duração dos mandatos e as reconduções ocorridas estão disponíveis no site do Senado 

e nos sites das próprias agências. 

Para chegarmos à atuação profissional pós-agência, foram analisados sites de empresas, 

perfis em redes sociais (como o Linkedin) e notícias e entrevistas que citavam trajetórias 

de carreira em jornais e revistas de grande circulação.  

Por fim, dados sobre recursos humanos e orçamentários das agências foram coletados via 

Lei de Acesso à Informação e por meio do apoio do Pro-Reg que encaminhou carta para 

todas as agências federais. 

 

                                                

2 Ver www.filiaweb.tse.jus.br/filiaweb. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE  

 

 TIPOLOGIAS DECISÓRIAS POR ARI 

Nesta parte do relatório são apresentadas e analisadas as tipologias decisórias de cada 

órgão regulador.  A seguir, seguem os resultados por agência.  

Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel 
 

Gráfico 1: Aneel - Tipologias Decisórias - Série Histórica 

 

Como pode e observar no gráfico e, posteriormente na comparação com as tipologias 

geradas em outras agências, Aneel é a ARI que apresenta não apenas maior estabilidade 

de políticas regulatórias ao longo da sua trajetória, mas também maior peso dedicado a 

este tipo de política. De fato, boa parte das decisões da agência se referem a decisões 

relacionadas ao reajuste e à revisão tarifária, bandeiras tarifárias, editais de licitação, aos 

segmentos do setor elétrico que a agência regula, entre outros.  

Gráfico 2: Aneel – Políticas Regulatórias 
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Para compreendermos melhor a natureza de decisões e ações da agência na categoria 

“burocrática” e “outras políticas públicas”, a seguir, destacamos uma análise mais 

detalhada das políticas adotada pela agência.  

Gráfico 3: Aneel – Políticas Burocráticas 

 

Avançando na exploração dos tópicos no nível das tipologias, podemos observar que a 

maior parte da tipologia burocrática da Aneel se refere a ações como reunião da diretoria, 

audiências públicas e menos a atividades relacionadas com o “poder normativo” do órgão, 

ao exemplo de fiscalização (como vamos observar, estas decisões são mais presentes em 

outras agências).  

Vários fatores podem explicar esse perfil decisório da Aneel, mas destacamos o fato que 

a agência é reconhecida por suas práticas de transparência e accountability (por exemplo, 

todas as reuniões da diretoria colegiada são transmitidas online). O procedimentalismo que 

parece marcar suas decisões burocráticas, pode ser um aspecto que confere maior 

legitimidade às políticas regulatórias da agência, uma vez que as torna mais transparente 

para todos os agentes de mercado. 

Gráfico 4: Aneel – OUTRAS POLÍTICAS FINALÍSTICAS 
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As outras políticas finalísticas agrupam sejam decisões e ações da Aneel que buscam 

subsídios de tarifa para a baixa renda, seja o foco em subsídios industriais (observem que 

este peso diminui após a validação por representantes da Aneel, uma vez que incluía as 

cooperativas). Incluímos aqui também ações do órgão voltados para P&D.   

O predomínio da lógica regulatória cresce após a validação pela Aneel, com uma tímida 

presença da lógica “outras políticas finalísticas”. Após um período de considerável 

afastamento entre a lógica regulatória e a lógica burocrática, com pico em 2008, verificou-

se uma aproximação das duas lógicas, porém com estável predomínio da lógica 

regulatória. Chama a atenção, adicionalmente, que confrontada com avaliações de 

técnicos da ANEEL, a codificação originalmente realizada sofreu variações marginais, 

conforme se observam no gráfico a seguir. 

Gráfico 5: Lógicas ANEEL – Pré e Pós Validação 

 

É importante também destacar, na análise da Aneel, a estrutura do mercado regulado da 

agência e, particularmente o número de agentes de mercado. O quadro abaixo, oferecido 

pela equipe da Aneel, ilustra esta trajetória da estrutura do mercado regulado pela agência.  
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Quadro 4. Agentes do mercado de energia elétrica  

 

A estabilidade e o peso da política regulatória no conjunto das decisões adotadas pela 

agência podem se refletir nas mudanças observadas na estrutura do mercado regulado, 

se associando com o crescimento expressivo que observamos no número de agentes do 

mercado ao longo dos últimos 16 anos de atuação do órgão regulador, particularmente nos 

papeis do Produtor Independente, Consumidor Especial, Consumidor Livre e 

Comercializador.  

Agência Nacional de Telecomunicações: Anatel  

O gráfico a seguir reflete a dinâmica das tipologias decisórias da Anatel, já validadas, desde 

1999 até 2017.  
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Gráfico 6: Anatel – Tipologias Decisórias – Série Histórica 

 

Conforme pode se observar, Anatel nasce com um foco maior em políticas regulatórias que 

tendem a perder peso para outras políticas, como a burocrática.  

Entretanto, para compreendermos essa dinâmica de decisões da Anatel, é preciso 

observar de perto o conjunto de decisões que compõem a lógica burocrática da agência, 

conforme se apresenta no gráfico a seguir. Anatel divulga muitas notícias relacionadas a 

reuniões de conselho, reuniões de diretoria, divulgação de relatórios institucionais, e outras 

informações institucionais (burocratização), e, também, se destaca pela divulgação de 

informativos relacionados ao setor. 

Paralelamente, o peso do “poder de política”, isto é, o poder normativo da agência, em 

termos de fiscalização e certificações é maior de que Aneel. 

Gráfico 7: Anatel – Lógica burocrática 

 

Em termos de outras políticas finalísticas, Anatel se destaca pelo foco maior em subsídios 

de tarifa, e menos em subsídios industriais. Isto indica uma prevalência da orientação para 

o consumidor dentro da agência.  
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Gráfico 8: Anatel – OUTRAS POLÍTICAS FINALÍSTICAS 

 

Por fim, deve se considerar que Anatel tem uma ampla atuação na esfera regulatória, como 

se reflete no quadro a seguir, que destaca as principais atividades regulatórias da Anatel.  

Gráfico 9: Anatel – Políticas Regulatórias 

 

Diferentemente da Aneel, os grupos econômicos que atuam no mercado de 

telecomunicações são, em número de players, mais reduzidos, conforme destacado no 

quadro a seguir. 
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Quadro 5. Grupos econômicos do setor de telecomunicações  

GRUPO 
ECONÔMICO 

HOLDING  EMPRESA  CNPJ 
SERVIÇO 

EXPLORADO 

TELEFÔNICA 
SP TELECOM 
HOLDING S.A. 

TELEFÔNICA DATA S.A. 04.027.547/0001-31 SCM 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 3 02.558.157/0001-62 STFC/SCM/SeAC/SMP 

TELEFÔNICA 
INTERNATIONAL 

WHOLESALE SERVICES 
DO BRASIL LTDA. 

03.199.519/0001-38 SCM 

INNOWEB LTDA. 07.621.112/0001-09 SCM 

TELECOM 
AMERICAS 

CLARO TELECOM 
PARTICIPAÇÕES 

S.A. 

CLARO S.A. 4 40.432.544/0001-47 STFC/SCM/SeAC/SMP 

STAR ONE S.A. 03.964.292/0001-70 SCM 

EMBRATEL TVSAT 
TELECOMUNICAÇÕES S.A. 

09.132.659/0001-76 SCM/SeAC 

AMERICEL S.A. 01.685.903/0001-16 SCM 

TELMEX DO BRASIL LTDA. 02.667.694/0001-40 SCM 

TELECOM ITALIA TIM BRASIL S.A. 

TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 SCM/SMP/STFC 

INTELIG 
TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA. 
02.421.421/0001-11 SCM/STFC 

OI OI S.A. 5 

OI MÓVEL S.A. 05.423.963/0001-11 SCM/SMP/SeAC 

TELEMAR NORTE LESTE 
S.A. 

33.000.118/0001-79 SCM/STFC 

BRASIL TELECOM 
COMUNICAÇÃO 

MULTIMÍDIA LTDA. 
02.041.460/0001-93 SCM 

OI S.A. 76.535.764/0001-43 SCM/STFC 

ALGAR (CTBC 
TELECOM) 

ALGAR S.A. 
EMPREENDIMENT

OS E 
PARTICIPAÇÕES 

ALGAR TELECOM S.A. 6 71.208.516/0001-74 SCM/STFC/SeAC 

CTBC MULTIMÍDIA DATA 
NET S.A. 

04.622.116/0001-13 SCM 

ALGAR CELULAR S.A. 05.835.916/0001-85 SMP/SeAC 

PREFEITURA DE 
LONDRINA/COPEL 

7 

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. 04.368.865/0001-66 SCM 

INTERNET BY SERCOMTEL S.A. 04.459.311/0001-74 SCM 

SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES 01.371.416/0001-89 SCM/STFC/SMP 

 

 

  

                                                

3 Sucessora, por incorporação, da Global Village Telecom S.A., CNPJ nº 03.420.926/0001-24. 
4 Sucessora, por incorporação, da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel, Net Serviços de 

Comunicação S.A. e Brasil Telecomunicações S.A.. 
5 Incorporadora da Telemar Participações S.A. e controladora das prestadoras Telemar Norte Leste S.A., Oi 

Móvel S.A. e Brasil Telecom Comunicação Multimídia Ltda.. 
6 Incorporadora da Image Telecom TV Vídeo Cabo Ltda., CNPJ nº 22.231.831/0001-07. 
7 As prestadoras Adatel TV e Comunicações São José S.A., CNPJ nº 03.554.950/0001-56, e Adatel TV e 

Comunicações Osasco S.A., CNPJ nº 03.554.975/0001-50, foram excluídas do Grupo em virtude de decisão 

judicial (por motivo de falência). 
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Quadro. Grupos econômicos do setor de telecomunicações: continuação 

GRUPO 
ECONÔMICO 

HOLDING  EMPRESA  CNPJ 
SERVIÇO 

EXPLORADO 

BT 

BT BRASIL SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

33.179.565/0001-37 SCM 

BT COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. 03.076.075/0001-44 SCM 

BT LATAM BRASIL LTDA. 74.280.256/0001-36 SCM 

CABO 
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 

LTDA. 
02.952.192/0001-61 SCM/STFC/SeAC 

NEXTEL 
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. 66.970.229.0001/67 SCM/SMP/SME 

SUNBIRD TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 04.221.536/0001-98 SME 

SKY/AT&T 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. 72.820.822/0001-20 SeAC 

MMDS BAHIA LTDA. 04.039.729/0001-22 SeAC 

ACOM COMUNICAÇÕES S.A. 02.126.673/0001-18 SCM/SeAC 

ACOM TV S.A. 03.736.351/0001-53 SeAC 

TELESERV S.A. 02.242.370/0001-60 SeAC 

TV FILME SISTEMAS LTDA. 02.194.067/0001-30 SeAC 

TV FILME BELÉM SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

83.917.583/0001-47 SeAC 

TV FILME BRASÍLIA SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

01.402.057/0001-80 SeAC 

TV FILME GOIÂNIA SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

00.291.648/0001-64 SeAC 

TV SHOW BRASIL S.A. 23.592.140/0001-00 SeAC 

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. 00.497.373/0001-10 SCM 

BLUE 

BLUE INTERACTIVE 
GROUP (BRASIL) 

INVESTIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES S.A. 

8 

VCB COMUNICAÇÕES 
S.A. 

00.859.826/0001-00 SCM/SeAC 

STV COMUNICAÇÕES 
S.A. 

94.175.114/0001-16 SCM/SeAC 

NOSSATV RÁDIO E TELEVISÃO MODELO PAULISTA LTDA. 04.425.426/0002-29 SeAC 

DATORA 
DATORA 

PARTICIPAÇÕES S.A. 

DATORA 
TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA. 
39.495.486/0001-11 SCM/STFC 

DATORA MOBILE 
TELECOMUNICAÇÕES 

S.A. 
18.384.930/0001-51 SMP 

Fonte: Anatel 

Além disto, o mercado de telecomunicações também é altamente concentrado, como se 

ilustra na figura a seguir, divulgado pela própria Anatel. 

  

                                                

8 Controle societário da Brasil Telecomunicações S.A., CNPJ nº 01.236.881/0001-07, foi transferido para o 

Grupo Telecom Americas. A Minas Cabo Telecomunicações Ltda.. CNPJ nº 02.290.166/0001-15, apresentou 

pedido de renúncia de suas outorgas. 
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Figura 4: Panorama setorial do setor de telecomunicações 

 

O que parece explicar a variedade de decisões regulatórias adotadas pela Anatel ao longo 

da sua trajetória parece estar mais relacionado com o ambiente competitivo onde a agência 

atua, principalmente devido às mudanças tecnológicas. De fato, observa-se uma gama de 

decisões regulatórias adotadas ao longo da trajetória da agência (por exemplo, verificar 

como o peso de Reajuste de Tarifas de Telefonia Fixa e Interconexão com a Móvel ou 

Controle acionário de operadoras de telefonia móvel vem perdendo peso ao longo dos 

anos e TV desligamento sinal analógico vem ganhando maior peso).  
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Agência Nacional de Petróleo - ANP 

A dinâmica das tipologias decisórias da ANP ao longo da sua trajetória é apresentada no 

gráfico a seguir:  

Gráfico 10. ANP: Tipologias decisórias - Série Histórica 

 

A ANP representa a agência com a maior mudança observável na dinâmica das tipologias 

decisórias. Ela surge com uma agência com peso maior na área de regulação, que, 

gradualmente cede espaço para um crescimento expressivo da política burocrática e, em 

menor escala, das outras políticas finalísticas.  

A mudança qualitativa no perfil das decisões e atividades da ANP, reflete, em grande 

escala, a mudança da política setorial de petróleo & gás. A ANP realizou até o momento 

13 rodadas de licitação para a concessão de direitos de exploração e produção de petróleo 

e gás natural. A proposta vencedora é selecionada mediante a partir dos seguintes critérios 

de avaliação: 

i) Bônus de assinatura (BA) – valor pago pelas empresas à União; 

ii) Programa exploratório mínimo (PEM) –compromisso da empresa 

concessionária em realizar levantamentos exploratórios; 

iii) Conteúdo local (CL) – compromisso da concessionária em adquirir 

percentuais dos bens e serviços de fornecedores nacionais. 
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Tabela 5. Dados de Produção e Concorrência  

Rodada/Ano 
Blocos 

arrematados/Bl
ocos ofertados 

Blocos 
concedidos/

Blocos 
ofertados 

Emp. hab. 
nac./Tot. 

hab. 

Emp. hab. 
estrang./t
ot. hab. 

Emp. 
Ofert./To
t. Hab. 

Emp. ofert. 
nacion./Tot. 

ofert. 

Emp. 
ofert. 

estrang.
/Tot. 
ofert. 

Novos 
operadores/Em

presas 
vencedores 

1 1999 44.0% 44.0% 7.9% 92.1% 36.8% 7.1% 92.9% 54.5% 

2 2000 91.0% 91.0% 9.1% 90.9% 61.4% 14.8% 85.2% 37.5% 

3 2001 64.0% 64.0% 11.9% 88.1% 61.9% 15.4% 84.6% 36.4% 

4 2002 39.0% 39.0% 13.8% 86.2% 58.6% 23.5% 76.5% 35.7% 

5 2003 11.0% 11.0% 25.0% 75.0% 50.0% 33.3% 66.7% 16.7% 

6 2004 17.0% 17.0% 33.3% 66.7% 87.5% 33.3% 66.7% 5.3% 

7 2005 22.0% 21.0% 43.2% 56.8% 72.7% 43.8% 56.3% 20.0% 

8 2006         

9 2007 43.0% 40.0% 49.2% 50.8% 68.9% 59.5% 40.5% 30.6% 

10 2008 42.0% 31.0% 60.0% 40.0% 57.5% 78.3% 21.7% 11.8% 

11 2013 49.0% 42.0% 26.6% 73.4% 60.9% 30.8% 69.2% 20.0% 

12 2013 30.0% 26.0% 47.6% 52.4% 57.1% 66.7% 33.3% 8.3% 

13 2015 14.0% 14.0% 64.7% 35.3% 100.0% 64.7% 35.3% 17.6% 

Fonte: ANP (2017) 

A tabela acima reúne muitas informações que ajudam a compreender as mudanças 

observadas nas políticas adotadas pela ANP, seja em termos de queda de indicadores 

quantitativos relacionados às rodadas de petróleo, seja em termos de perfil das empresas 

participantes, marcando um crescimento no número das empresas nacionais. Para 

exemplificar, 2006, o ano que ANP não realiza nenhuma rodada de petróleo, também 

coincide com o ano que marca a queda mais expressiva de políticas regulatórias e o 

crescimento da política burocrática, a qual, conforme será analisada a seguir, no caso da 

ANP, implica em mais práticas de fiscalização.  

Embora o aumento de empresas ofertantes no leilão tenha como efeito reduzir os valores 

lançados, a quantidade de empresas interessadas indica uma maior competitividade das 

áreas que estão sendo ofertadas, além da confiança no marco regulatório nacional. Isso 

está no cerne na criação das agências reguladoras e no papel previsto para regulação: a 

atração de investimentos vultosos e com longo prazo de maturação depende da confiança 

das empresas no compromisso do governo em manter as regras estabelecidas em 

contrato.  
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Gráfico 11. Empresas ofertantes de acordo com nacionalidade 

 
 

Entretanto, o gráfico acima indica uma queda da participação de empresas estrangeiras ao 

longo dos anos, e o crescimento da participação de empresas nacionais. Uma das 

possíveis causas da queda de novos operadores e empresas estrangeiras atuando diz 

respeito à credibilidade do governo em manter seus compromissos, mas também à 

priorização de players nacionais, ao exemplo da Petrobrás. A queda de participação indica 

uma queda de atratividade dos investimentos, seja pela perda de credibilidade ou por um 

descontentamento com o atual marco regulatório do setor, razões não investigadas neste 

trabalho.  

O gráfico a seguir resume as principais decisões regulatórias da ANP e sua dinâmica ao 

longo do tempo.  

Gráfico 12. ANP – Políticas Regulatórias 

 

A mudança no peso e o perfil da política regulatória da ANP foram refletidos no aumento 

expressivo da política burocrática, destacado a seguir. 
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Gráfico 13. ANP - Políticas Burocráticas 

 
Cabe observar, no caso da ANP, que a política burocrática da agência se traduz muito em 

“poder de polícia”: fiscalização (de postos, do comercio e armazenamento de gás de 

cozinha, da qualidade de diesel, etc.); autorização de funcionamento de posto, entre outros. 

Outra dimensão importante da política burocrática da ANP reside nas notícias informativas, 

que refletem importantes bancos de dados da ANP que são, inclusive, comercializadas. As 

empresas interessadas nos leilões têm acesso a dados técnicos sobre as regiões de 

interesse, via banco de dados da ANP. Essas informações são obtidas mediante o 

pagamento de taxas. Estudos apontam que o aumento da informação pública disponível 

aos participantes do leilão tem efeito positivo no valor dos lances, e que a competição entre 

os participantes – em termos de lances feitos – se reduz com o aumento do número de 

participantes (Moura et.al., 2012). Isso ocorre como forma de evitar o fenômeno conhecido 

como “maldição do vencedor”, em que o valor oferecido pela empresa vencedora é muito 

superior aos demais, indicando erro de avaliação do potencial da área.  

Por fim, as outras políticas finalísticas da ANP se referem a políticas notícias com o 

conteúdo nacional (foco em subsídios industriais) e em sustentabilidade ou bolsas de P&D 

(outros).  

 
Gráfico 14. ANP - Outras Políticas Finalísticas 
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Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT 

 

De forma a avançar na análise de outros indicadores que influenciam as tipologias 

decisórias das ARIs federais, foi necessário levantar dados relativos a outras agências 

reguladoras. Neste sentido, avançamos na análise da ANTT e ANS. Estas agências não 

serão exploradas em profundidade, como nos casos das três primeiras agências com os 

quais assumimos compromisso neste relatório.  

A seguir, apresentamos a dinâmica das tipologias levantadas na ANTT.  

 

Gráfico 15. ANTT - Tipologia decisória: Série Histórica 

 
 

O que chama atenção na dinâmica da ANT são consideráveis flutuações anuais em suas 

lógicas de atuação que são verificadas entre 2006-2012. Os primeiros e os últimos anos 

de atuação da agência indicam um peso maior para a política burocrática. 

 

Mas o que a lógica burocrática significa para uma agência como ANTT? No gráfico a seguir, 

acompanhamos a evolução de decisões que exemplificam a natureza da política 

burocrática: uma agenda expressiva de atividades institucionais, reuniões da diretoria 

(burocratização); peso das atividades de fiscalização; um foco na regulação técnica e de 

aspectos de segurança; e, por último, um foco na divulgação de informações para o 

mercado.  
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Gráfico 16. ANTT - Política Burocrática 

 

De acordo com o gráfico acima, entram na burocracia, decisões relacionadas ao poder de 

polícia (fiscalização e regulação técnica), à instrumentos burocráticos (programas de 

segurança), institucional (notícias sobre reuniões de diretores, agenda de diretores entre 

outras), mas também notícias sobre informações para o mercado.  

As outras políticas se referem a projetos governamentais, ao exemplo do TAV (Trem de 

Alta Velocidade e não são muito presentes na ANTT). Enquanto o leque de decisões 

regulatórias está majoritariamente relacionado a decisões relacionadas com as 

concessões do setor.  

 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 

Por fim, apresentamos os dados relacionados à ANS, uma agência que não faz parte do 

setor de infraestrutura, mas também compartilha muitas características institucionais com 

as agências acima criadas e foi, também, instituída nos primeiros anos da reforma 

regulatória.  

Gráfico 17. ANS - Tipologia decisória: Série Histórica 
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Conforme pode se observar no Gráfico 17, ANS é uma agência muito peculiar, no sentido 

que as três lógicas acima destacadas competem, constantemente, por espaço na agenda 

das notícias do órgão regulador. A agência, a qual começou com um peso maior distribuído 

entre as logicas burocráticas e regulatórias, começou a apresentar certo equilíbrio na 

distribuição das três logicas, a partir de 2006, com peso crescente da outra política 

finalística. 

Até pela sua especificidade de atuação, ANS apresenta um leque maior de decisões 

classificadas como lógica regulatória, conforme demonstrado no Gráfico 18.  

 

Gráfico 18. ANS – Tipologia regulatória 

 

De fato, as decisões da ANS relacionadas com as normas regulatórias ocupam um espaço 

até maior de que os reajustes de planos de saúde, um demonstrativo da necessidade de 

regulamentar o setor regulado. Poderíamos ter classificado este item dentro do poder 

burocrático da agência. Entretanto, reconhecemos que esta diferenciação conceitual teria 

um efeito negativo no reconhecimento do papel regulatório da agência – ainda, assim, 

reconhecendo as diferenças conceituais com as agências de infraestrutura. 

O que chama atenção na ANS é o peso crescente das outras políticas setoriais, que, no 

caso da ANS, se refere ao foco no setor de saúde e ao foco nos usuários do plano.  
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Gráfico 19. ANS – Tipologias outras lógicas finalísticas 

 

De fato, a ANS, ao longo da sua trajetória, vem incorporado uma série de projetos como o 

“Parto Adequado”, “Apoio a campanha do Ministério da Saúde para combate à Dengue” 

que refletem que a vinculação formal da agência ao Ministério da Saúde e ao setor de 

saúde como um todo, vem influenciando as decisões do órgão regulador.  
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 EXPLORANDO VARIÁVEIS ASSOCIADAS COM AS 

TIPOLOGIAS DECISÓRIAS DAS ARIs 

Conforme destacado, o próximo passo no projeto foi explorar quais variáveis podem estar 

associadas com as tipologias decisórias acima levantadas. A visualização dos dados indica 

um papel importante, por exemplo, para mudanças políticas decorrentes não apenas pela 

troca de governos, mas também pelo rumo de políticas setoriais consequente destas 

mudanças.  

Uma das formas das agências incorporarem estas mudanças é via diretorias colegiadas. 

A análise do perfil profissional dos diretores das agências de regulação buscou explorar a 

relação das tipologias decisórias das agencias com outras variáveis que vão além da 

relação com a política – uma das mais complexas e sensíveis questões da administração 

pública. Considera-se, aqui, os processos decisórios das agências regulatórias podem 

também ser influenciadas por pelo mix de expertises profissionais, além das políticas, 

presentes na diretoria colegiada das ARIs. 

O quadro 6 apresenta as quatro dimensões de expertise inicialmente utilizadas neste 

trabalho, com as respectivas experiências profissionais que as compõem e que foram 

levantadas com base na análise dos CVs dos diretores das agências. 

 

Quadro 6. Expertise Agregada da Diretoria Colegiada – Dimensões e Indicadores  

Dimensão Experiência Profissional 

Mercado 
 

Professor em Universidade Privada 

Consultor Técnico / Consultor Empresarial 

Indústria Regulada – Setor Privado 

Experiência Empresarial em outros setores 

Industria Regulada 
Estatal 

Setor Público Federal 

Setor Público Estadual 

Setor Público 

Professor em Universidade Pública 

Setor Público Federal 

Mesma Agência de Regulação 

Outra Agência de Regulação 

Diretoria de Estatais/Soc. Eco. Mista 

Política 

Administração Estadual ou Municipal ou 
Assessoria Parlamentar 

Associações ou Entidades de Classe 

Sindicatos 

Filiação Partidária 
Participação em conselhos de empresas 
estatais - não Setoriais 
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Para construir um indicador agregado organizacional, além da mera presença de 

expertises individuais, considerou-se, neste trabalho, que o conjunto simbiótico de 

experiências e expertises profissionais dos diretores representa um elemento fundamental 

para a definição da lógica regulatória da agência, ou seja: a capacidade “agregada” da 

diretoria colegiada assume um papel estratégico na organização e, consequentemente, na 

implementação das políticas de regulação adotadas (ou não adotadas) pelo órgão 

regulador. 

Assume-se, portanto, que a “autonomia operacional” da diretoria em relação ao poder de 

atores políticos e/ou empresariais pode ser influenciada por diferentes combinações de 

expertise, que ultrapassam a exclusiva preponderância da expertise técnico-setorial. 

Nesse sentido, o peso relativo das diferentes expertises das diretorias definiria a lógica 

regulatória preponderante. 

Espera-se, assim, que um maior peso de uma determinada expertise influencie a lógica 

que predominará na agência num determinado período. Por exemplo, um maior peso 

relativo da expertise de mercado entre os diretores nomeados favoreceria a 

preponderância de uma lógica mais regulatória, em detrimento de lógicas “burocráticas” ou 

mais “heterodoxas”. Práticas mais heterodoxas estariam, que fogem ao escopo regulatório 

da agência, por sua vez, relacionadas com maiores níveis de politização da diretoria da 

agência. 

Os indicadores de expertise, calculados para cada ano da série temporal, capturam o peso 

das diferentes experiências profissionais dos diretores nomeados para as diretorias 

colegiadas das agências analisadas. A “ocorrência” de uma determinada experiência 

profissional, no entanto, foi ponderada pelo tempo de atuação dos diretores ao longo dos 

anos. Por exemplo, se em um determinado ano, todos os diretores fossem filiados a 

partidos políticos, e não houvesse vacância, o indicador de “filiação partidária” da diretoria 

para esse específico ano seria igual a 1,0. Analogamente, se todos os diretores fossem 

oriundos da indústria regulada estadual, e não houvesse vacância, o indicador que captura 

o peso dessa experiência seria igual a 1,0. Caso houvesse vacância o peso desse 

indicador seria reduzido. 

Por exemplo, se em uma agência de regulação com cinco vagas para diretores uma das 

diretorias permanecesse vaga por um ano, o indicador cairia para 0.8 (4 diretores com 

expertise na indústria regulada estadual atuando ao longo de um inteiro ano). Se essa 

diretoria houvesse permanecido vaga por 6 meses, o indicador de expertise na indústria 

regulada subiria para 0.9. 
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Dessa forma, foi possível a construção de uma “expertise agregada” das diversas 

composições das diretorias colegiadas por dimensão de expertise, a partir da soma dos 

indicadores presentes em cada dimensão. 

Devido ao fato de os diretores nomeados acumularem experiências profissionais diversas, 

um mesmo diretor pode contribuir simultaneamente para mais de uma expertise. O cálculo 

de expertises da diretoria, portanto, comporta os casos de acúmulos de experiências 

profissionais. Ou seja, um diretor que seja professor em universidade pública, mas que, em 

paralelo, trabalhe como consultor empresarial, contribuiria para a expertise da diretoria 

tanto no que se refere ao entendimento da “administração pública” como no que se refere 

à compreensão do ambiente empresarial no qual a agência atua. Da mesma forma, um 

diretor egresso da indústria regulada, porém com filiação partidária, contribuiria 

simultaneamente para a expertise técnica da diretoria no setor regulado e para a politização 

da diretoria colegiada em questão. 

 

O primeiro passo para a estimativa dos pesos relativos de cada dimensão de expertise 

para as diretorias das agências selecionadas foi, assim, o cálculo do peso absoluto de cada 

dimensão de expertise, ou seja, a soma dos indicadores individuais por dimensão para 

cada formação de diretoria. Ou seja: 

 

Cálculo 

Para cada ano da série histórica, calculou-se, por agência, a proporção de diretores com a dimensão 

da expertise definida, ponderada pelo tempo de atuação dos respectivos diretores no cargo. 

 

= ∑ 𝐷𝑖𝑗 ∗
𝑡𝑖

12

𝑙

𝑗=1

, 𝑖 =  1, . . . . . , n 

 

Onde: 

𝐷𝑖𝑗  é a presença do Diretor i com a experiência  j; e 

𝑡𝑖  é o tempo, em meses, de atuação do Diretor i no cargo. 

 

Os índices variam entre 0 e1 

 

Posteriormente, calculou-se a participação relativa de cada dimensão, o que permitiu uma 

análise da expertise dominante nas diferentes composições de diretoria colegiada. Os 

gráficos abaixo apresentam o peso relativo, por agência de regulação, das quatro 

expertises aqui definidas. 
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Figura 5. Expertise Relativa nas Agências 

ANTT     ANEEL 

  

ANP     ANATEL 

  

ANS 

 

 

A análise do peso relativo de cada tipo de expertise nas agências acima destacadas, 

permite induzir que: 

 Os padrões de politização variam de uma agência para outra: 

Aneel e Anatel são as agências que apresentam menor “peso relativo” do componente 

político. A ANTT, por outro lado, destaca-se pela alta participação da atuação político-

partidária de seus diretores. A ANP, por sua vez, apresenta altas participações da expertise 
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de politização da diretoria a partir de 2005, uma tendência que começa a ser revertida em 

2012.  

 Com relação à expertise de mercado, entendida como experiência prévia dos 

diretores no setor privado, percebe-se que ainda ocupa um espaço relativo não 

muito substancial nas agências pesquisadas.  

Este espaço era até compreensível nos primeiros anos de atuação das agências, 

considerando o fato que boa parte das empresas eram de origem estatal. Entre 2006 e 

2012, somente na ANEEL verificou-se um aumento da sua participação relativa, ao 

contrário das demais agências, que sofreram reduções no peso desta expertise. A partir 

de 2012, verifica-se que o peso da expertise de mercado vem aumento na ANTT e na 

ANATEL, provavelmente indicando que a estruturação de mercados regulados começa se 

refletir nas indicações nas agências. Na ANP, a expertise de mercado perde importância a 

partir de 2005 e em 2016 o peso da expertise é praticamente inexistente.  

 O peso relativo da expertise construída em indústria regulada estatal é substancial 

nos anos iniciais das agências.  

De fato, este peso aparece substantivo em agências como Aneel e Anatel, cujos 

mercados eram de quase exclusive dominância de empresas estatais (os sistemas de 

Eletrobrás, Telebrás, etc.). Entretanto, seu peso é menor na ANP e na ANTT. 

Sobretudo no caso da ANTT, isso se deve, em parte, ao fato de diversos diretores com 

experiência na indústria regulada estatal (estadual e federal) também desenvolverem 

atividade político-partidária, o que acaba ampliando o peso relativo da expertise 

político-partidária – indicando, de certa forma, a captura política do setor como um todo, 

e não apenas da agência reguladora. Na ANP isto está relacionado ao papel crescente 

da Petrobrás na origem profissional dos reguladores. Interessante observar, no 

entanto, que (com exceção da ANP) ao longo do tempo, a expertise “indústria regulada 

estatal” vai perdendo espaço para a expertise de mercado e para a expertise na 

administração pública federal.  

 A expertise na administração pública federal ganha, ou recupera, força em quase 

todas as agências no período analisado, um dado muito semelhante a outras 

pesquisas internacionais que apontam o governo federal como principal origem dos 

reguladores norte-americanos (Eckert, 1981).  

De fato, boa parte dos reguladores tem origem na burocracia federal e, um numero 

crescente dos reguladores, começa a ter origem de outras agências reguladoras (ou do 

próprio corpo técnico das agências reguladoras), mais recentemente.  
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A Tabela 6, por sua vez, apresenta os indicadores absolutos de expertise. Nela é possível 

verificar as diferenças de escala entre as expertises. Verifica-se que as diferenças entre as 

agências ao longo do período analisado são consideráveis. Entre 2006 e 2011, por 

exemplo, nenhuma agência consegue atingir pesos de expertise de mercado comparáveis 

à ANEEL. Entre 2005 e 2009, a expertise de mercado desaparece da diretoria da ANTT. 

Similarmente, durante boa parte da série temporal, o peso do componente político na 

ANEEL não encontra comparação com o peso do mesmo componente em outras agências. 
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Tabela 6. Expertise Agregado Absoluto por Agência de Regulação 

AIR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EXPERTISE – MERCADO 

ANS 0.20 0.20 0.47 0.60 0.20 0.25 0.40 0.45 0.93 0.60 0.52 0.13 0.20 0.20 0.07 

ANTT 0,30 0,20 0,03 - - - - - 0,07 0,20 0,20 0,20 0,20 0,28 0,40 

ANEEL 0,20 0,20 0,20 0,28 0,60 0,60 0,60 0,40 0,50 0,60 0,60 0,52 0,20 0,20 0,20 

ANP 0,67 0,60 0,42 0,40 0,15 0,20 0,20 0,20 0,13 0,10 0,20 0,20 0,20 0,10 - 

ANATEL 0,47 0,60 0,20 0,20 0,20 0,17 - 0,13 0,20 0,23 0,40 0,42 0,60 0,60 0,60 

EXPERTISE – INDUSTRIA REGULADA ESTATAL 

ANS 0.20 0.20 0.05 - - - - - - - - - - - - 

ANTT 0,45 0,43 0,40 0,40 0,40 0,80 0,65 0,80 0,80 0,40 0,07 - - 0,17 0,47 

ANEEL 1,32 1,40 1,40 0,97 0,20 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,45 0,80 0,80 0,80 

ANP 0,08 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,13 0,20 0,20 0,20 0,20 0,45 0,40 0,40 0,40 

ANATEL 0,43 1,13 1,00 1,00 1,00 0,77 0,73 0,37 0,37 0,23 0,40 0,40 0,37 0,20 0,20 

EXPERTISE – SETOR PÚBLICO FEDERAL 

ANS 1.20 1.02 1.20 1.40 1.22 1.40 1.60 1.27 0.67 1.05 1.20 1.00 0.45 0.80 1.00 

ANTT 0,60 1,17 0,63 0,80 0,80 0,80 0,30 0,40 0,40 0,40 0,33 0,60 0,60 0,85 0,87 

ANEEL 0,20 0,20 0,20 0,80 1,20 1,80 1,80 1,40 1,50 1,40 1,40 1,08 0,90 1,20 1,20 

ANP 1,00 0,63 0,42 0,22 0,02 - 0,07 0,40 0,40 0,60 1,18 1,12 1,20 0,80 0,55 

ANATEL 0,52 0,93 0,67 0,97 0,80 0,53 0,73 1,23 1,57 1,53 2,13 1,85 2,33 2,00 2,00 

EXPERTISE – POLÍTICO 

ANS 0.40 0.63 1.00 1.00 0.73 0.73 1.20 1.03 0.47 - 0.40 0.40 0.75 0.60 0.60 

ANTT 1,20 1,50 1,67 2,60 2,20 2,20 1,37 1,75 0,87 1,40 1,07 0,40 0,40 0,65 0,73 

ANEEL 0,52 0,60 0,60 0,28 - - - 0,20 0,20 0,20 0,20 - 0,05 0,20 0,20 

ANP 0,73 0,42 0,62 1,07 1,22 1,20 1,23 1,40 1,40 1,60 0,58 0,45 0,60 0,40 0,50 

ANATEL 0,18 0,40 0,68 0,60 0,60 0,47 0,40 0,60 0,80 0,80 0,77 0,60 0,60 0,73 1,00 
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5. ANÁLISE ECONOMÉTRICA 

 

 

Para o teste das associações entre as diversas expertises da diretoria colegiada e as 

lógicas de atuação das agências de regulação, foi realizada uma análise de dados em 

painel, com uma amostra abrangendo as quatro agências de infraestrutura 

selecionadas ao longo do período de 2002 a 2016, totalizando 60 observações (ANTT, 

ANEEL, ANP e ANATEL). Com os modelos econométricos estimados buscou-se, 

essencialmente, explicar possíveis determinantes das lógicas regulatórias das 

agências e podem ser descritos como: 

LRjit  =  IF𝑖t𝛼 + 𝐶𝑖tµ + 휀𝑖t 

LRjit  =  𝐸M𝑖t𝜃 + 𝐶𝑖tµ + 휀𝑖t 

LRjit  =  EIR𝑖t𝛽 + 𝐶𝑖tµ + 휀𝑖t 

LRjit  =  ESP𝑖t𝛾 + 𝐶𝑖tµ + 휀𝑖t 

LRjit  =  EPOLit𝛿 + 𝐶𝑖tµ + 휀𝑖t 

 

onde j indexa o tipo de lógica de atuação das agências de regulação, i indexa 

as agências de regulação e t indexa o tempo. IF𝑖t representa dois perfis de formação 

dos diretores; EMii representa a expertise de mercado; EIRii representa a expertise 

na indústria regulada; ESPii representa a expertise no setor público; EPOLii 

representa a expertise em atuação político-partidária; Cit é o vetor das variáveis de 

controle; α, θ, β, γ, δ e µ são os vetores de coeficientes; e εit é o termo de erro aleatório 

do modelo. 

Os quadros a seguir apresentam as variáveis utilizadas. 
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Quadro 7: variáveis utilizadas. 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

Variáveis de Expertise da Diretoria 

MERC_ABS Expertise Absoluto – Mercado 

IND.REG_ABS Expertise Absoluto – Industria Regulada Total 

IND.REG.ESTAT_ABS Expertise Absoluto – Industria Regulada Estatal 

IND.REG.PRIV_ABS Expertise Absoluto – Industria Regulada Privada 

SPFEDERAL_ABS Expertise Absoluto – Setor Público Federal 

SPUB_ABS Expertise Absoluto – Setor Público Federal E Estadual 

POL_ABS Expertise Absoluto – Político 

NPOLITICO Expertise Absoluto – Sem atividade Político-Partidário 

MERCADO Expertise Relativo – Mercado 

IND.REG.ESTAT Expertise Relativo – Industria Regulada Estatal 

S.P.FEDERAL Expertise Relativo – Setor Público Federal 

POLÍTICO Expertise Relativo – Político 

Outros Indicadores 

FORM. SETORIAL 
Proporção de Diretores com formação na área de 
atuação da ARI 

FORM. DIREITO 
Proporção de Diretores com Formação em Direito da 
ARI 

PROCUR Participação de Procurador - AGU 

AFSAFT 
Proporção de concursados “especialistas em regulação” 
com formação na área de atuação da ARI  

 
 

 EFEITO DAS EXPERTISES SOBRE AS LÓGICAS DE 

ATUAÇÃO: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO 

MODELOS DE EFEITOS ALEATÓRIOS ESTIMADOS 

 

A tomada de decisões nas ARIs tornou-se uma atividade altamente complexa. O 

crescente número de agentes e setores afetados pelas ações e decisões discutidas, 

negociadas e implementadas demanda um conjunto ampliado de conhecimentos e 

expertises, além de uma sólida capacidade de negociação e intermediação de 

interesses potencialmente conflituosos. Combinações de expertise nas diretorias 

colegiadas das ARIs veem assumindo, portanto, um papel fundamental na busca por 

uma governança eficiente e moderna. 

 

Espera-se, assim, que diretorias constituídas por profissionais com conhecimentos 

técnicos e especializados diferenciados e complementares possam conduzir 

adequadamente a complexa tarefa de regular grandes setores e indústrias, 
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oferecendo, adicionalmente, um adequado isolamento contra ingerências políticas de 

curto prazo.  

Nesse sentido, o objetivo desta seção foi o de analisar a influência de diferentes 

dimensões de expertise nas lógicas de atuação das ARIs selecionadas. Em especial, 

destacar-se-á as dimensões de expertise mais associadas à lógica regulatória de 

atuação. 

Buscou-se analisar, adicionalmente, como dimensões técnicas/especializadas de 

expertise – relacionadas à experiência prévia no setor privado/mercado, na indústria 

regulada e na administração pública – se comportam quando associadas à dimensão 

político-partidária, entendida como uma dimensão de menor legitimidade no interior 

das agências de regulação. 

Os resultados dos modelos estimados sugerem que a expertise de mercado apresenta 

robusta associação positiva com a Lógica Regulatória e negativa com a Lógica 

Burocrática9. A expertise no setor privado apresenta, adicionalmente, uma tímida 

associação negativa com a Lógica Outras Políticas Finalísticas. Em outras palavras, 

diretores com experiência comprovada de mercado estão associados com a presença 

de decisões de natureza regulatória.  

A expertise na indústria regulada – estatal e privada – apresenta robusta associação 

positiva com a Lógica Regulatória, enquanto se associa negativamente com a Lógica 

Burocrática. Há evidências de que a Lógica Outras Políticas Finalísticas se associada 

apenas com a expertise na indústria regulada estatal, porém de forma mais reduzida. 

Partidarização e atuação política apresenta robusta associação negativa com a Lógica 

Regulatória e positiva com a Lógica Burocrática. Em outras palavras, uma diretoria 

colegiada mais politizada tende a estar associada com mais decisões de natureza 

burocrática.   

As tabelas 7 e 8 apresentam os principais resultados do efeito isolado das variáveis de 

expertise sobre a lógica regulatória. 

 

 

  

                                                

9 Os resultados dos modelos estimados para as lógicas “burocrática” e “outras políticas finalísticas” são apresentados nos anexos. 
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Tabela 7. Estimação do Efeito de Expertises sobre a Lógica Regulatória: Modelo 
de Efeitos Aleatórios para os indicadores de expertise relativo 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(1) (2) (3) (4) 

AFSAFT 0.515*** 0.443 0.479** 0.473*** 

 (0.129) (0.296) (0.209) (0.114) 

PROCUR -0.193*** -0.133 -0.263*** -0.275*** 

 (0.0196) (0.102) (0.0995) (0.0945) 

MERCADO 0.907***    

 (0.342)    

IND.REG.ESTAT  0.477***   

  (0.128)   

S.P.FEDERAL   0.253**  

   (0.112)  

POLÍTICO    -0.466*** 

    (0.0968) 

Constante 0.139*** 0.160 0.199*** 0.444*** 

 (0.0488) (0.115) (0.0435) (0.103) 

Observations 60 60 60 60 

ID 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses. 

 

Como pode ser verificado, o efeito dos indicadores absolutos de expertise apresenta 

comportamento similar aos indicadores de peso relativo de expertises. A expertise 

SPF, contudo, perde significância. 

Tabela 8. Estimação do Efeito de Expertises sobre a Lógica Regulatória: Modelo 
de Efeitos Aleatórios para os indicadores de expertise absoluto 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(5) (6) (7) (8) 

AFSAFT 0.540*** 0.443 0.558** 0.456*** 

 (0.108) (0.296) (0.250) (0.134) 

PROCUR -0.225*** -0.125 -0.216** -0.264*** 

 (0.0286) (0.0934) (0.0904) (0.0989) 

MERC_ABS 0.397***    

 (0.151)    

IND.REG.ESTAT_ABS  0.204***   

  (0.0581)   

SPFEDERAL_ABS   0.109  

   (0.0917)  

POL_ABS    -0.167** 

    (0.0667) 

Constante 0.135*** 0.154 0.192*** 0.427*** 

 (0.0319) (0.121) (0.0497) (0.102) 

Observations 60 60 60 60 

ID 4 4 4 4 
Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses. 

Em seguida, foram estimados modelos de regressão que capturassem efeitos 

conjuntos das variáveis de expertise (tabelas 9 e 10). Interessante observar que, na 
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presença da expertise de mercado, o efeito da expertise em atividades político-

partidárias perde significância estatística (significativa a 10 % e não mais a 1%). A 

expertise de mercado, contudo, perde igualmente significância estatística. Associada 

à expertise na indústria regulada estatal, contudo, a expertise política continua 

apresentando significância estatística (Modelo 10). 

Como pode ser observado no Modelo 12, contudo, quando associadas 

simultaneamente às variáveis de expertise de mercado e na indústria regulada estatal, 

a significância do indicador de expertise em atividades político-partidárias perde 

totalmente a significância estatística. 

 

Tabela 9. Estimação do Efeito de Expertises sobre a Lógica Regulatória: Modelo 
de Efeitos Aleatórios para combinações de indicadores de expertise relativo 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(9) (10) (11) (12) (13) 

AFSAFT 0.355*** 0.333 0.319**   

 (0.110) (0.244) (0.146)   

MERCADO 0.524   0.949** 0.293 

 (0.646)   (0.446) (0.572) 

IND.REG.ESTAT  0.401***  0.635***  

  (0.0894)  (0.233)  

POLÍTICO -0.275* -0.287** -0.373*** -0.101 -0.377 

 (0.162) (0.128) (0.140) (0.264) (0.280) 

S.P.FEDERAL   -0.00770  -0.130 

   (0.165)  (0.215) 

Constante 0.276** 0.270** 0.388*** 0.206 0.531** 

 (0.118) (0.115) (0.0627) (0.188) (0.225) 

      

Observations 60 60 60 60 60 

ID 4 4 4 4 4 
Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses. 

 

Os efeitos combinados dos indicadores absolutos de expertise reforçam a importância 

da expertise na indústria regulada estatal. De forma análoga, a despeito do indicador 

absoluto de expertise no setor privado perder importância quando associado à 

expertise político-partidária, os resultados obtidos sugerem que a combinação de 

expertise no setor privado e na indústria regulada estatal não somente reforçam a 

lógica regulatória como também anulam o efeito da expertise político-partidária. 
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Tabela 10. Estimação do Efeito de Expertises sobre a Lógica Regulatória: 
Modelo de Efeitos Aleatórios para combinações de indicadores de expertise 

absoluto 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

(14) (15) (16) (17) (18) 

            

AFSAFT    0.348***  

    (0.129)  

MERC_ABS 0.458** 0.187  0.187 0.240 

 (0.212) (0.163)  (0.246) (0.270) 

IND.REG.ESTAT_ABS 0.265**  0.187**  0.231** 

 (0.107)  (0.0893)  (0.103) 

SPFEDERAL_ABS -0.0492 -0.0666* -0.0138   

 (0.0584) (0.0349) (0.0555)   

POL_ABS  -0.136 -0.136* -0.0978 -0.0816 

  (0.103) (0.0807) (0.0723) (0.0774) 

Constante 0.201* 0.528*** 0.439*** 0.276*** 0.297** 

 (0.112) (0.130) (0.0726) (0.0850) (0.148) 

      

Observações 60 60 60 60 60 
ID 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses. 

 

Há indícios, portanto, da existência de um sistema de “pesos e contrapesos” na 

atuação das diretorias colegiadas, sistema esse associado às expertises dos diretores. 

No caso anterior, por exemplo, a presença de diretores com expertise no setor privado 

parece anular a influência negativa da politização da diretoria na atuação regulatória 

da agência, a despeito da influência positiva da expertise do setor privado na lógica 

regulatória também desaparecer. 

Por outro lado, como anteriormente afirmado, tal efeito compensatório não foi 

verificado quando se analisou a influência conjunta da expertise na indústria regulada 

estatal e da expertise político-partidária. 

Quando se analisa a influência da expertise no setor público associada à outras 

expertises, percebe-se que a expertise na administração pública perde significância 

para a lógica regulatória (e também para a lógica burocrática). 

Os resultados sugerem, portanto, que diretorias com maior participação da expertise 

no setor privado e na indústria regulada tenderão a direcionar a lógica de atuação para 

uma atuação mais regulatória. Tais resultados são similares com os resultados dos 

modelos estimados para outros tipos de agregação de expertise, como podem ser 

verificados nas tabelas abaixo. 
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Tabela 11. Estimação do Efeito de Expertises sobre a Lógica Regulatória: 
Modelo de Efeitos Aleatórios para indicadores de expertise 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(19) (20) (21) (22) (23) (24) 

AFSAFT 0.491* 0.521* 0.476* 0.494* 0.456*** 0.492** 

 (0.291) (0.309) (0.280) (0.299) (0.134) (0.195) 

PROCUR -0.173** -0.205** -0.195** -0.182 -0.264*** -0.259*** 

 (0.0867) (0.0946) (0.0992) (0.131) (0.0989) (0.0732) 

REG 0.232***   0.232***   
 (0.0464)   (0.0495)   

REGESTAT  0.233***     
  (0.0460)     

REGPRIV  0.366***     
  (0.132)     

SPUB   0.00840 0.0115   
   (0.0388) (0.0675)   

POLITICO     -0.167**  

     (0.0667)  

NPOLITIC      0.119*** 

      (0.0392) 

Constant 0.111 0.0941 0.257*** 0.101 0.427*** 0.0879 

 (0.106) (0.107) (0.0696) (0.143) (0.102) (0.0857) 

       
Observações 60 60 60 60 60 60 

ID 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 

 

Cabe ressaltar, contundo, os resultados dos modelos que explicitamente incluíram o 

indicador de expertise na indústria regulada privada. Associado à expertise político-

partidária, a expertise na indústria regulada privada assume valores negativos, apesar 

de perder significância estatística (10%), como pode ser verificado nos modelos 29 e 

30. 

Tal resultado, se confirmado por pesquisas futuras, poderia indicar que a expertise na 

indústria regulada privada ofereceria menos isolamento às ingerências políticas de 

curto prazo. Neste estudo, contundo, tais inferências perdem força devido ao fato de 

que a expertise na indústria regulada privada ainda é uma expertise marginal no 

conjunto das agências estudas, a despeito do seu crescimento recente. Somente na 

ANP tal expertise configura-se como relevante na série histórica utilizada. 
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Tabela 12. Estimação do Efeito de Expertises sobre a Lógica Regulatória: 
Modelo de Efeitos Aleatórios para combinações de indicadores de expertise 

 VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(25) (26) (27) (28) (29) (30) 

AFSAFT 0.344 0.324     

 (0.247) (0.204)     

PROCUR       

       

REG 0.193***  0.163*    

 (0.0462)  (0.0870)    

REGESTAT    0.185**  0.154* 

    (0.0879)  (0.0862) 

REGPRIV     -0.446* -0.263* 

     (0.261) (0.159) 

SPUB  -0.0530*** -0.0365 -0.0191 -0.00443  

  (0.0116) (0.0545) (0.0584) (0.0450)  

POLITICO -0.109* -0.140* -0.133 -0.133 -0.162* -0.141 

 (0.0596) (0.0807) (0.102) (0.0894) (0.0964) (0.0925) 

NPOLITIC       

       

Constant 0.223* 0.425*** 0.457*** 0.446*** 0.590*** 0.475*** 

 (0.115) (0.0955) (0.0974) (0.0641) (0.112) (0.133) 

       

Observações 60 60 60 60 60 60 

N 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 

 
Com relação à formação dos diretores, percebe-se que diretores com formação em 

Direito apresentam consistente associação positiva com a Lógica Regulatória. 

 
Tabela 13. Estimação do Efeito de Expertises sobre a Lógica Regulatória: 

Modelo de Efeitos Aleatórios para formação dos diretores 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(31) (32) (33) (34) 

FORM. SETORIAL 0.00592  0.139 0.0830 

 (0.211)  (0.0883) (0.153) 

AFSAFT 0.473* 0.392** 0.290  

 (0.256) (0.174) (0.219)  

PROCUR -0.186 -0.195***  -0.0718 

 (0.129) (0.0537)  (0.111) 

FORM. DIREITO  0.361*** 0.367*** 0.401*** 

  (0.0761) (0.0995) (0.0833) 

Constante 0.260 0.182*** 0.0748 0.258** 

 (0.218) (0.0693) (0.0970) (0.124) 

     

Observações 60 60 60 60 

N 4 4 4 4 
Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 

Esse resultado, no entanto, deve ser analisado com cautela. A agência com maior peso 

da formação em direito é a ANATEL, enquanto que na ANP, por exemplo, a formação 

em direito é marginal. Formação na área de atuação da agência, como era de se 
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esperar, não apresenta associação significativa com a lógica regulatória, uma vez que 

todas as agências apresentam considerável presença de formações especializadas. 

Com a ampliação da série histórica, no entanto, novas análises poderiam ser 

realizadas, analises essas que capturariam o impacto de formações não setoriais nas 

diretorias colegiadas.  

Em termos de influência do corpo técnico, o crescimento da participação de 

procuradores no corpo técnico das agências parece, por sua vez, reforçar a Lógica 

Burocrática, e não a lógica regulatória. 

Em síntese, os resultados sugerem, portanto, que combinações tecnocráticas de 

expertise podem não somente direcionar a atuação da agência para uma lógica mais 

regulatória, como podem, em paralelo, isolar a atuação da agência de ingerências 

político-partidárias de curto prazo, representadas por altas proporções de diretores de 

perfil político-partidário.  
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7. ANEXOS 

 

ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA REGULATÓRIA: MODELO POOLED OLS PARA 
OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

                        

FORM. SET -0.205*  -0.243* -0.259*        

 (0.111)  (0.133) (0.141)        

AFSAFT -0.198 -0.312 -0.262  -0.230 -0.315 -0.306 -0.305 -0.241 -0.322 -0.355 

 (0.217) (0.248) (0.236)  (0.159) (0.231) (0.228) (0.193) (0.157) (0.197) (0.217) 

PROCUR -0.0682 -0.115  -0.0826 -0.169 -0.0869 -0.0993 -0.111    

 (0.324) (0.338)  (0.341) (0.314) (0.299) (0.311) (0.306)    

FORM. DIR  -0.00728 -0.0848 -0.0297        

  (0.104) (0.122) (0.115)        

MERC     0.620***    0.534**   

     (0.219)    (0.222)   

IND.REG.ESTAT      0.0591    0.0914  

      (0.128)    (0.125)  

SPFED       -0.0330    -0.0534 

       (0.128)    (0.0967) 

POL        -0.254 -0.117 -0.263* -0.245 

        (0.154) (0.154) (0.154) (0.152) 

DUMMY ARI SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

DUMMY ANO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Constante 0.616* 0.674* 0.538*** 0.533 0.635** 0.641** 0.668** 0.767** 0.457*** 0.583*** 0.623*** 

 (0.306) (0.363) (0.169) (0.334) (0.276) (0.291) (0.312) (0.324) (0.137) (0.142) (0.156) 

            

Observations 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

R-squared 0.755 0.737 0.758 0.749 0.785 0.738 0.737 0.758 0.786 0.760 0.758 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA REGULATÓRIA: MODELO POOLED OLS PARA OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

AFSAFT    -0.235 -0.307 -0.358 -0.356**    -0.309* 

    (0.203) (0.229) (0.240) (0.171)    (0.169) 

PROCUR    -0.215 -0.104 -0.0589 0.0755     

    (0.324) (0.307) (0.327) (0.276)     

MERC 1.221*** 0.579**          

 (0.292) (0.229)          

IND.REG.ESTAT 0.535***  0.109         

 (0.144)  (0.149)         

POL 0.00683 -0.107 -0.277         

 (0.141) (0.159) (0.167)         

SPF  0.0120 0.0705         

  (0.0761) (0.0972)         

MERC_ABS    0.202**    0.443*** 0.265**  0.118 

    (0.0881)    (0.124) (0.102)  (0.0765) 

IND.REG.ESTAT_ABS     0.00765   0.119  0.0278  

     (0.0592)   (0.0738)  (0.0706)  

SPFEDERAL_ABS      -0.0544      

      (0.0717)      

POL_ABS       -0.132***  -0.0777 -0.126** -0.114** 

       (0.0484)  (0.0500) (0.0489) (0.0478) 

SPF_ABS        -0.0858** -0.0734 -0.000539  

        (0.0397) (0.0447) (0.0422)  

DUMMY ARI SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

DUMMY ANO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Constante 0.138 0.305*** 0.377*** 0.692** 0.657** 0.670** 0.843*** 0.136* 0.704*** 0.603*** 0.919*** 

 (0.0960) (0.0814) (0.0700) (0.295) (0.297) (0.308) (0.295) (0.0766) (0.0756) (0.0904) (0.148) 

            

Observations 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

R-squared 0.826 0.777 0.744 0.764 0.737 0.739 0.790 0.794 0.797 0.769 0.799 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA REGULATÓRIA: MODELO POOLED OLS PARA OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) 

                        

AFSAFT  -0.279 -0.329 -0.333 -0.356** -0.352* -0.364**     

  (0.262) (0.210) (0.210) (0.171) (0.177) (0.166)     

PROCUR  -0.139 0.0478 0.0557 0.0755       

  (0.337) (0.293) (0.305) (0.276)       

MERC_ABS 0.293***           

 (0.101)           

IND.REG.ESTAT_ABS 0.145*           

 (0.0725)           

POL_ABS -0.101**           

 (0.0422)           

REG    -0.0232  0.0790  0.0698    

    (0.0686)  (0.0613)  (0.0683)    

REGESTAT  0.0144       0.00573  0.111* 

  (0.0660)       (0.0692)  (0.0630) 

REGPRIV  0.0707        0.512*** 0.581*** 

  (0.196)        (0.180) (0.204) 

SPUB   -0.0623* -0.0662*   -0.0331 -0.0141 -0.0281 -0.0588  

   (0.0357) (0.0374)   (0.0333) (0.0374) (0.0393) (0.0370)  

POLITICO     -0.132*** -0.146*** -0.118** -0.131** -0.113** -0.146*** -0.187*** 

     (0.0484) (0.0460) (0.0498) (0.0508) (0.0504) (0.0517) (0.0501) 

NPOLITIC            

DUMMY ARI SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

DUMMY ANO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Constante 0.513*** 0.664** 0.464 0.471 0.843*** 0.933*** 1.028*** 0.586*** 0.654*** 0.805*** 0.673*** 

 (0.122) (0.301) (0.280) (0.281) (0.295) (0.162) (0.149) (0.0908) (0.0856) (0.0712) (0.0925) 

            

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

R-squared 0.803 0.737 0.755 0.756 0.790 0.798 0.795 0.777 0.772 0.806 0.808 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA REGULATÓRIA: MODELO DE EFEITOS FIXOS 

PARA OS INDICADORES DE EXPERTISE 

 VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

                      

FORM. SET -0.171  -0.0515 -0.186*       

 (0.102)  (0.115) (0.0713)       

AFSAFT 0.0155 0.0701 -0.101  0.124 0.0479 0.0463 0.0807 0.00515 -0.0481 

 (0.198) (0.226) (0.285)  (0.126) (0.253) (0.250) (0.199) (0.121) (0.277) 

PROCUR -0.167*** -0.116***  -0.168** -0.121*** -0.105* -0.0974 -0.142**   

 (0.0285) (0.0165)  (0.0515) (0.0157) (0.0442) (0.0727) (0.0297)   

FORM. DIR  0.0578 -0.0276 -0.0340       

  (0.0912) (0.0684) (0.0752)       

MERC     0.478    0.515  

     (0.323)    (0.411)  

IND.REG.ESTAT      0.0299    0.0842 

      (0.217)    (0.245) 

SPFED       -0.0369    

       (0.177)    

POL        -0.156* 0.106 -0.0295 

        (0.0556) (0.0724) (0.0907) 

Constante 0.572** 0.406** 0.503* 0.599*** 0.346*** 0.426* 0.443** 0.480** 0.319*** 0.431* 

 (0.148) (0.112) (0.212) (0.0485) (0.0406) (0.155) (0.128) (0.0864) (0.0394) (0.138) 

           

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

R-squared 0.127 0.078 0.012 0.128 0.157 0.074 0.074 0.098 0.085 0.014 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA REGULATÓRIA: MODELO DE EFEITOS FIXOS 
PARA OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                      

AFSAFT -0.0813    0.105 0.0431 0.0480 0.0775   

 (0.243)    (0.155) (0.250) (0.225) (0.176)   

PROCUR     -0.128** -0.109* -0.109* -0.156*   

     (0.0239) (0.0453) (0.0360) (0.0557)   

MERC  0.808 0.522        

  (0.559) (0.486)        

IND.REG.ESTAT  0.324  0.0962       

  (0.276)  (0.204)       

POL -0.0162 0.140 0.110 -0.0310       

 (0.0644) (0.130) (0.0766) (0.0579)       

SPF -0.0557  -0.0531 -0.00454       

 (0.0731)  (0.0806) (0.108)       

MERC_ABS     0.155    0.250 0.204 

     (0.107)    (0.206) (0.204) 

IND.REG.ESTAT_ABS      -0.00509   0.0325  

      (0.0934)   (0.0876)  

SPFEDERAL_ABS       0.0107    

       (0.0807)    

POL_ABS        -0.0922*  -0.0330 

        (0.0318)  (0.0209) 

SPF_ABS         -0.0837 -0.0896 

         (0.0612) (0.0680) 

Constante 0.472** 0.210 0.331** 0.407*** 0.371*** 0.438* 0.430** 0.508** 0.406** 0.466*** 

 (0.0968) (0.154) (0.0926) (0.0636) (0.0602) (0.163) (0.103) (0.114) (0.0700) (0.0287) 

           

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

R-squared 0.013 0.168 0.091 0.011 0.120 0.073 0.073 0.161 0.134 0.141 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA REGULATÓRIA: MODELO DE EFEITOS FIXOS 
PARA OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 

                    

AFSAFT  -0.0543  0.0467 0.0713 0.0564 0.0443 0.0775 0.0464 

  (0.166)  (0.260) (0.232) (0.266) (0.278) (0.176) (0.245) 

PROCUR    -0.108** -0.136* -0.0705 -0.0669 -0.156* -0.110** 

    (0.0248) (0.0453) (0.0725) (0.0578) (0.0557) (0.0343) 

MERC_ABS  0.0715 0.161       

  (0.151) (0.207)       

IND.REG.ESTAT_ABS -0.00270  0.0963       

 (0.110)  (0.0780)       

POL_ABS -0.0579** -0.0425 -0.0432       

 (0.0150) (0.0253) (0.0277)       

SPF_ABS -0.0564         

 (0.0630)         

REG    0.00494   -0.0291   

    (0.0974)   (0.102)   

REGESTAT     0.00945     

     (0.0904)     

REGPRIV     0.131     

     (0.148)     

SPUB      -0.0539 -0.0591   

      (0.0677) (0.0518)   

POLITICO        -0.0922*  

        (0.0318)  

NPOLITIC         0.00481 

         (0.0372) 

Constante 0.513** 0.454*** 0.356** 0.431* 0.414* 0.470** 0.497* 0.508** 0.427* 

 (0.108) (0.0765) (0.104) (0.168) (0.146) (0.145) (0.178) (0.114) (0.160) 

          

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

R-squared 0.079 0.050 0.084 0.073 0.078 0.112 0.115 0.161 0.073 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA REGULATÓRIA: MODELO DE EFEITOS FIXOS 
PARA OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(30) (31) (32) (33) (34) (35) 

              

AFSAFT -0.0619 -0.0110     

 (0.250) (0.218)     

REG 0.0293  -0.0153    

 (0.129)  (0.116)    

REGESTAT    -0.0225  0.0329 

    (0.106)  (0.106) 

REGPRIV     0.0607 -0.102 

     (0.421) (0.208) 

SPUB  -0.0676 -0.0714 -0.0753 -0.0753  

  (0.0496) (0.0498) (0.0615) (0.104)  

POLITICO -0.0576*** -0.0467 -0.0437* -0.0424 -0.0460 -0.0563*** 

 (0.00740) (0.0378) (0.0166) (0.0193) (0.0378) (0.00314) 

NPOLITIC       

       

Constante 0.472* 0.525** 0.531** 0.535** 0.521*** 0.454*** 

 (0.174) (0.140) (0.0921) (0.105) (0.0565) (0.0678) 

       

Observ. 60 60 60 60 60 60 

R-squared 0.044 0.114 0.115 0.116 0.116 0.051 

N.ID 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA REGULATÓRIA: MODELO DE EFEITOS FIXOS PARA OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

                      

FORM. SET -0.205  -0.243 -0.259       

 (0.171)  (0.176) (0.224)       

AFSAFT -0.198 -0.312 -0.262  -0.230 -0.315 -0.306 -0.305 -0.241 -0.322 

 (0.230) (0.331) (0.226)  (0.155) (0.373) (0.360) (0.271) (0.148) (0.288) 

PROCUR -0.0682 -0.115  -0.0826 -0.169 -0.0869 -0.0993 -0.111   

 (0.473) (0.585)  (0.440) (0.403) (0.516) (0.536) (0.567)   

FORM. DIR  -0.00728 -0.0848 -0.0297       

  (0.0309) (0.0956) (0.0439)       

MERC     0.620*    0.534  

     (0.240)    (0.260)  

IND.REG.ESTAT      0.0591    0.0914 

      (0.217)    (0.243) 

SPFED       -0.0330    

       (0.178)    

POL        -0.254** -0.117 -0.263* 

        (0.0685) (0.0796) (0.0918) 

DUMMY ANO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Constante 0.602 0.610 0.619* 0.546 0.553 0.570 0.604 0.663 0.435** 0.549** 

 (0.461) (0.547) (0.225) (0.357) (0.370) (0.461) (0.590) (0.544) (0.0921) (0.128) 

           

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

R-squared 0.364 0.318 0.371 0.349 0.441 0.320 0.319 0.372 0.446 0.377 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA REGULATÓRIA: MODELO DE EFEITOS FIXOS PARA OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                      

AFSAFT -0.355    -0.235 -0.307 -0.358 -0.356   

 (0.319)    (0.230) (0.356) (0.366) (0.244)   

PROCUR     -0.215 -0.104 -0.0589 0.0755   

     (0.513) (0.530) (0.497) (0.372)   

MERC  1.221** 0.579        

  (0.329) (0.311)        

IND.REG.ESTAT  0.535*  0.109       

  (0.221)  (0.211)       

POL -0.245** 0.00683 -0.107 -0.277**       

 (0.0455) (0.0697) (0.112) (0.0723)       

SPF -0.0534  0.0120 0.0705       

 (0.137)  (0.0792) (0.0920)       

MERC_ABS     0.202    0.443 0.265* 

     (0.0987)    (0.209) (0.0899) 

IND.REG.ESTAT_ABS      0.00765   0.119  

      (0.0949)   (0.111)  

SPFEDERAL_ABS       -0.0544    

       (0.0727)    

POL_ABS        -0.132*  -0.0777 

        (0.0523)  (0.0569) 

SPF_ABS         -0.0858* -0.0734 

         (0.0339) (0.0404) 

DUMMY ANO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Constante 0.597** 0.0923 0.296*** 0.357*** 0.601 0.590 0.606 0.531 0.242* 0.383*** 

 (0.184) (0.113) (0.0307) (0.0278) (0.478) (0.481) (0.524) (0.300) (0.102) (0.0556) 

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

R-squared 0.374 0.549 0.421 0.337 0.388 0.318 0.324 0.456 0.467 0.473 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA REGULATÓRIA: MODELO DE EFEITOS FIXOS 

PARA OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) 

                  

AFSAFT  -0.309  -0.303 -0.279 -0.329 -0.333 -0.356 

  (0.216)  (0.361) (0.356) (0.354) (0.342) (0.244) 

PROCUR    -0.107 -0.139 0.0478 0.0557 0.0755 

    (0.587) (0.561) (0.355) (0.363) (0.372) 

MERC_ABS  0.118 0.293      

  (0.128) (0.146)      

IND.REG.ESTAT_ABS 0.0278  0.145      

 (0.131)  (0.123)      

SPFEDERAL_ABS         

         

POL_ABS -0.126 -0.114* -0.101*      

 (0.0599) (0.0401) (0.0391)      

SPF_ABS -0.000539        

 (0.0193)        

REG    0.0131   -0.0232  

    (0.0966)   (0.0949)  

REGESTAT     0.0144    

     (0.0946)    

REGPRIV     0.0707    

     (0.0509)    

SPUB      -0.0623 -0.0662  

      (0.0659) (0.0501)  

POLITICO        -0.132* 

        (0.0523) 

Constante 0.395*** 0.530** 0.237 0.587 0.592 0.543 0.558 0.531 

 (0.0548) (0.141) (0.119) (0.491) (0.503) (0.361) (0.289) (0.300) 

         

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 

R-squared 0.401 0.478 0.490 0.318 0.319 0.364 0.366 0.456 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA REGULATÓRIA: MODELO DE EFEITOS FIXOS 
PARA OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) 

                

AFSAFT -0.300 -0.352 -0.364     

 (0.354) (0.269) (0.255)     

PROCUR -0.124       

 (0.596)       

REG  0.0790  0.0698    

  (0.109)  (0.106)    

REGESTAT     0.00573  0.111 

     (0.130)  (0.0732) 

REGPRIV      0.512** 0.581** 

      (0.145) (0.160) 

SPUB   -0.0331 -0.0141 -0.0281 -0.0588  

   (0.0391) (0.0270) (0.0202) (0.0403)  

POLITICO  -0.146* -0.118 -0.131 -0.113 -0.146 -0.187** 

  (0.0609) (0.0520) (0.0622) (0.0571) (0.0644) (0.0529) 

NPOLITIC 0.0117       

 (0.0192)       

Constante 0.588 0.556** 0.641** 0.383*** 0.433*** 0.394*** 0.276** 

 (0.580) (0.149) (0.154) (0.0576) (0.0601) (0.0224) (0.0751) 

        

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 

R-squared 0.319 0.476 0.468 0.422 0.409 0.498 0.501 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA BUROCRÁTICA: MODELO DE EFEITOS ALEATÓRIOS OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS MODELOS 

INDEPENDENTES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

FORM. SET -0.0265  -0.147*** -0.102            

 (0.214)  (0.0552) (0.0905)            

AFSAFT -0.426 -0.336** -0.247  -0.470*** -0.396 -0.437** -0.429*** -0.303*** -0.291 -0.274**    -0.499*** 

 (0.277) (0.143) (0.171)  (0.168) (0.312) (0.175) (0.0675) (0.0747) (0.187) (0.109)    (0.122) 

PROCUR 0.155 0.173***  0.0563 0.170*** 0.107 0.285*** 0.269***       0.204*** 

 (0.126) (0.0327)  (0.0711) (0.0438) (0.121) (0.0859) (0.0899)       (0.0188) 

FORM. DIR  -0.413*** -0.419*** -0.449***            

  (0.0310) (0.0476) (0.0390)            

MERC     -0.886***    -0.340   -0.706 -0.137   

     (0.318)    (0.591)   (0.436) (0.510)   

IND.REG.ESTAT      -0.509***    -0.374***  -0.545***  -0.326**  

      (0.146)    (0.105)  (0.203)  (0.138)  

SPFED       -0.399***         

       (0.0733)         

POL        0.552*** 0.397** 0.381*** 0.464*** 0.248 0.488* 0.436*  

        (0.0794) (0.178) (0.102) (0.127) (0.231) (0.264) (0.233)  

SPF           0.0156  0.125 0.0832  

           (0.0922)  (0.145) (0.113)  

MERC_ABS               -0.411*** 

               (0.141) 

Constante 0.651*** 0.726*** 0.837*** 0.684*** 0.755*** 0.744*** 0.736*** 0.419*** 0.548*** 0.584*** 0.470*** 0.609*** 0.325 0.402*** 0.766*** 

 (0.220) (0.0692) (0.0664) (0.0688) (0.0849) (0.120) (0.0439) (0.0710) (0.117) (0.0811) (0.0505) (0.159) (0.200) (0.142) (0.0718) 

                

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA BUROCRÁTICA: MODELO DE EFEITOS 
ALEATÓRIOS OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

                      

AFSAFT -0.398 -0.523* -0.408***    -0.290***  -0.449 -0.516* 

 (0.307) (0.282) (0.103)    (0.0945)  (0.301) (0.312) 

PROCUR 0.101 0.197* 0.259**      0.149 0.222** 

 (0.109) (0.105) (0.108)      (0.107) (0.105) 

MERC_ABS    -0.420* -0.0815  -0.119 -0.176   

    (0.216) (0.162)  (0.211) (0.242)   

IND.REG.ESTAT_ABS -0.210***   -0.271**  -0.185**  -0.211**   

 (0.0619)   (0.106)  (0.0875)  (0.105)   

SPFEDERAL_ABS  -0.121         

  (0.0772)         

POL_ABS   0.204***  0.180** 0.165*** 0.149** 0.132**   

   (0.0500)  (0.0845) (0.0616) (0.0603) (0.0640)   

SPF_ABS    0.00980 0.0299 -0.00707     

    (0.0462) (0.0230) (0.0448)     

REG         -0.252***  

         (0.0457)  

REGESTAT          -0.255*** 

          (0.0413) 

REGPRIV          -0.552*** 

          (0.127) 

Constante 0.746*** 0.713*** 0.433*** 0.736*** 0.351*** 0.465*** 0.547*** 0.546*** 0.799*** 0.836*** 

 (0.124) (0.0555) (0.0712) (0.101) (0.121) (0.0604) (0.0838) (0.129) (0.110) (0.0997) 

           

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA BUROCRÁTICA: MODELO DE EFEITOS 
ALEATÓRIOS OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) 

                      

AFSAFT -0.437 -0.456 -0.408*** -0.451*** -0.300 -0.275*     

 (0.284) (0.299) (0.103) (0.167) (0.191) (0.151)     

PROCUR 0.190 0.177 0.259** 0.250***       

 (0.120) (0.158) (0.108) (0.0690)       

REG  -0.253***   -0.195***  -0.171**    

  (0.0533)   (0.0522)  (0.0779)    

REGESTAT        -0.182**  -0.163** 

        (0.0867)  (0.0809) 

REGPRIV         0.350 0.136 

         (0.282) (0.210) 

SPUB -0.0310 -0.0343    0.0334*** 0.0180 0.00132 -0.00529  

 (0.0464) (0.0754)    (0.0108) (0.0430) (0.0474) (0.0347)  

POLITICO   0.204***  0.147*** 0.176*** 0.166** 0.168** 0.194** 0.173** 

   (0.0500)  (0.0432) (0.0613) (0.0808) (0.0696) (0.0827) (0.0810) 

NPOLITIC    -0.142***       

    (0.0412)       

Constante 0.658*** 0.828*** 0.433*** 0.843*** 0.637*** 0.453*** 0.450*** 0.454*** 0.314*** 0.428*** 

 (0.0611) (0.146) (0.0712) (0.0962) (0.0902) (0.0714) (0.0828) (0.0519) (0.109) (0.129) 

           

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre 
parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA OUTRAS POLÍTICAS FINALÍSTICAS: MODELO DE EFEITOS ALEATÓRIOS OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

                              

FORM. SET 0.0198  0.00846 0.0183           

 (0.0541)  (0.0431) (0.0660)           

AFSAFT -0.0449 -0.0533 -0.0416  -0.0433 -0.0440 -0.0390 -0.0419 -0.0516 -0.0402 -0.0416    

 (0.0566) (0.0601) (0.0688)  (0.0617) (0.0604) (0.0484) (0.0505) (0.0353) (0.0580) (0.0410)    

PROCUR 0.0282 0.0190  0.0134 0.0201 0.0236 -0.0233 0.00426       

 (0.0355) (0.0218)  (0.0414) (0.0330) (0.0324) (0.0168) (0.0271)       

FORM. DIR  0.0506 0.0515 0.0464           

  (0.0543) (0.0558) (0.0494)           

MERC     -0.0305    -0.191   -0.250 -0.163  

     (0.216)    (0.121)   (0.152) (0.109)  

IND.REG.ESTAT      0.0318    -0.0247  -0.0890  -0.0184 

      (0.0365)    (0.0362)  (0.0831)  (0.0670) 

SPFED       0.145**        

       (0.0713)        

POL        -0.0837 -0.120* -0.0904 -0.0863 -0.144** -0.109* -0.0831 

        (0.0696) (0.0639) (0.0647) (0.0654) (0.0717) (0.0638) (0.0710) 

SPF           -0.00438  0.00641 0.0104 

           (0.0720)  (0.0729) (0.0804) 

Constante 0.0900 0.0921*** 0.0882* 0.0597 0.108** 0.0965*** 0.0660* 0.136*** 0.176*** 0.144*** 0.139*** 0.185*** 0.144*** 0.119*** 

 (0.0681) (0.0237) (0.0535) (0.0647) (0.0497) (0.0292) (0.0353) (0.0361) (0.0326) (0.0340) (0.0260) (0.0534) (0.0255) (0.0414) 

               

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA OUTRAS POLÍTICAS FINALÍSTICAS: MODELO DE EFEITOS ALEATÓRIOS OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

                      

FORM. SET           

           

AFSAFT -0.0401 -0.0430 -0.0316 -0.0456    -0.0564  -0.0403 

 (0.0582) (0.0592) (0.0431) (0.0554)    (0.0426)  (0.0554) 

PROCUR 0.0190 0.0222 0.0165 0.00369      0.0213 

 (0.0349) (0.0304) (0.0346) (0.0331)      (0.0322) 

MERC_ABS 0.0103    -0.0423 -0.107***  -0.0681 -0.0638  

 (0.0810)    (0.0945) (0.0348)  (0.0418) (0.0474)  

IND.REG.ESTAT_ABS  0.00743   0.00743  -8.87e-05  -0.0176  

  (0.00905)   (0.0308)  (0.0215)  (0.0238)  

SPFEDERAL_ABS   0.0134        

   (0.0381)        

POL_ABS    -0.0355  -0.0418* -0.0268 -0.0494*** -0.0476***  

    (0.0216)  (0.0242) (0.0227) (0.0166) (0.0161)  

SPF_ABS     0.0399*** 0.0373** 0.0215**    

     (0.0141) (0.0165) (0.0108)    

REG          0.0208 

          (0.0146) 

Constante 0.100** 0.0994*** 0.0946*** 0.138*** 0.0632 0.119*** 0.0922*** 0.174*** 0.154*** 0.0898*** 

 (0.0446) (0.0287) (0.00744) (0.0341) (0.0475) (0.00954) (0.0152) (0.0204) (0.0377) (0.0296) 

           

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
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ESTIMAÇÃO DO EFEITO DE EXPERTISES SOBRE A LÓGICA OUTRAS POLÍTICAS FINALÍSTICAS: MODELO DE EFEITOS ALEATÓRIOS OS INDICADORES DE EXPERTISE 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

MODELOS 

(25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) 

                        

FORM. SET            

            

AFSAFT -0.00315 -0.0365 -0.0348 -0.0456 -0.0384 -0.0430 -0.0476     

 (0.0422) (0.0422) (0.0376) (0.0554) (0.0356) (0.0568) (0.0535)     

PROCUR -0.0187 0.00125 0.00242 0.00369 0.00635       

 (0.0485) (0.0273) (0.0309) (0.0331) (0.0245)       

REG   0.0216   0.00374  0.00961    

   (0.0170)   (0.00844)  (0.0177)    

REGESTAT 0.0225***        -0.000761  0.0108 

 (0.00563)        (0.0201)  (0.00904) 

REGPRIV 0.187*         0.0918* 0.126** 

 (0.109)         (0.0523) (0.0594) 

SPUB  0.0233*** 0.0236***    0.0199** 0.0190 0.0184 0.0104  

  (0.00790) (0.00858)    (0.00957) (0.0118) (0.0119) (0.0115)  

POLITICO    -0.0355  -0.0355* -0.0339 -0.0306 -0.0320 -0.0303* -0.0295* 

    (0.0216)  (0.0186) (0.0226) (0.0242) (0.0238) (0.0184) (0.0154) 

NPOLITIC     0.0228       

     (0.0139)       

Constante 0.0689** 0.0844*** 0.0699*** 0.138*** 0.0699** 0.136*** 0.119*** 0.0898*** 0.0975*** 0.0944*** 0.0953*** 

 (0.0342) (0.0231) (0.0202) (0.0341) (0.0322) (0.0301) (0.0329) (0.0140) (0.0135) (0.0123) (0.00638) 

            

Observ. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

N.ID 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Obs.: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. Teste t entre parênteses 
 

 


