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O Projeto Regulação em Números 

O “Regulação em Números” é um projeto institucional da FGV Direito Rio, que tem três missões principais: 

(i) produzir e difundir conhecimento sobre a atividade regulatória do país; (ii) contribuir para o aprimoramento 

do ambiente regulatório nacional; e (iii) fomentar boas práticas em regulação. 

Desenvolvido no âmbito do Centro de Pesquisa em Direito e Economia (CPDE) da FGV Direito Rio, o 

Regulação em Números aplica métodos quantitativos de pesquisa na análise (i) dos mecanismos de 

participação (audiências e consultas públicas) das agências reguladoras federais, (ii) da produção normativa 

dos órgãos reguladores, e (iii) do controle das agências reguladoras. 

Este relatório, que se insere na primeira frente de pesquisa, contou com o apoio financeiro da Rede de 

Pesquisa Aplicada (RPCAP) da Fundação Getulio Vargas. 

 

Direção da FGV 

Sérgio Guerra 

Coordenação do Centro de Pesquisa em Direito e Economia  

Antônio José Maristrello Porto 

Coordenação do Projeto 

Sérgio Guerra 

Antônio José Maristrello Porto 

Patrícia Regina Pinheiro Sampaio 

 

Coordenação Acadêmica 
Natasha Schmitt Caccia Salinas 

 
Equipe Envolvida na Produção deste Relatório 
Natasha Schmitt Caccia Salinas (orientação e revisão dos trabalhos) 

Alexandre Augusto Abreu Almeida (análise e produção gráfica dos dados) 

Lucas Thevenard Gomes (análise dos dados e redação do relatório) 

Beatriz Scamilla Jardim de Moraes Oliveira (coleta e categorização dos dados) 
Gabriel da Silva Reis (coleta e categorização dos dados) 

Bernardo Andreioulo Tagliabue (coleta e categorização dos dados) 

Miguel Ceccato Machado (coleta e categorização dos dados) 
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Apresentação 

As agências reguladoras federais instituídas a partir da década de 1990 no contexto da reforma do Estado 

brasileiro preveem mecanismos de participação no desenho institucional de seus processos decisórios. 

Praticamente todas as agências reguladoras adotam alguma forma de consulta prévia à população na 

tomada de decisões. Esta consulta pode ser não presencial, possibilitando a qualquer pessoa interessada, 

inclusive estrangeira, a apresentar contribuições por escrito pela internet, com o objetivo de contribuir para 

a tomada de decisão da agência reguladora. Além disso, a agência reguladora também pode realizar 

reuniões presenciais, nas quais permite aos interessados apresentar oralmente suas contribuições em 
sessão pública. 

Esses mecanismos de participação são utilizados especialmente para instruir o processo de produção de 

normas das agências, mas não estão restritos a esse objetivo. Consultas e audiências públicas podem 

também ser adotadas para envolver a população em decisões de efeitos menos ou mais gerais do que 

aqueles produzidos por uma norma, como a decisão de celebrar um contrato, revisar uma tarifa ou de 

aprovar uma agenda regulatória. 

A literatura aponta três fundamentos principais para a adoção de mecanismos de participação social nos 

processos de tomada de decisão das agências reguladoras: (i) conferir legitimidade às decisões das 
agências; (ii) dar mais transparência às decisões tomadas pelas agências; (iii) aprimorar a qualidade das 

decisões tomadas pelos órgãos reguladores.  

O processo de delegação implica a transferência de poderes de agentes políticos (eleitos) para reguladores 

(não eleitos) que passam a decidir isoladamente questões fundamentais sobre o curso das políticas 

públicas. Os reguladores, ao não se restringirem a cumprir ordens dos representantes do povo politicamente 

eleitos e de seus mandatários, definem, por si próprios, o conteúdo das normas que deverão aplicar. 

Diferentemente, portanto, dos agentes políticos, reguladores acumulam poderes legislativos e executivos, 
na medida que elaboram e aplicam, em menor ou maior grau, as normas a que deverão se sujeitar. 

Ao mesmo tempo em que é desejável que o órgão regulador aja de forma autônoma, há riscos envolvidos 

na delegação de poderes às agências reguladoras. Justamente porque burocratas possuem maior 

treinamento técnico do que os governantes eleitos, os últimos não dispõem de conhecimento suficiente para 

avaliar se as ações dos primeiros estão em concordância com os objetivos das políticas públicas a que 
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devem servir1. Para mitigar estes riscos inerentes à delegação de poderes para as agências, são instituídos 

mecanismos de participação como forma de suprir o referido déficit democrático e os riscos de captura 

decorrentes da assimetria de informações anteriormente mencionada. A institucionalização de mecanismos 

de participação, não só no Brasil, mas também entre os maiores difusores do modelo de agências 

reguladoras independentes, os EUA, justifica-se por essa função legitimadora2. 

Os riscos de que uma agência venha a tomar uma decisão arbitrária, que atenda apenas a interesses 
particulares em detrimento do interesse público, são maiores quando esta não age de forma transparente. 

A transparência dos processos de consultas e audiências públicas é, portanto, um requisito fundamental 

para garantir a legitimidade da tomada de decisão das agências. 

Por fim, a adoção de mecanismos de participação também é defendida por aqueles que o entendem como 

um mecanismo essencial para aprimorar a qualidade das decisões tomadas pelos reguladores. Nesse 

sentido, a sociedade, articulada sob grupos de interesses diversos, pode-se revelar tão ou mais “bem 

informada” do que os órgãos reguladores a respeito do objeto a ser regulado. A boa tomada de decisão 

dependeria, nesse sentido, da opinião desses experts não reguladores. 

Diante desses fundamentos, o presente relatório analisa as consultas e audiências públicas da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em quatro dimensões principais: (i) as circunstâncias nas quais a 

agência utiliza-se de mecanismos de participação para legitimar seu processo decisório; (ii) a transparência 

dos mecanismos de participação; (iii) o engajamento dos grupos de interesse nos mecanismos de 

participação conduzidos pela Aneel; (iv) a influência da participação dos grupos de interesse na tomada de 

decisão das agências. 

Os dados que subsidiaram a presente análise são referentes às consultas e audiências públicas da Aneel 
com prazo final para envio de contribuições até 31 de dezembro de 2019. Assim sendo, os dados abarcam 

mecanismos encerrados até 2019, contados a partir do momento em que a agência começou a realizar suas 

consultas e audiências públicas3. Para a análise das contribuições, foi realizada uma amostragem aleatória, 

estratificada pela categoria “objetivos”. Explicações mais detalhadas sobre a produção dos dados, sobre as 

classificações adotadas e sobre os cálculos realizados serão fornecidas ao longo deste relatório.  

 

 

 
 
1 HUBER, John D.; SHIPAN, Charles R. Rational Delegation or Helpless Abdication? The Relationship between Bureaucrats and 

Politicians. In: Deliberate Discretion? The Institutional Foundations of Bureaucratic Autonomy. Cambridge University Press, 2002, p. 

26. 
2 MENTEL, Jessic. Procedural Safeguards for Agency Guidance: A Source of Legitimacy for the Administrative State. Administrative 

Law Review, vol. 61, n. 2, 2009. p. 1-27; STRAUSS, Peter. Legislation that Isn’t—Attending to Rulemaking’s “Democracy Deficit,” 

California Law Review, vol. 98, 1351–52, vol. 2010. 
3 A Aneel iniciou suas atividades em dezembro 1997 e instaurou seu primeiro mecanismo de participação em fevereiro de 1998. 
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Metodologia da pesquisa 

Os resultados apresentados neste relatório inserem-se em uma linha de pesquisa mais ampla a respeito 
dos mecanismos de participação social das agências reguladoras federais, realizada no âmbito do projeto 

Regulação em Números. Essa pesquisa iniciou-se, em etapa de construção metodológica, no ano de 2017. 

A partir de 2018, a pesquisa entrou em sua fase de coleta de dados, que durou até 2020, tendo sido 

levantados, neste período, dados históricos completos a respeito dos mecanismos de 12 agências 

brasileiras: ANA, Anac, Anatel, Ancine, Aneel, ANP, ANS, Antaq, ANTT, Anvisa, Banco Central e CVM. 

A pesquisa contou com a participação de um total de 27 pesquisadores, sendo 21 da área jurídica e 6 da 

área de ciência de dados. A equipe de pesquisadores jurídicos foi composta por uma coordenadora 
acadêmica, 6 pesquisadores em nível de pós-graduação e 14 pesquisadores em nível de graduação. A 

equipe de pesquisadores da área de dados, por sua vez, foi composta por 4 pesquisadores em nível de pós-

graduação e 2 pesquisadores em nível de graduação.  

A pesquisa foi financiada com recursos da Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado – RPCAP, da 

Fundação Getúlio Vargas, do Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PBIC, do CNPq, e da própria 

Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV DIREITO RIO).4 

 

Métodos de coleta e sistematização dos dados 

Os bancos de dados da pesquisa foram constituídos em duas planilhas – uma que reúne informações sobre 

os processos dos mecanismos de participação (Planilha de Mecanismos) e outra que sistematiza dados 

sobre as pessoas que contribuíram nessas arenas participativas (Planilha de Contribuintes). Para a Planilha 
de Mecanismos, foram levantados dados acerca do universo completo de consultas e audiências públicas 

realizadas até o ano de 2019,5 em todas as agências estudadas. Para a Planilha de Contribuintes, foram 

coletados dados acerca do universo completo de consultas e audiências públicas de 10 das 12 agências 

estudadas. Para a Aneel e a Anatel, tendo em vista o volume massivo de informações encontradas, os 

dados sobre contribuintes foram levantados a partir de uma amostragem aleatória de mecanismos.6 

 
 
4 Dos 27 participantes, 16 pesquisadores foram financiados com recursos da RPCAP, incluindo todos os pesquisadores da área de 

ciência de dados; e 7 alunos de graduação foram financiados por bolsas PBIC. Os demais integrantes tiveram sua participação 

financiada pela FGV DIREITO RIO. 
5 Como critério de corte para os mecanismos apresentados neste e em outros relatórios que o projeto publica conjuntamente, 

determinou-se que só seriam contemplados os mecanismos cuja data final de envio de contribuições fosse anterior ao dia 

01/01/2020. 
6 No caso da Anatel, no momento em que este relatório está sendo publicado, o levantamento de dados sobre os contribuintes ainda 

não foi concluído, estando ainda em fase de coleta. 
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A unidade de análise adotada para a Planilha de Mecanismos foi o processo administrativo correspondente 

a cada mecanismo de participação. A escolha do processo do mecanismo de participação como unidade de 

observação permite analisar diversos aspectos procedimentais e materiais, como tempo processual, 

regularidade procedimental, dentre outras. Assim sendo, nessa base foram identificadas variáveis que visam 

a retratar o tema e objetivo do processo do mecanismo de participação, os meios pelos quais as partes 

envolvidas podem interagir entre si, o número total de participantes e os prazos de duração de cada etapa 
processual. Nesta base foram também registrados dados sobre a transparência dos mecanismos, relativos 

à disponibilidade de documentos importantes, como o relatório de resposta da agência ou o produto final do 

mecanismo.  

A unidade de análise da base de dados “Contribuintes” é a pessoa que participa do mecanismo de 

participação. Nesta base, são identificadas variáveis que informam o nome, a personalidade jurídica (quando 

houver), e o grupo de interesses ao qual pertence o contribuinte, bem como o impacto de suas contribuições 

no resultado do mecanismo de participação. Foi elaborada, para cada agência, uma classificação própria 

de categorias de participantes, mas o desenho das categorias seguiu alguns padrões comuns a todas as 
agências, de forma a permitir comparações futuras. Em todas as agências, foi identificado se o contribuinte 

era uma pessoa física ou não, se se tratava de um ator governamental ou não, e se se tratava de uma 

entidade representativa de interesses ou não. As contribuições de cada autor foram também classificadas 

quanto ao seu impacto, em um conjunto fixo de categorias, que serão apresentadas neste relatório. 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos nos portais eletrônicos das agências, os quais em regra 

possuem uma seção própria para participação social, na qual a agência apresenta as informações relativas 

aos mecanismos já realizados. À época em que os dados foram levantados, cada agência possuía seu 
próprio website,7 no qual apresentava as informações de uma forma que lhe era específica. Não apenas a 

disposição das informações, como as próprias práticas e procedimentos de participação social podiam variar 

consideravelmente de agência para agência.8  

Assim sendo, o projeto estabeleceu convenções metodológicas cujo objetivo foi preservar a coerência e 

consistência dos dados levantados diante da diversidade intrínseca ao objeto estudado. Essas convenções 

foram debatidas e estabelecidas em reuniões periódicas entre os pesquisadores, sob a supervisão da 

coordenadora acadêmica do projeto. Duas diretrizes básicas orientaram o estabelecimento das convenções 

estabelecidas: em primeiro lugar, as opções adotadas pela própria agência na apresentação dos dados 
foram seguidas sempre que possível, desde que não comprometessem a possibilidade de comparações 

 
 
7 A pesquisa foi realizada antes do processo de migração gradual dos websites das agências para o Sistema Gov.br. 
8 Antes da vigência da Lei 13.848/2019, os órgãos reguladores federais tinham grande autonomia para regulamentar os 

procedimentos de seus mecanismos de participação social. Mesmo após a vigência do referido diploma, que estabeleceu parâmetros 

mínimos para o uso de mecanismos, para os prazos associados aos mecanismos e para a publicação de relatórios pela agência, as 

agências ainda mantêm autonomia na forma como organizam esses procedimentos, sendo possível identificar ‘perfis’ de participação 

social adotados por diferentes agências. 
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futuras entre as agências;9 em segundo lugar, buscou-se preservar a integridade e granularidade dos dados 

levantados. 

 

A Atuação Regulatória da Aneel 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é uma autarquia constituída sob regime especial, vinculada 

ao Ministério de Minas e Energia, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial e decisória.10  Seu 

órgão máximo decisório é a Diretoria Colegiada, composta de um Diretor-Geral e quatro Diretores. 

Atualmente, por força da Lei n. 13.848/19, o mandato dos diretores da Aneel é de 5 anos.  

A relevância desses mandatos fixos e não coincidentes é a blindagem institucional conferida aos diretores 

da agência, de forma a torná-los menos suscetíveis a eventuais pressões políticas de quem os nomeou ou 

sabatinou. Reforça-se, assim, a autonomia da agência e a sua missão de proferir decisões regulatórias 

eminentemente técnicas, e não políticas, notadamente no que se refere à edição das normas destinadas ao 
setor regulado. 

A Aneel foi criada pela Lei 9.427/1996 com a finalidade de regular os quatro segmentos que compõem a 

cadeia produtiva do setor elétrico: produção, transmissão, distribuição e comercialização. Com a finalidade 

de exercer funções de órgão regulador, normatizador, controlador e fiscalizador setorial, a Aneel possui, 

dentre outras, a atribuição de implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração de 

energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos; regular a geração (produção), transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica; fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos 

estaduais, as concessões, as permissões e os serviços de energia elétrica; estabelecer tarifas; dirimir as 
divergências, na esfera administrativa, entre os agentes econômicos regulados e entre esses agentes e os 

usuários dos serviços; fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, 

permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica e aprovar as regras e os 

procedimentos de comercialização de energia elétrica. 

No que tange à geração de energia elétrica, o Brasil conta com uma pluralidade de fontes. A matriz elétrica 

brasileira é diversificada e evidencia alta participação de fontes renováveis de energia. Em 2019, 83% da 

oferta interna de energia elétrica no Brasil foi gerada por fontes renováveis, uma proporção muito superior 

 
 
9 Um exemplo ilustrativo diz respeito à análise da modalidade de participação adotada pelas agências em cada mecanismo. 

Constatou-se que as agências não adotavam nomenclaturas consistentes entre si: havia agências que reservavam o nome de 

Audiência Pública para mecanismos de participação de modalidade presencial, ao passo que outras agências adotavam esse 

mesmo nome também para mecanismos em modalidade documental, sem reunião presencial. Assim sendo, a opção adotada foi 

registrar a terminologia adotada pela agência na coluna ‘Nomenclatura_Agência‘,  mas criar também uma classificação própria do 

projeto, registrada na coluna ‘Instrumento de Participação’, pela qual os mecanismos são classificados entre 3 categorias: 

participação presencial – PP, participação não presencial – PNP, e participação presencial e não presencial – PP & PNP. 
10 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 100. 
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ao restante do mundo. Nos países da OCDE, por exemplo, essas fontes responderam por apenas 26% da 

produção de energia elétrica em 2017. A posição de destaque do Brasil no uso de fontes renováveis para 

geração elétrica decorre da alta participação da fonte hidráulica em sua matriz. Mas, apesar do peso 

destacado dessa fonte, o parque elétrico brasileiro é bastante diversificado, contando com termelétricas (a 

partir de diferentes insumos, como gás natural, óleo combustível, nuclear, biomassa etc.), parques eólicos 

e usinas fotovoltaicas. Exemplifica essa diversidade o fato de a fonte eólica ter sido a que apresentou o 
maior avanço, em termos relativos, nos últimos anos, obtendo crescimento de cerca de 15% entre 2018 e 

201911. Cabe à Aneel regular as atividades dos diversos agentes econômicos que atuam no setor de geração 

elétrica, de modo a fomentar a eficiência produtiva desses atores e promover a segurança e estabilidade da 

base da matriz elétrica brasileira. 

O setor de transmissão, por sua vez, responde à necessidade de levar a energia gerada aos seus usuários. 

Tendo em vista as vastas dimensões territoriais do país e a concentração de sua população em áreas 

próximas ao litoral, é usual que as usinas de geração de energia hidrelétrica brasileiras sejam construídas 

longe dos grandes centros consumidores. Por essa razão, existe um complexo sistema de rede de 
transmissão, o Sistema Interligado Nacional (SIN), o qual é gerenciado pelo Operador Nacional do Sistema 

(ONS), associação civil que congrega os operadores do setor. O ONS é responsável pelas atividades de 

coordenação e controle das operações de geração e transmissão de energia elétrica integrantes do SIN, 

assim como das atividades de previsão de carga e planejamento da operação do Sistema Isolado (Sisol).12 

O ONS,  pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fiscalizada e regulada pela Aneel, tem como 

integrantes os agentes de geração com usinas despachadas de forma centralizada, os agentes de 

transmissão, agentes importadores e exportadores com ativos de transmissão conectados à rede básica, 
os agentes de distribuição integrantes do SIN e os consumidores que estejam conectados à rede básica e 

que, conforme explicado a seguir, tenham exercido a opção prevista nos arts. 15 e 16 da Lei 9.074/95. 

 Já a distribuição de energia elétrica se caracteriza pela rede elétrica e pelo conjunto de instalações e 

equipamentos elétricos que operam em níveis de alta tensão (superior a 69 kV e inferior a 230 kV), média 

tensão (superior a 1 kV e inferior a 69 kV) e baixa tensão (igual ou inferior a 1 kV).  Segundo dados da Aneel, 

atualmente, o Brasil possui 105 distribuidoras de energia elétrica, sendo 54 concessionárias e 38 

permissionárias, além de 13 cooperativas de eletrização rural que atuam sob autorização precária e estão 

em processo de regularização para se tornarem concessionárias ou permissionárias.13 

 
 
11 Para mais informações sobre a matriz energética brasileira, e sobre a matriz elétrica em particular, ver: EPE. Balanço Energético 

Nacional 2020: Relatório Síntese / Ano Base 2019. Rio de Janeiro, 2020. Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Disponível no 

endereço: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-479/topico-

521/Relato%CC%81rio%20Si%CC%81ntese%20BEN%202020-ab%202019_Final.pdf (acesso em 12/08/2020).  
12 Cf. art 13 da Lei 9.648/1998, com a redação dada pela Lei 13.360/2016. O art. 2º, III do Decreto 7.246/2010, Sistemas Isolados são 

“os sistemas elétricos de serviço público de distribuição de energia elétrica que, em sua configuração normal, não estejam 

eletricamente conectados ao Sistema Interligado Nacional - SIN, por razões técnicas ou econômicas.” 
13 https://www.aneel.gov.br/regulacao-dos-servicos-de-distribuicao. Acesso em 21 jul. 2020. 
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Por fim, há ainda a etapa de comercialização da energia. No Brasil, existem dois ambientes de contratação 

de energia elétrica. Consumidores cativos integram o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e são 

clientes obrigatórios das distribuidoras de energia elétrica. Já os consumidores que atendem às exigências 

mínimas dos arts. 15 e 16 da Lei 9.074/95 podem optar entre ser clientes da distribuidora local ou escolher 

o seu supridor no ambiente de contratação livre (ACL). A contabilização e liquidação das operações de 

compra e venda de energia ocorre na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A CCEE é 
uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente 

e sob regulação e fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. 

Assim, a Aneel deve proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se 

desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade, seguindo as diretrizes do artigo 

3º do Decreto 2.335/97. São elas:  

• (i) Prevenção de potenciais conflitos, por meio de ações e canais que estabeleçam adequado 
relacionamento entre agentes do setor de energia elétrica e demais agentes da sociedade;  

• (ii) Regulação e fiscalização realizadas com o caráter de simplicidade e pautadas na livre 

concorrência entre os agentes, no atendimento às necessidades dos consumidores e no pleno 

acesso aos serviços de energia elétrica;  

• (iii) Adoção de critérios que evitem práticas anticompetitivas e de impedimento ao livre acesso aos 
sistemas elétricos;  

• (iv) Criação de condições para a modicidade das tarifas, sem prejuízo da oferta e com ênfase na 

qualidade do serviço de energia elétrica;  

• (v) Criação de ambiente para o setor de energia elétrica que incentive o investimento, de forma que 
os concessionários, permissionários e autorizados tenham asseguradas a viabilidade econômica e 

financeira, nos termos do respectivo contrato;  

• (vi) Adoção de medidas efetivas que assegurem a oferta de energia elétrica a áreas de renda e 

densidade de carga baixas, urbanas e rurais, de forma a promover o desenvolvimento econômico e 

social e a redução das desigualdades regionais;  

• (vii) Educação e informação dos agentes e demais envolvidos sobre as políticas, diretrizes e 
regulamentos do setor de energia elétrica;  

• (viii) Promoção da execução indireta, mediante convênio, de atividades para as quais os setores 

públicos estaduais estejam devidamente capacitados;  

• (ix) Transparência e efetividade nas relações com a sociedade. 
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Procedimentos dos Mecanismos de Participação Social da Aneel 

A Participação Social está expressamente prevista nos dois diplomas legais que criaram a Aneel: a Lei 

9.427/96 e o Decreto 2.335/97. Assim, o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 9.427/96 prevê que os processos 
decisórios que implicam “afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos 

consumidores” devem ser precedidos de audiência pública organizada pela Aneel. O Decreto 2.335/97 

reproduz a mesma fórmula da lei em seu artigo 21, estabelecendo ainda que a necessidade de realização 

de audiências públicas nesses casos pode decorrer tanto de ato administrativo/normativo da Agência como 

de anteprojeto de lei proposto pela Aneel. Neste segundo caso, a audiência só poderá ocorrer após consulta 

prévia à Casa Civil.  

O artigo 21 do Decreto 2.335/97 prevê 4 objetivos que devem nortear as audiências públicas da agência: 

(1) recolher subsídios e informações para o processo decisório da Aneel; (2) propiciar aos agentes e 
consumidores a possibilidade de encaminhamento de seus pleitos, opiniões e sugestões; (3) identificar, da 

forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria objeto da audiência pública; e (4) dar 

publicidade à ação regulatória da Aneel. Observa-se assim que o Decreto contemplou os três objetivos da 

participação social usualmente identificados pela literatura acadêmica, mencionados na primeira seção 

deste relatório14.  

Além de menções expressas à participação social e aos seus objetivos, os diplomas constitutivos da Aneel 

se preocuparam também em integrar essa função à estrutura organizacional da agência. O Decreto 2.335/97 

estabeleceu em seu art. 6º, caput e inciso IV, que a estruturação das Superintendências da Aneel deveria 
contemplar entre seus processos básicos a atividade de “consulta aos agentes, aos consumidores e à 

sociedade”. Consequentemente, o primeiro regimento interno da Aneel (Portaria MME no 349/97) criou a 

Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, posteriormente renomeada para Superintendência 

de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública (SMA), como órgão incumbido de 

gerir os processos de participação social da Aneel. A criação de um órgão especializado como a SMA 

contribui para que os aprendizados institucionais da agência em matéria de participação social se 

consolidem em práticas padronizadas, de forma a propiciar uma melhora na qualidade organizacional dos 
mecanismos ao longo do tempo. 

 

A regulamentação da participação social no âmbito da Aneel 
 

 
 
14 É fácil constatar essa relação: os itens 1 e 3 referem-se ao objetivo de aprimorar a qualidade das decisões tomadas pela agência, 

o item 2 refere-se ao objetivo de conferir legitimidade às decisões da agência, e o item 4 refere-se ao objetivo de ampliar a 

transparência das decisões tomadas pela agência. Ver página 4 deste relatório. 
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Até a vigência da Lei 13.848/19, a Aneel utilizou duas categorias de mecanismo de participação social: a 

audiência pública e a consulta pública. Os diplomas constitutivos da agência mencionados até aqui fazem 

referência apenas às audiências públicas convocadas pela Diretoria Geral da agência, sem mencionar 

expressamente o termo “consulta pública”. As consultas públicas foram disciplinadas por norma interna da 

Agência, a Resolução 233/98, que regulamentou aspectos complementares dos processos decisórios da 

Aneel. Essa resolução definiu as consultas públicas como mecanismos de participação social estabelecidos 
por deliberação da Diretoria para propiciar a participação da sociedade em atos administrativos que não 

implicassem em efetiva “afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos 

consumidores”. Nesses casos não haveria vinculação legal à realização de mecanismo de participação 

social, mas ainda assim a agência poderia discricionariamente decidir consultar a sociedade em relação a 

temas de menor alcance social, como aqueles afetos à sua gestão interna. A participação em consultas 

públicas foi inicialmente prevista apenas pela modalidade de intercâmbio documental, diferentemente da 

participação em audiências públicas, instrumentos mais complexos que poderiam contar tanto com sessões 

presenciais como com a modalidade de intercâmbio documental. A Resolução 233/98 estabeleceu ainda o 
prazo mínimo de 8 dias corridos para a convocação das sessões presenciais de audiências públicas15, e o 

período mínimo de 4 dias úteis para a realização de intercâmbio documental, tanto em consultas como em 

audiências públicas.  

Em 2007, com a aprovação da Resolução Normativa 273/07, a Aneel alterou seus conceitos de consulta 

pública e audiência pública. Passou-se a utilizar o termo audiência pública para os mecanismos de 

participação social de caráter mais amplo, instaurados pela Diretoria da Agência (art. 15), ao passo que as 

consultas públicas foram definidas como “instrumento administrativo delegado pela Diretoria da agência aos 

Superintendentes da Aneel para apoiar as atividades das Superintendências na instrução de processos de 

regulação, fiscalização ou implementação de suas atribuições específicas” (art. 22). Com a Resolução 

Normativa 273/07, houve previsão expressa da possibilidade de realização de sessões presenciais em 

consultas públicas, de forma que a principal diferença entre os dois tipos de mecanismo passou a ser a sua 

origem no interior da agência: audiências públicas seriam instauradas pela Diretoria para tratar de questões 

de mais amplo espectro, ao passo que as consultas seriam instauradas pelas superintendências para tratar 

de questões pertinentes às suas atribuições específicas16.  

 
 
15 Outras agências adotaram prazos semelhantes para a convocação das audiências públicas. Cf. nesse sentido, art. 4º, § 3º da 

Resolução ANA n. 52/2011. 
16 Podemos entender essa transição como fruto da especialização de funções da agência: à medida que a complexidade das funções 

da agência foi-se intensificando, mais atividades foram delegadas às superintendências, e a atuação da Diretoria se concentrou em 

atividades mais gerais, capazes de gerar maior impacto para a sociedade. Com isso, fez-se necessário disciplinar uma modalidade 

de participação social delegada pela diretoria às superintendências, e utilizou-se para isso a figura da consulta pública, que até então 

era a modalidade mais simples de mecanismo de participação social no âmbito da Aneel. 
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A Resolução Normativa no 273/07 sofreu diversas alterações posteriores17, mas a conceituação de 

consultas e audiências públicas não foi substancialmente modificada até a vigência da Lei 13.848/19, que 

estabeleceu, em seu art. 9º, novas regras vinculantes para todas as 11 agências reguladoras federais em 

matéria de participação social. Assim, a partir de outubro de 2019, a agência novamente alterou a forma 

como classificava seus instrumentos de participação social, dessa vez para adaptar-se à terminologia 

estabelecida pelo novo diploma legal. A Aneel passou então a utilizar-se de 3 mecanismos de participação 
social distintos: (1) a tomada de subsídios18, mecanismo utilizado em fase inicial de estudos ou prospecção 

do tema pelas Superintendências da Aneel, que pode ocorrer tanto em modalidade presencial, quanto por 

intercâmbio documental; (2) a consulta pública, que é o instrumento utilizado em fase avançada pela 

Diretoria da Agência em modalidade exclusivamente de intercâmbio documental, e (3) a audiência pública, 

que é o instrumento utilizado em fase avançada pela Diretoria da Agência em modalidade exclusivamente 

presencial.  

Para evitar confusões terminológicas, tendo em vista a evolução dos conceitos de audiência pública e de 

consulta pública ao longo do período estudado, procuramos dar preferência nesse relatório, sempre que 
possível, à expressão “mecanismo de participação social”, que designa de modo genérico as modalidades 

utilizadas pela agência ao longo dos anos. 

 

Etapas da participação social 
 

O art. 16 da Resolução Normativa 273/07 estabeleceu os atos que compõem uma audiência pública da 

agência: “(i) a abertura mediante publicação de Aviso de Audiência Pública no Diário Oficial da União e na 

página eletrônica da Aneel; (ii) a disponibilização de documentos no site da Aneel; (iii) encaminhamento 

pelos interessados de contribuições e sugestões, na forma e prazos definidos no aviso, assegurada sua 

publicação; (iv) realização de Reunião Presencial, quando aprovada pela Diretoria Colegiada; (v) realização 

de reuniões com grupos específicos, a critério do Diretor-Relator, para aprofundamento da discussão sobre 

o tema objeto da Audiência Pública; (vi) análise das contribuições recebidas, realizada pelas áreas técnicas 

da Aneel responsáveis pelo assunto objeto da Audiência; e (vii) publicação da análise das contribuições 

recebidas.”  

 
 
17 A Resolução Normativa no 273/07 foi alterada pelos seguintes diplomas: Resolução Normativa no 290/07, Resolução Normativa no 

311/08, Resolução Normativa no 355/09, Resolução Normativa no 483/12, e Resolução Normativa no 804/18. Mais informações no 

endereço: https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/normas-manuais-e-

procedimentos/pop_up?_101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6_viewMode=print&_101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6_languageId=pt_BR 

Acesso em 16 ago. 2020.  
18 Optamos por não incluir a figura da Tomada de Subsídios no universo de mecanismos analisados neste relatório. Essa opção se 

deve ao fato de ser uma modalidade tardia de mecanismo de participação social, criada apenas nos meses finais de um período de 

análise de mais de 20 anos. Com a data de corte estabelecida para 31/12/2019, apenas 3 tomadas de subsídios poderiam ser 

incluídas. Acreditamos que a eliminação desses mecanismos não prejudica o presente estudo nem introduz um viés na análise. 
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Para fins de simplificação desses processos e comparação de mecanismos de participação realizados por 

diferentes agências reguladoras, o projeto Regulação em Números classifica os atos das agências em 4 

fases, que constituem o ciclo de coleta e processamento de dados dos mecanismos de participação social: 

(i) Convocação; (ii) Período para recebimento das contribuições; (iii) Publicação do relatório de análise das 

contribuições; e (iv) Decisão final da agência. A Figura 1, a seguir, representa esse ciclo em 4 fases. 
 
 

Figura 1 – Ciclo de coleta e processamento de dados dos mecanismos 

 

As 4 fases mencionadas acima constituem marcos temporais relevantes para a análise dos mecanismos de 

participação social. Com a convocação, a agência não apenas dá conhecimento à sociedade de que está 

realizando mecanismo de participação para obter subsídios da sociedade sobre determinado tema, como 

também é comum que seja disponibilizado um material de apoio à participação, que busca auxiliar os 

agentes sociais e mostrar ao público como os debates acerca do tema vinham sendo conduzidos pela 

agência até aquele momento. Esses documentos geralmente incluem cópia em formato PDF da publicação 
do ato de convocação no Diário Oficial da União, notas técnicas produzidas pela agência sobre o tema de 

objeto do mecanismo, relatórios de análise de impacto regulatório, quando for o caso, documentos 

explicativos sobre os procedimentos de participação social da agência, entre outros. Nas consultas 

destinadas à gestão de atos e contratos, sobretudo nas que tratam de revisão tarifária, é comum que a 

agência disponibilize tabelas e informativos com dados pertinentes ao cálculo tarifário, incluindo índices 

numéricos, de conhecimento aberto ao público, relativos às atividades da concessionária ou permissionária 

que detém aquele contrato. No caso das consultas envolvendo a elaboração de normas e regulamentos, a 
agência disponibiliza minuta do ato normativo para debate.  

A fase de recebimento de contribuições é dada pelo período dentro do qual a agência receberá as 

contribuições da sociedade. As datas do período de recebimento de contribuições devem ser estabelecidas 

no instrumento de convocação. Como visto, os regulamentos da agência estabeleciam um prazo mínimo de 

8 dias corridos entre a convocação e a realização de sessão presencial, e um período mínimo 4 dias úteis 

para o recebimento de contribuições por intercâmbio documental.  Com a vigência da Lei 13.848/19, esses 

prazos foram modificados. O parágrafo 2º do art. 9º da lei prevê que, “ressalvada a exigência de prazo 

diferente em legislação específica, acordo ou tratado internacional, o período de consulta pública terá início 

após a publicação do respectivo despacho ou aviso de abertura no Diário Oficial da União e no sítio da 

agência na internet, e terá duração mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, ressalvado caso excepcional de 
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urgência e relevância, devidamente motivado.” Em relação às audiências presenciais, a lei estabeleceu um 

prazo mínimo de 5 dias úteis entre a publicação do ato convocatório e a realização da sessão presencial19.  

Uma vez concluída a fase de recebimento das contribuições, cabe ainda à agência processar as informações 

recebidas, formular um relatório de análise das contribuições e, se julgar necessário, oferecer sua decisão 

final sobre o assunto. O resultado final varia de acordo com o objetivo do mecanismo de participação 

realizado, e pode se manifestar na forma da aprovação de uma revisão tarifária, da edição de uma nova 
norma regulamentar, dentre outros.  

Por fim, cumpre destacar que o estabelecimento de rotinas padronizadas pela agência é um fator 

fundamental para a eficiência da gestão dos mecanismos de participação social. O material de apoio 

oferecido pela agência tem um efeito direto sobre a qualidade e a pertinência das contribuições recebidas, 

facilitando ou dificultando a tarefa de produção do relatório de análise das contribuições. Além de oferecer 

esse material de apoio, diversas agências recebem as contribuições por meio de formulários eletrônicos que 

orientam os participantes a responder a certas perguntas, e coletam informações sobre quem está 

participando.  

No âmbito da Aneel, contudo, os procedimentos de submissão de contribuições são bastante informais: os 

contribuintes podem enviar documentos para um e-mail fornecido pela agência para aquele mecanismo 

específico. Não há restrições substanciais a esses documentos, ou condicionantes que forcem os agentes 

a responderem a questões específicas da agência. Nos mecanismos envolvendo intercâmbio documental 

que têm como objeto a discussão de ato ou norma disponibilizado como minuta, a agência geralmente 

disponibiliza um “Modelo de envio de contribuições”, documento destinado a facilitar a formulação de 

comentários em referência ao texto proposto pela agência. A Figura 2, a seguir, mostra o layout desse 
documento, disponibilizado, no mesmo formato, em diversos mecanismos da agência. 

 

 
 
19 O parágrafo 2º do art. 10 prevê que “A abertura do período de audiência pública será precedida de despacho ou aviso de abertura 

publicado no Diário Oficial da União e em outros meios de comunicação com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis”. 
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Figura 2 – Layout do documento “Modelo para envio de contribuições”    

 
 
 
Uso dos Mecanismos de Participação 

A Aneel iniciou suas atividades em dezembro de 1997, e seu primeiro mecanismo de participação foi a 

Audiência 001/1998, ocorrida em 17 de fevereiro de 1998. Constata-se, portanto, que a agência integrou a 

participação social às suas funções desde o início de suas atividades, ao contrário de outras agências 

reguladoras que, em alguns casos, levaram anos para fazer o mesmo20. Isso se deve, como visto, à 

existência de previsão expressa a mecanismos de participação, como ferramenta de auxílio aos processos 

decisórios da agência, nas normas que criaram a Aneel, a Lei 9.427/96 e o Decreto 2.335/97.  

Os mecanismos de participação analisados neste relatório foram classificados,  quanto ao tipo, em três 
categorias: participação presencial (PP), participação não presencial (PNP) e participação presencial e não 

presencial (PP e PNP). Essas categorias correspondem às modalidades estabelecidas pela própria agência: 

foram classificadas como PP os mecanismos da modalidade “Ao Vivo (Presencial)”, como PNP os 

mecanismos da modalidade “Intercambio Documental”, e como PP e PNP os mecanismos que abarcam as 

duas modalidades21.  

 
 
20 A Agência Nacional de Águas – ANA, por exemplo, apesar de ter sido criada em 2000, só realizou seu primeiro mecanismo de 

participação social em 2011. 
21 Como visto na seção anterior, antes da aprovação da Lei 13.848/19, os termos “audiência pública” e “consulta pública” não 

designavam a modalidade do mecanismo. Com a vigência da Lei 13.848/19, conforme já explicado, a agência passou a adotar 
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Uma análise inicial da série histórica revela um uso desigual das categorias, e uma distribuição irregular dos 

mecanismos ao longo dos anos. O número de mecanismos por ano cresceu consideravelmente ao longo do 

período estudado, que vai de 1998 a 2019. Enquanto nos primeiros anos observamos que a agência 

instaurou menos de 20 mecanismos por ano, ao final do período o recurso à participação social passou ao 

patamar de mais de 100 mecanismos por ano, com o ápice da série histórica em 2013, quando a agência 

instaurou 155 mecanismos. Percebemos assim que houve uma evolução institucional no sentido de 
ampliação considerável do recurso à participação social nas atividades da agência. No Gráfico 1, é 

apresentada a quantidade de mecanismos22 realizados por ano pela Aneel no período entre 1998 e 2019, 

com a indicação do tipo de mecanismo (PNP, PP, PP e PNP). 

Gráfico 1 – Número de mecanismos por ano  

 

 
 

 
nomenclaturas que indicam a modalidade, sendo o termo audiência pública utilizado para designar mecanismos exclusivamente 

presenciais, enquanto o termo consulta pública passou a designar mecanismos por intercâmbio documental. No entanto, essa 

vinculação direta entre a nomenclatura e a modalidade do mecanismo só se verifica nos mecanismos instaurados a partir de outubro 

de 2019, que constituem uma parcela reduzida do que é analisado neste relatório. 
22 Diversos mecanismos de participação da Aneel apresentam mais de uma fase. Nesses casos, surge a dúvida sobre se as fases 

deveriam ser analisadas conjuntamente, ou se cada fase deveria ser tratada como um mecanismo distinto. Analisá-las juntas se 

mostrou uma opção problemática, visto que em muitos casos as fases apresentavam grandes diferenças, inclusive tendo objetivos 

de participação diferentes. Por outro lado, a opção de analisar as fases separadamente foi dificultada, em alguns casos, pela 

ausência de informações suficientes acerca de cada fase no site da agência. Assim sendo, optou-se pelo tratamento de cada fase 

em separado, como um mecanismo distinto, sempre que essa opção fosse viável do ponto de vista dos dados disponíveis. 
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Os dados permitem constatar também uma clara preferência da agência pelo intercambio documental, pois 

a maioria dos mecanismos realizados foram do tipo não presencial (PNP). Mesmo entre os mecanismos 
que envolveram a realização de reuniões presenciais, observamos que, na maioria dos casos, fez-se 

também recurso ao intercâmbio documental (PP e PNP), sendo apenas uma pequena parcela classificada 

como exclusivamente presencial (PP). O Gráfico 2 mostra os percentuais de cada tipo de mecanismo. 

 

Gráfico 2 – Tipos de mecanismos (percentuais)   

 
 
Objetivos dos Mecanismos 
 

Mecanismos de participação social podem ser utilizados para atender a diversas finalidades distintas23. No 

âmbito da Aneel, os principais objetivos dos mecanismos foram a produção de normas e regulamentos e o 

apoio à elaboração ou revisão de atos e contratos. De um universo de 1.677 mecanismos, 825 foram 

classificados, quanto ao seu objetivo, na categoria Atos e Contratos, e 677 na categoria Normas e 

 
 
23 Para classificar as audiências públicas conforme seu objetivo, adotamos no projeto Regulação em Números as seguintes categorias: 

(i) Agenda Regulatória – planejamento temático e temporal do conjunto de atividades a serem realizadas pela agência no período 

subsequente; (ii) Atos e Contratos – mecanismo que visa a subsidiar a elaboração ou a revisão de atos outorgas de concessão, 

permissão ou autorização, ou à gestão de contratos de fornecimento; (iii) Normas e regulamentos – mecanismo destinado à produção 

normativa; (iv) Produção de Conhecimento – mecanismo relativo a estudos para a obtenção de informações que auxiliem processos 

decisórios da agência não direcionados única e exclusivamente à produção de normas e regulamentos ou atos e contratos delegando 

atividades e/ou serviços; (v) Políticas Públicas – coleta de dados para a estruturação de um plano ou programa de política pública 

relacionado à atuação da agência. 
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Regulamentos. Juntas, essas duas categorias respondem por cerca de 90% das consultas e audiências 

públicas realizadas pela agência no período estudado.  

No caso da categoria Atos e Contratos, a agência se vale de mecanismos de participação social para colher 

informações da sociedade que podem influenciar aspectos relevantes da gestão contratual, como o cálculo 

tarifário. Além disso, o art. 39 da Lei 8.666/93 estabelece a obrigatoriedade de realização de audiência 

pública antes da publicação do edital quando o valor estimado para a uma licitação ou para um conjunto de 
licitações simultâneas for superior a 100 vezes o limite previsto no art. 23, I, ‘c’ do mesmo diploma. Nesses 

casos, a agência submete minutas de seus contratos de concessão ou permissão e do edital à apreciação 

da sociedade, buscando subsídios para aperfeiçoar seus procedimentos licitatórios. 

As informações prestadas nesses mecanismos compreendem tanto os subsídios de caráter técnico que 

podem ser oferecidos por profissionais do setor elétrico, pela própria concessionária ou permissionária que 

detém o contrato, ou por outros agentes com competências e informações especializadas sobre o setor, 

quanto as contribuições mais gerais, geralmente relacionadas à qualidade dos serviços prestados, que em 

alguns casos são fornecidas pelos consumidores finais desses serviços. Já no caso dos mecanismos da 
categoria Normas e Regulamentos, a agência busca contribuições dos diversos atores sociais para 

aprimorar o conteúdo de uma norma, com objetivo de garantir que a solução regulatória atenda aos objetivos 

pretendidos. Como grandes atores do setor elétrico participam frequentemente desses mecanismos, a 

agência pode também antever como a norma produzida será interpretada e aplicada por seus destinatários.  

O Gráfico 3 mostra os percentuais de mecanismos de participação social classificados em cada objetivo. 

 

Gráfico 3 – Objetivos dos mecanismos (percentuais) 
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Além de utilizar-se de mecanismos de participação para orientar sua produção normativa e a gestão de atos 

e contratos, a Aneel vem-se utilizando desses mecanismos também para definir sua agenda regulatória, 

para auxiliar a elaboração de políticas públicas e para produzir conhecimentos em geral que sejam 

pertinentes às suas atividades. A produção de conhecimentos foi a terceira categoria de objetivo mais 

presente, respondendo por 9,1% dos mecanismos. Nessa categoria se inserem os mecanismos destinados 

a auxiliar a produção de manuais ou outros materiais de orientação elaborados pela agência, assim como 
auxiliar a formulação de documentos de gestão da própria agência. Um exemplo seria a Audiência 009/2001, 

que teve como objetivo o aprimoramento do Manual dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico do Setor Elétrico Brasileiro. 

Quanto ao uso de mecanismos de participação para definição da Agenda Regulatória da agência, cumpre 

destacar que a Aneel vem adotando sistematicamente a prática de submeter sua agenda à apreciação da 

sociedade. As agendas regulatórias da Aneel obedecem a um ciclo de revisão bianual e, antes de editar 

uma nova versão de sua agenda, a Aneel vem submetendo a minuta de sua próxima agenda à audiência 

pública. A Lei 13.848/19 ampliou a obrigatoriedade da participação social e trouxe também menção expressa 
à elaboração de agendas regulatórias pelas agências24, de forma que o recurso à participação social para 

a definição da agenda regulatória tende a consolidar-se como boa prática regulatória que deveria ser 

seguida por todas as agências reguladoras federais. Antes da edição da lei, contudo, a Aneel já havia 

assimilado essa diretriz às suas rotinas de revisão da agenda regulatória25.  

Já os mecanismos com objetivo de auxiliar a elaboração de Políticas Públicas, além de muito menos 

frequentes na série histórica, aparecem de forma inconstante ao longo do tempo. A análise da incidência 

desses mecanismos no decorrer dos anos permite constatar que a agência não desenvolveu, em relação a 
eles, práticas consolidadas e persistentes que permitissem um alto nível de integração da participação social 

às rotinas e processos internos da agência relativas à elaboração de políticas públicas. Esse resultado 

parece indicar que a agência não se utiliza com frequência da participação social para debates exploratórios 

acerca das suas linhas de ação regulatória. Os mecanismos de participação são mais frequentemente 

instaurados quando já há uma proposta de norma a ser debatida, ou quando há atos de elaboração ou de 

gestão de contratos que exigem a instauração de mecanismos de participação. 

O Gráfico 4 mostra a incidência de mecanismos com cada categoria de objetivo, em valores absolutos (à 

direita) e percentuais (à esquerda), ao longo do período analisado. 

 

 
 
24 Conforme os arts. 9º e 21, respectivamente, do referido diploma legal. 
25 Assim sendo, a presença pouco destacada desse tipo de mecanismo no levantamento realizado neste relatório é uma 

consequência apenas da periodicidade das revisões da agenda, que só acontecem a cada dois anos. Como o universo total de 

mecanismos instaurados pela Aneel ao longo do período estudado é extenso, esse objetivo acaba tendo um peso relativo pequeno.  
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Gráfico 4 – Objetivos dos mecanismos por ano 

 
 
 

O Gráfico 4 permite também verificar que a alta incidência de mecanismos com os objetivos Atos e Contratos 

e Normas e Regulamentos se apresenta ao longo de todo o período estudado.  

Em relação aos mecanismos classificados na categoria Normas e Regulamentos, observa-se que a 

participação social foi efetivamente integrada à rotina de produção normativa da agência, sobretudo para a 
elaboração de normas de alcance geral. Na Aneel, faz-se recurso à participação social na maioria dos casos 

em que a agência decide produzir uma norma de amplo escopo, algo que não se verifica em todas as 

agências reguladoras federais26. Para evidenciar esse fato, buscamos relacionar as resoluções normativas 

 
 
26 O projeto Regulação em Números realizou uma análise abrangente da produção normativa da Agência Nacional de Águas (ANA) e 

da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) e constatou que uma minoria das normas aprovadas era precedida de 

mecanismo de participação social. Na ANA, apenas 3% das normas produzidas entre 2011 e 2019, período em que a agência 

realizou audiências públicas, foram precedidas de participação social. Na ANS, estudo semelhante verificou uma porcentagem de 9% 

de normas precedidas de mecanismos de participação social. Cf. PAVÃO, Bianca Borges Medeiros; SALINAS, Natasha S. C.; 

SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha. Diagnóstico da Regulação da Água no Brasil, 2020. Disponível em: 

<https://hdl.handle.net/10438/29588>. SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; MARTINS, Fernanda. Os Mecanismos de Participação da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar. Revista Brasileira de Políticas Públicas, vol. 8, n. 3, 2018, p. 342-368. Disponível em: 

< https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5738>. 
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publicadas pela agência nos anos finais da série à realização prévia de mecanismos de participação social. 

Assim, tomando-se por base as 66 resoluções normativas aprovadas pela agência em 2018 e 2019, e 

verificamos que 58 dessas normas haviam sido precedidas de mecanismos de participação social. O Gráfico 

5 mostra a proporção percentual de resoluções normativas precedidas de mecanismos de participação 

social nesses anos finais da série histórica, evidenciando um alto nível de uso da participação social como 

instrumento de apoio à produção normativa no âmbito da Aneel. 

 

Gráfico 5 – Resoluções Normativas precedidas ou não de mecanismo 
de participação social nos anos de 2018 e 2019 

 
 
Temas dos Mecanismos 
 

Os mecanismos de participação social da Aneel foram também classificados, quanto ao tema, em 8 

categorias não mutuamente excludentes: (i) Consumidor/usuário, (ii) Geração de energia, (iii) Transmissão 

de energia, (iv) Distribuição de energia, (v) Comercialização de energia, (vi) Gestão tarifária, (vii) 

Administração e planejamento, e (viii) Processo administrativo. Os temas referem-se às etapas da cadeia 

de produção energética (geração, transmissão, distribuição e comercialização), a aspectos internos da 
agência (planejamento e processos administrativos) e à competência da agência para gerir contratos de 

fornecimento de energia elétrica, da qual decorre a tarefa de revisão periódica do cálculo tarifário e a 

necessidade de intervir em defesa do interesse dos consumidores, sobretudo quando há indícios de 

precarização da estrutura de fornecimento, de dificuldades de acesso ou ainda quando surgem reclamações 

recorrentes em relação à qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias e permissionárias que 

prestam esses serviços. 

O tema mais comum nos mecanismos da Aneel foi a Gestão tarifária. As revisões periódicas do cálculo 
tarifário respondem por uma parcela significativa dos mecanismos. Dos 1.677 mecanismos analisados, 574 
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tiveram como um de seus temas a Gestão tarifária, o que significa que esse tema esteve presente em 34,2% 

dos mecanismos realizados no período.  

Observamos também que as diferentes etapas da cadeia de produção energética não possuem 

representação equitativa nos mecanismos de participação da agência. As etapas finais da cadeia 

(comercialização e distribuição) aparecem com mais frequência, em comparação às etapas iniciais da 

cadeia (geração e transmissão). Os temas Comercialização de energia e Distribuição de energia, presentes 
em 321 e 281 mecanismos, respectivamente, tiveram uma incidência cerca de duas vezes maior do que o 

tema Transmissão de energia, presente em 141 mecanismos, o que evidencia a desproporção entre as 

etapas da cadeia. O Gráfico 6 mostra o percentual de cada tema, em relação ao número total de 

mecanismos27.  

 

Gráfico 6 – Temas dos mecanismos (percentuais) 

 
 
 

Com os dados levantados, é possível ainda analisar como a incidência dos temas está distribuída entre os 

diferentes objetivos dos mecanismos. A análise revela que a proporção entre os temas verificadas acima 
não permanece a mesma quando tomamos cada objetivo em separado. Assim, pode-se verificar que, 

embora a Gestão tarifária seja o tema mais presente no universo total de mecanismos, sua incidência se 

concentrou majoritariamente nos mecanismos destinados à gestão de Atos e Contratos. Se tomarmos 

apenas os mecanismos destinados à produção de Normas e Regulamentos, por outro lado, Comercialização 

de energia e a Distribuição de energia passam a ser os temas mais presentes, revelando um peso maior na 

 
 
27 Observe-se que a soma dos percentuais no Gráfico 6 excede o valor de 100%. Isso ocorre porque a classificação adotou regra de 

classificação não mutuamente excludente, de forma que, em alguns casos, um mesmo mecanismo foi classificado com mais de um 

tema. 
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produção normativa da agência. Já o tema Consumidor/usuário, que responde por uma proporção pequena 

do total de mecanismos, se destaca entre os mecanismos destinados à Produção de Conhecimento. O 

Gráfico 7 mostra a incidência dos temas para cada categoria de objetivo.  

 
 
Gráfico 7 – Temas por objetivo do mecanismo 

 
 
 
 
 
Tempo de Duração dos Mecanismos 
 

Os regulamentos internos da Aneel estipulam, como visto, alguns prazos para os procedimentos de 

participação da agência28. Apesar disso, esses prazos são pouco exigentes e há temporalidades relevantes 

 
 
28 Conforme a explanação da seção anterior, embora as resoluções da agência tenham passado por múltiplas revisões ao longo do 

período, os requisitos temporais das consultas e audiências públicas se mantiveram os mesmos ao longo da maior parte do período 

analisado: previu-se antecedência mínima entre a convocação e a realização de sessões presenciais, e um período mínimo para o 

recebimento de contribuições pela via documental. 
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que não foram disciplinadas pelos regulamentos da agência. Dessa forma, a Aneel manteve, até a entrada 

vigor da Lei 13.848/19, ampla discricionariedade para determinar o tempo de duração de seus mecanismos 

de participação, em especial o tempo para recebimento das contribuições em mecanismos não presenciais 

– para o qual os regulamentos da agência previam a duração mínima de apenas 4 dias úteis – bem  como 

o tempo para divulgar seu relatório de análise de contribuições e sua decisão final, prazos estes que não 

foram delimitados nas normas da agência.  

Apesar disso, a análise dos prazos de duração de cada etapa processual dos mecanismos mostra-se 

relevante na medida em que está intimamente ligada à transparência e à eficiência da tomada de decisões 

da agência. Um prazo muito exíguo para recebimento das contribuições, por exemplo, pode comprometer a 

efetividade da participação, já que pessoas que teriam interesse em participar podem não tomar 

conhecimento da realização do mecanismo ou podem não ter tempo suficiente para enviar contribuições por 

escrito ou preparar sua manifestação em sessão presencial. Por outro lado, um prazo muito extenso para a 

análise das contribuições recebidas prolonga indevidamente a tomada de decisão da agência, dificultando 

também a prestação de contas aos participantes, que devem esperar muito tempo para obter resposta da 
agência, podendo em certos casos nem chegar a identificar que receberam resposta.  

Se os mecanismos de participação social têm como um de seus objetivos ampliar a legitimidade democrática 

dos reguladores e contribuir para um diálogo efetivo com a sociedade, cumpre observar que a demonstração 

de baixa responsividade pela agência pode atuar em sentido contrário a esses objetivos, prejudicando a 

imagem do regulador junto aos atores sociais. Quando os participantes desses mecanismos demoram a 

obter resposta da agência ou sentem que suas contribuições não foram devidamente consideradas, a 

agência e seus mecanismos de participação social perdem credibilidade.  

Para evitar uma semelhante reação negativa, não basta que a agência realize mecanismos de participação 

com frequência, é necessário que esses mecanismos sejam realizados de forma que os agentes possam 

efetivamente participar, e que disponham de tempo para tomar conhecimento do problema levantado e 

preparar suas contribuições. Não basta tampouco que a agência responda aos participantes, é necessário 

que o faça em tempo hábil. A dimensão temporal é particularmente relevante para os agentes que não 

acompanham rotineiramente as ações da agência, como é o caso do cidadão comum que, na qualidade de 

usuário dos serviços de energia elétrica, busca exercer sua cidadania e participar de um mecanismo da 

agência. Nesses casos, um tempo excessivamente longo de resposta da agência, por exemplo, pode 
comprometer o interesse do agente em participar de mecanismos futuros, deixando-o com a percepção de 

que a agência não deu atenção às suas demandas. 

Neste relatório, a análise da duração dos mecanismos de participação baseia-se nos marcos temporais que, 

como vimos, compõem as 4 fases dos mecanismos de participação: (i) convocação; (ii) período de 

recebimento de contribuições; (iii) publicação do relatório de análise de contribuições; (iv) publicação da 

decisão final da agência. A partir dessas fases, foram analisados dois lapsos temporais principais: o tempo 

de preparação dos mecanismos e o tempo de resposta da agência.  
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Tempo de preparação dos mecanismos 

O tempo de preparação corresponde ao período entre a data da convocação do mecanismo e o prazo final 

para envio das contribuições, contado em dias. Compreende, portanto, as duas primeiras fases 

apresentadas anteriormente. Com a vigência da Lei n. 13.848/19, estabeleceu-se um prazo de antecedência 

mínima de 5 dias úteis entre o ato convocatório e a realização de sessões presenciais, bastante próximo ao 

prazo anteriormente previsto nos regulamentos internos da agência, que era de 8 dias corridos. Por outro 

lado, a Lei 13.848/19 estabeleceu, para a modalidade de intercâmbio documental, um período mínimo para 

envio de contribuições de 45 dias, muito superior ao prazo anteriormente previsto nos regulamentos internos 

da agência, que era de 4 dias úteis. Cumpre destacar, contudo, que a ampla maioria dos mecanismos 
analisados neste relatório foi instaurado antes da vigência desse novo prazo29.  

O Gráfico 8, a seguir, mostra a frequência de cada faixa de tempo de preparação dos mecanismos na forma 

de um histograma. A faixa mais frequente foi a de 21 a 30 dias de preparação, com a ampla maioria dos 

mecanismos compreendidos nas faixas que vão de 1 a 50 dias de preparação.  

 

Gráfico 8 – Histograma do tempo de preparação 

  
 

 
29 Além disso, o novo diploma estabelece condições que flexibilizam os novos prazos. A Lei 13.848/19 prevê a possibilidade de 

existência de previsão expressa de outro prazo em legislação específica, ou ainda a existência de motivo de urgência e relevância 

devidamente justificado que exija a adoção de prazo mais curto (art. 9º, par. 2º). Constata-se, portanto, que o prazo que estava 

previsto à época da realização da ampla maioria dos mecanismos analisados neste estudo dava grande margem discricionária para 

a agência e que, mesmo com a vigência da Lei 13.848/19, buscou-se preservar certa margem de ação discricionária da agência 

quando as circunstâncias da realidade concreta impuserem a necessidade de adaptação do prazo legal. 
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A escala do eixo das abcissas, no Gráfico 8, corresponde à representação do universo total dos tempos de 

preparação verificados nos mecanismos da agência. Assim, os valores desse eixo ultrapassam a casa dos 
500 dias porque o maior tempo de preparação do universo estudado foi superior a esse patamar30. No 

entanto, são poucos os mecanismos que apresentaram tempo de preparação superior a 120 dias, e eles 

não podem ser facilmente visualizados nos gráficos. Assim, para fins de melhor visualização dos dados, e 

também para evitar distorções nos valores apresentados, classificamos como outliers e retiramos da análise 

que se segue todas os mecanismos cujo tempo de preparação estava mais do que 3 desvios padrões acima 

da média31.  

Partindo do universo de mecanismos remanescente após a exclusão dos outliers, passamos então à análise 

da distribuição dos tempos de preparação em cada ano. A média geral do tempo de preparação para os 
mecanismos de participação da Aneel foi de 32,29 dias. O Gráfico 9, no formato Boxplot32, mostra as 

distribuições do tempo de preparação dos mecanismos em cada ano. Observamos que, nos três anos finais 

da série histórica, a mediana do tempo de preparação esteve consideravelmente acima da média, tendo, 

portanto, mais da metade dos mecanismos de 2017, de 2018 e de 2019 apresentado tempo de preparação 

superior a 40 dias. Assim, os dados parecem indicar que o novo prazo legal para envio de contribuições, 

embora muito superior ao que era anteriormente previsto nos regulamentos da agência, não deve impactar 

substancialmente as práticas da agência em seus mecanismos de participação social, que já vinham 
apresentando períodos mais longos para o envio das contribuições33.  

 

 
 
30 O mecanismo com o maior tempo de preparação, no universo analisado, foi a Consulta Pública 015/2014, que encerrou seu 

período de contribuições 517 dias após sua convocação inicial. Nessa consulta, após o fim do período de contribuições e a 

realização da sessão presencial inicialmente previstos, a agência reabriu o mecanismo para nova rodada de contribuições, motivo 

pelo qual seu tempo de preparação se prolongou consideravelmente no tempo. Nesse caso, em função dos dados disponíveis, as 

duas fases foram agrupadas em apenas um mecanismo, diferentemente da regra adotada para a maioria dos mecanismos com 

múltiplas fases (ver Nota de Rodapé 21). No entanto, como veremos, consultas como essa foram retiradas da amostra como outliers, 

não gerando viés nos dados. 

 
31 Um total de 15 mecanismos foram classificados como outliers e excluídos da análise. 

32 Nos gráficos apresentados no formato Boxplot, a mediana é identificada por linhas pretas escuras no interior de cada caixa. Os 

intervalos compreendidos pelas caixas azuis representam a amplitude entre o primeiro e o terceiro quartil, correspondente a 50% dos 

dados intermediários. Os traços azuis representam os casos fora deste intervalo. Os pontos para além das linhas representam 

potenciais outliers, calculados pelo método tradicional (pontos a uma distância de mais de 1.5*IQR de Q1 ou de Q3).  
33 Cumpre destacar que o que chamamos de “tempo de preparação” inicia-se com o ato convocatório, que pode ser anterior ao início 

do tempo de contribuições. No entanto, no âmbito da Aneel observa-se que, na maioria dos mecanismos, a publicação do ato 

convocatório coincide com o início do período de contribuições ou antecede esse período em apenas 1 ou 2 dias. 
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Gráfico 9 – Tempo de preparação por ano 

  
 

 

Podemos ainda comparar o tempo de preparação com a classificação das consultas e audiências segundo 

seus objetivos. Analisando as distribuições em cada categoria de objetivo, observamos que as medianas se 

aproximaram da média geral de tempo de preparação. A única exceção foi a categoria Políticas Públicas, 

que apresentou mediana significativamente mais alta, evidenciando que a maioria dos mecanismos de 

participação nessa categoria tiveram mais de 40 dias de tempo de preparação. O Gráfico 10, a seguir, 
mostra a relação entre o objetivo dos mecanismos e o tempo de preparação. 

 

Gráfico 10 – Tempo de preparação por objetivo 
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Os dados nos permitem analisar, por fim, as relações entre os temas dos mecanismos e seu tempo de 

preparação. Na distribuição dos tempos de preparação em mecanismos classificados com os temas 

Comercialização de energia e Processo administrativo, por exemplo, a mediana esteve próxima da marca 

dos 20 dias, consideravelmente abaixo da média de 32,29 dias. Em relação ao tema Processo 

administrativo, em particular, observa-se que mais de ¾ dos mecanismos tiveram tempo de preparação 
inferior à média, e em mais da metade dos mecanismos com esse tema o tempo foi inferior a 20 dias. Um 

efeito ainda mais claro, em sentido oposto, pode ser observado nos mecanismos classificados com o tema 

Consumidor/usuário, para os quais mais da metade dos mecanismos tiveram tempo de preparação superior 

a 60 dias, ou seja, um tempo de preparação que excedeu o dobro da média geral. O Gráfico 11, a seguir, 

apresenta a relação entre o tempo de preparação e a classificação dos mecanismos por tema34, em formato 

Boxplot. 

 
 
Gráfico 11 – Tempo de preparação por tema 

 
 

Tempo de resposta da agência 

Após encerrado o período para envio de contribuições, a Aneel deve publicar um relatório em que apresenta 

o seu posicionamento sobre as contribuições recebidas. A Resolução n. 233/98, primeiro regulamento 

 
 
34 Uma ressalva é necessária em relação a essa análise. Como a classificação por temas não adotou categorias mutuamente 

excludentes, podemos ter mecanismos simultaneamente classificados como comercialização de energia e consumidor/usuário, ou 

quaisquer outras combinações de classificação entre os temas. Assim, as tendências apresentadas acima verificam-se, portanto, em 

relação ao conjunto de mecanismos classificados com cada tema, havendo, contudo, possíveis interseções entre as classificações 

que não estão representadas no Gráfico 11. 
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interno da agência que disciplinou os procedimentos dos mecanismos de participação, já trazia em seu texto 

a previsão de que o “secretário da audiência pública de intercâmbio documental deverá consolidar as 

informações trocadas em relatório específico, que será submetido à aprovação da Diretoria ao final do prazo 

de envio das contribuições” (art. 18, par. 1º). Quanto às sessões presenciais, previa-se, no art. 17 do mesmo 

diploma, a necessidade de produção de ata contendo informações básicas sobre a reunião, cuja súmula 

deveria ser divulgada após aprovação da Diretoria. Disposições semelhantes foram reproduzidas em todas 
as resoluções subsequentes que trataram do tema.  

Assim sendo, o procedimento correto, no âmbito da Aneel, para mecanismos de participação compreende, 

após o recebimento das contribuições, uma etapa de sistematização das informações em documento próprio 

que deve, em seguida, ser encaminhado à Diretoria ou ao órgão competente para decidir sobre o objeto do 

mecanismo de participação. Esse documento deve conter análise detalhada das contribuições recebidas 

pela agência, preferencialmente com respostas individualizadas para cada contribuição, e ser divulgado ao 

público. A divulgação desse documento é um aspecto crucial para promover a transparência das ações da 

agência e permitir que os participantes obtenham uma resposta da agência em relação às suas 
manifestações. 

Com isso, torna-se possível calcular o tempo de resposta da agência, definido como o período compreendido 

entre a data de encerramento do recebimento de contribuições e a data de publicação do relatório de 

avaliação das contribuições recebidas. Cumpre destacar, no entanto, que nem todos os mecanismos que 

compõem o universo estudado até aqui contam com relatório de análise de contribuições35.  

Os dados levantados evidenciam que o tempo de resposta, nos mecanismos de participação da Aneel, é 

consideravelmente maior do que o tempo de preparação. Além disso, o intervalo de valores encontrados é 
também muito mais amplo: os tempos de resposta da Aneel variaram de alguns dias ou semanas, até vários 

anos36. O Gráfico 12, a seguir, mostra a frequência de cada faixa de tempo de resposta dos mecanismos na 

forma de um histograma. 

 

 
 
35 Uma análise mais detalhada acerca desse ponto será realizada na seção deste relatório que trata de transparência. Nesta seção, 

contudo, devemos considerar que as análises a seguir não incluem mecanismos que não possuem resposta ou cujo documento de 

resposta não foi datado pela agência, impedindo a contagem do tempo. 
36 O maior tempo de resposta encontrado foi o da Audiência Pública 007/2008, em que a agência levou 4.075 dias (mais de 11 anos) 

para publicar o relatório de respostas, após o encerramento do prazo de contribuições. Embora esse seja um caso extremo de um 

outlier, em diversos mecanismos o prazo de resposta foi superior a 1 ano. 
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Gráfico 12 – Histograma do tempo de resposta 

 

Novamente, observamos que a escala do eixo das abcissas do histograma corresponde à representação do 

universo total dos tempos de resposta verificados na base, dentro do conjunto de mecanismos para os quais 

foi possível identificar uma data de resposta. Essa escala é consideravelmente ampliada pela existência de 

poucos mecanismos de participação com tempos de resposta excessivamente longos. O tempo de resposta 

mais longo excedeu a marca dos 4.000 dias37; no entanto, na ampla maioria dos casos, o tempo de resposta 

foi inferior a 2 anos, ficando geralmente entre 1 e 500 dias. Assim, seguindo o mesmo padrão adotado em 

relação ao tempo de preparação, classificamos como outliers e retiramos da análise que se segue todos os 
mecanismos cujo tempo de resposta estava mais do que 3 desvios padrões acima da média38.  

Partindo do conjunto de mecanismos remanescente, após a exclusão dos outliers, passamos à análise das 

distribuições dos tempos de reposta da agência. A média geral do tempo de resposta da Aneel foi de 65,26 

dias, tempo relativamente curto, se comparado a outras agências reguladoras39. O Gráfico 13 representa, 

no formato Boxplot, a distribuição dos tempos de resposta da agência para cada ano do período sob análise. 

Embora as medianas das distribuições anuais tenham permanecido desde 2007 abaixo da média geral, não 

foi possível constatar uma tendência clara de diminuição do tempo de resposta ao longo dos anos 

estudados.  

 
 
37 Conforme indicado na Nota de Rodapé 36, esse mecanismo foi a Audiência Pública 007/2008. 
38 Um total de 4 mecanismos foram assim classificados como outliers e excluídos da análise. 
39 As medidas do Projeto Regulação em Números para outras agências revelam, na maioria dos casos, tempos de resposta mais 

longos. Na Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, essa média foi de aproximadamente 102 dias, ao passo que na Agência 

Nacional de Águas, a média foi de aproximadamente 127 dias. 
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Gráfico 13 – Tempo de resposta por ano 

 

 
 

Em seguida, podemos comparar o tempo de resposta à classificação dos mecanismos por objetivo e por 

tema. Em relação à classificação por objetivo, verificamos que mais da metade dos mecanismos 
classificados na categoria Produção de Conhecimento tiveram tempo de resposta superior a 100 dias, valor 

consideravelmente acima da média. Por outro lado, os mecanismos classificados como Atos e Contratos e 

Agenda Regulatória tiveram tempos de resposta abaixo da média geral, e todos os mecanismos 

classificados como Política Pública tiveram prazo de resposta muito inferior a essa média, revelando que a 

agência tende a tratar com mais urgência os mecanismos enquadrados nessas categorias de objetivos. O 

impacto da classificação por tema no tempo de resposta foi mais sutil, mas ainda assim verificamos, por 

exemplo, que mais de ¾ dos mecanismos que tiveram o tema Gestão tarifária apresentaram tempo de 

resposta inferior à média geral. O Gráfico 14 mostra a relação entre o tempo de resposta e o objetivo dos 
mecanismos, ao passo que o Gráfico 15 mostra a relação entre tempo de resposta e o tema. 
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Gráfico 14 – Tempo de resposta por objetivo 

 
 
 
 
Gráfico 15 – Tempo de resposta por tema 

 
 
 
 
Transparência 

Optamos por medir dois indicadores essenciais de transparência dos processos decisórios participativos: a 

disponibilidade dos documentos que informam as decisões das agências e a clareza das informações 

prestadas.  
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Acessibilidade das Informações 
 

A Aneel possui uma área específica, em seu portal eletrônico, para sistematizar as informações referentes 

aos seus mecanismos de participação. Nesta área do site, é possível buscar os mecanismos encerrados e 

vigentes de acordo com o seu tipo (audiências públicas, consultas públicas ou tomadas de subsídios), com 

o seu status (encerrado ou vigente) e com o ano e número identificador do mecanismo (na Aneel, os 
mecanismos de participação são nomeados de acordo com a fórmula “Tipo Número/Ano”40, sendo a 

numeração reiniciada a cada ano). Como dito anteriormente, há uma área separada para os mecanismos 

lançados antes da vigência da Lei 13.848/19, tendo em vista que a lei trouxe regramentos importantes em 

matéria de participação social, tendo como uma de suas consequências uma redefinição do significado da 

nomenclatura que vinha sendo utilizada pela agência. 

Na área do portal da Aneel destinada à participação social, a agência fornece uma breve explicação acerca 

dos mecanismos que realiza, a partir das definições retiradas da legislação pertinente. A agência 

disponibiliza também, na página específica de cada mecanismo, um documento intitulado “Procedimentos 
de participação da Aneel”, com explicações gerais acerca do funcionamento dos mecanismos.  

Para todos os seus mecanismos de participação, a agência cria uma página própria em seu portal, com as 

seguintes informações: a) ementa com breve resumo do objeto do mecanismo; c) modalidade do mecanismo 

(presencial, intercâmbio documental ou ambos); d) período de contribuições; e) endereço de e-mail para 

envio de contribuições; f) informações sobre reuniões presenciais (se houver), incluindo cidade, endereço, 

data, horário, apresentações, expositores e lista de participantes; g) documentos de apoio ao mecanismo, 

tais como informações gerais sobre participação social, modelo para de envio de contribuições, notas 
técnicas, minutas de documentos a serem debatidos, entre outros. Após o encerramento do período de 

contribuições, a agência disponibiliza uma lista de links para documentos das contribuições recebidas e o 

mecanismo entra então em fase de análise pela agência. Ao final do período de análise, a agência publica 

os resultados do mecanismo, que podem incluir o relatório de análise de contribuições, novas notas técnicas, 

resoluções, etc.  

Assim, observamos que o site da Aneel além de possuir uma navegação simples, disponibiliza, nas páginas 

dos mecanismos, um volume adequado de informações básicas que facilitam a participação pelos 

interessados. Entretanto, há mecanismos para os quais a agência não disponibiliza documento de resposta. 
Foi realizada uma solicitação de acesso à informação, por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão (e-Sic), para obtenção dos documentos de resposta de uma lista de mecanismos 

que haviam permanecido sem resposta. A agência respondeu, sem apresentar nenhum novo documento, 

afirmando que a maioria das audiências e consultas em seu portal contam com relatório de análise de 

 
 
40 São exemplos a Audiência Pública 031/2010, a Consulta Pública 002/1998, etc. 
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contribuições e que, como não há prazo entre o encerramento do período de contribuições e a decisão da 

agência, era possível que, nos casos indicados na solicitação, as contribuições ainda estivessem em fase 

de análise. Cumpre destacar, entretanto, que havia mecanismos sem resposta que já haviam encerrado seu 

período de contribuições há vários anos e que, em alguns casos, já haviam sido publicados outros resultados 

(decisões da agência a respeito do objeto do mecanismo), sem o documento de resposta às contribuições41. 

A Figura 3 mostra, para fins de exemplificação de como era o layout das páginas da agência destinadas à 
a cada mecanismo à época em que este relatório foi preparado, uma imagem da página criada pela Aneel 

para a sua Audiência 030/2019. A imagem corresponde ao estágio final do mecanismo, depois de 

cumprimento de todas as etapas do mecanismo, com a publicação das listas de contribuintes e dos 

resultados do mecanismo42.  

 
 
41 Analisamos em mais detalhes a relação entre o tempo de resposta e o tempo para o produto final a seguir. 
42 A imagem da página foi capturada em 02/08/2020, a partir do endereço eletrônico: https://www.Aneel.gov.br/audiencias-publicas-
antigas?p_auth=sLPPPQWM&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p
_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=2330&_particip
acaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica  
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Figura 3 – Layout das páginas dos mecanismos no portal da Aneel 
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Disponibilidade das Informações 
 

No caso da Audiência Pública 030/2019, apresentada na Figura 3, observamos que todas as fases foram 

preenchidas com diversos documentos, tanto na etapa de preparação, quanto nas etapas finais de resposta 

e publicação dos resultados. No entanto, cumpre destacar que nem todos os mecanismos da agência 

contam com a mesma riqueza de informações. Como visto, nem todos os mecanismos do portal receberam 

resposta em tempo hábil. Mesmo quando houve resposta, nem sempre essa resposta foi adequada e 

completa, ou suscitou a publicação de produtos finais pela agência. Na fase de preparação, destaque-se 

que nem todos os mecanismos são acompanhados do documento “Procedimentos para participação de 

Audiências e Consultas Públicas” o qual, conforme explicado anteriormente, consolida informações básicas 
relevantes acerca dos mecanismos de participação da agência. O documento “Modelo para o envio de 

contribuições”, por sua vez, é disponibilizado somente em mecanismos em que há uma minuta ou 

documento da agência oferecido para discussão. Nos demais casos, o contribuinte oferece suas 

contribuições, por e-mail, no formato que julgar conveniente.  

Para fins de análise da disponibilização de informação relevantes, tais como o documento de resposta da 

agência e os produtos finais, os mecanismos foram classificados nas categorias: Disponível, N/A (não se 

aplica), N/C (não está claro) e N/D (não disponível). Os casos classificados com a categoria “Disponível” 

foram aqueles em que se constatou a presença do documento buscado no site do mecanismo. Cumpre 
destacar que os pesquisadores incumbidos de classificar os mecanismos não foram buscar informações em 

outras fontes ou em outras páginas do portal da agência. Considerou-se que, ainda que esses documentos 

existam e possam ser acessados de outra forma, o fato de não estarem disponibilizados no site do 

mecanismo junto com os demais documentos pertinentes já dificulta substancialmente o acesso dos 

participantes às informações, sendo possível considerar que há prejuízo à transparência.  

Assim, além da categoria “Disponível”, podemos ter 3 outros casos: N/A, N/C e N/D. Os casos classificados 

com a categoria N/A são aqueles em que os pesquisadores identificaram que não faria sentido a publicação 
do documento em questão. Um exemplo seria o dos mecanismos em que não houve nenhum participante 

e, por consequência, nenhuma manifestação da sociedade. Nesses casos não faria sentido a publicação de 

um relatório de análise de contribuições. Os casos classificados como N/C, por sua vez, são aqueles em 

que os pesquisadores tiveram dúvidas se era possível considerar que a agência publicou o documento 

pertinente ou não. Nesses casos, a agência pode ter feito menção expressa a um documento que não foi 

encontrado, ou pode ter sido publicado documento com informações excessivamente incompletas, 

suscitando dúvidas sobre se houve resposta, ou não, se determinado documento constitui um produto final 

daquele mecanismo, ou não. Por fim, na categoria N/D estão os mecanismos em que, de fato, constatou-se 
uma ausência de resposta da agência, ou de produto final. 
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Documento de Resposta 

Assim sendo, uma primeira questão relevante, para fins de avaliação da transparência da atuação da 

agência, consiste em verificar em que casos a agência publicou análise das contribuições feitas aos seus 

mecanismos de participação social. Constata-se que, para 1.022 casos, dentre os 1.677 mecanismos de 

participação analisados neste relatório, a Aneel publicou relatório de análise das contribuições recebidas, 

na página dedicada àquele mecanismo. Isso significa que foi possível identificar a presença de relatório em 

60.9% dos casos. Em mais 110 casos, ou 6.6% do total, os pesquisadores consideraram que não faria 

sentido a publicação de um relatório, classificando o mecanismo como N/A. Em geral, isso se deveu ao fato 

de aquele mecanismo não ter recebido contribuições. Somadas, essas duas categorias respondem por 
1.132 mecanismos, ou 67,5% dos casos, em que a agência cumpriu a etapa de resposta, ou apresentando 

o relatório de análise das contribuições, ou deixando de apresentar quando não era possível ou necessário 

fazê-lo. Assim, embora a agência cumpra essa etapa na maioria dos casos, não é pequena a proporção de 

casos em que o documento de resposta não está disponível. Um total de 531 mecanismos, ou 31.7% do 

total, foram classificados como N/D. O Gráfico 16, a seguir, mostra a proporção percentual, no universo de 

mecanismos estudados, que foram classificados em cada uma dessas categorias.  

 

Gráfico 16 – Disponibilidade de documento de resposta 

 
 

Em seguida, podemos ainda questionar se os documentos de resposta publicados pela agência atendem a 

padrões mínimos de completude e clareza das informações. No âmbito da Aneel, observa-se que os 

documentos de resposta variam, em termos qualitativos, de um mecanismo a outro. Os documentos mais 

completos e claros são aqueles que respondem de forma objetiva a cada contribuição oferecida, deixando 
evidente para o leitor se as sugestões de cada contribuinte foram ou não acatadas pela agência. As 
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respostas individualizadas das contribuições são fundamentais para que o contribuinte possa saber se a 

agência acatou ou não suas sugestões e, em caso negativo, por quê sua contribuição não foi aceita. Além 

disso, é importante para o controle social mais amplo, ou seja, para que a sociedade como um todo saiba 

como a agência responde às contribuições que recebe e para que estudos de análise do impacto da 

participação de diferentes grupos sociais nas decisões da agência, como o que realizamos neste relatório, 

sejam possíveis. Em alguns casos, quando há um volume muito grande de contribuições, é desejável que 
a agência produza também um relatório síntese, com informações gerais sobre o mecanismo realizado e 

uma sistematização das informações recebidas por todos os contribuintes. A publicação do relatório síntese 

é desejável sobretudo para alguns relatórios de resposta que chegam a ter centenas de páginas, o que os 

torna muito pouco acessíveis para observadores externos.  

Nesta pesquisa, classificamos os documentos de resposta quanto à presença de respostas individualizadas 

e quanto à clareza das respostas dadas pela agência. Optamos por não discriminar, na análise dos dados 

que se segue, a presença ou não de relatórios síntese, embora se considere desejável que a agência 

estabeleça regras para padronizar seus relatórios as quais incluam a produção desse tipo de análise, nos 
casos apropriados. A presença de respostas individualizadas e a clareza dessas respostas, por sua vez, 

são sempre condições essenciais para que se possa considerar que a resposta da agência foi adequada às 

finalidades da participação social. O Gráfico 17, a seguir, apresenta a porcentagem de documentos sem 

respostas individualizadas, com respostas claras e com respostas não claras, no âmbito da Aneel. Observa-

se que a agência, quando respondeu, em geral o fez de forma clara; entretanto, houve um nível significativo 

de casos em que a agência não disponibilizou respostas individualizadas às contribuições. 

 

Gráfico 17 – Clareza e completude das respostas 
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Conforme salientamos na seção deste relatório destinada à análise do tempo de resposta da agência, há 

casos em que a agência publica o relatório de resposta sem data. A ausência de data no relatório de resposta 

prejudica a avaliação do tempo de processamento das contribuições recebidas pela agência e a comparação 

com o tempo de produto final. Não há como precisar, nesses casos, se a ausência de data é fruto de uma 

falha na produção do relatório, ou de uma tentativa deliberada de dissimular tempos de resposta 

excessivamente longos da agência. No entanto, na Aneel a falta de data em relatórios de análise de 
contribuições é um fenômeno bastante recorrente: dos 1.022 documentos de resposta identificados, 260 

não possuíam data, ou seja, cerca de ¼ dos relatórios não foram datados. O Gráfico 18, a seguir, representa 

o volume de relatórios datados e não datados. 

 

Gráfico 18 – Disponibilidade da data no relatório de resposta 

 

Produto Final 

Por fim, cumpre ainda analisar a disponibilidade de produto final na página do mecanismo. Os mecanismos 

de participação da Aneel se destinam, em regra, à produção de resultados pré-determinados, que variam 

de acordo com a categoria de objetivo à qual o mecanismo pertence. Em alguns casos, o resultado de um 

mecanismo pode ser a aprovação de uma revisão tarifária, enquanto em outros pode ser a criação de uma 
nova norma ou de um manual técnico. Em todos esses casos, contudo, a publicação do produto na página 

do mecanismo é relevante para fins de transparência, facilitando o acesso do contribuinte ao resultado ao 

qual se destinou a sua contribuição. O contribuinte pode, assim, tomar conhecimento dos casos em que o 

texto final não atendeu às suas expectativas, mesmo quando a agência afirma ter acatado suas sugestões. 

Tendo em vista o grande volume de normas e de documentos técnicos publicados pela Aneel diariamente, 
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não é uma tarefa trivial identificar quais foram os resultados de um determinado mecanismo de participação 

sem que essa informação esteja compilada na página do mecanismo, sobretudo para os agentes menos 

familiarizados com as práticas regulatórias da agência.  

Assim, o Gráfico 19, a seguir, mostra a proporção de mecanismos com ou sem disponibilidade de produto 

final, identificando também os casos de mecanismos em que essa análise “não se aplica” (N/A). A 

classificação N/A, nesse caso, indica os mecanismos não se destinaram à produção de um resultado final43. 
Constatou-se que em um total de 447 casos, correspondendo a 26.7% do universo, a agência não 

disponibilizou o produto final na página do mecanismo. 

 

Gráfico 19 – Disponibilidade do produto final 

 
 

Como visto, o produto final é um parâmetro importante a partir do qual podemos estimar se os mecanismos 

de participação estão cumprindo o propósito de efetivamente auxiliar as decisões da agência. Os objetivos 

estabelecidos pelo art. 21 do Decreto 2.335/97 para as audiências públicas da agência mostram a intenção 
do legislador de que a participação social sirva de real apoio aos processos decisórios da Aneel. A agência 

não está vinculada a adotar as sugestões recebidas nos mecanismos de participação social que promove, 

podendo optar por solução diversa mesmo quando houver uma substancial maioria de contribuições em 

sentido contrário à sua decisão final. No entanto, a realização desses mecanismos e a consideração de 

seus resultados são vinculantes para a agência em alguns casos, mesmo que a decisão final permaneça 

com a agência. Os diplomas que constituíram a agência (a Lei 9.427/96 e o Decreto 2.335/97) estabelecem 

 
 
43 Temos como exemplos os mecanismos que, logo nos primeiros anos de atividades da agência, destinaram-se a coletar 

informações sobre a qualidade dos serviços prestados por certas empresas, pra fins de fiscalização, como a Audiência 001/1998 e a 

Audiência 003/1998. 
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a necessidade de realização de audiências públicas sempre que determinada decisão implicar em “afetação 

de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores”. Posteriormente, a Lei 13.848/19 

estabeleceu, para todas as agências reguladoras federais, a obrigação de realizar consulta pública em 

hipótese de propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, 

consumidores ou usuários dos serviços prestados.  

Os dados levantados para o presente estudo permitem analisar as faixas de tempo decorrido entre a e 
resposta da agência e o produto final do mecanismo. Esse período é relevante para a determinação da 

temporalidade do processamento de informações pela agência. Pode-se supor que um tempo muito longo 

entre a resposta da agência e a tomada de decisão final não é desejável, tanto porque evidencia certa inércia 

decisória da agência, quanto porque enfraquece a influência dos subsídios obtidos da sociedade. O Gráfico 

20, a seguir, mostra a frequência de faixas de tempo, contado em dias, entre a publicação do relatório de 

resposta e a publicação do produto final. Os dados indicam que, na maioria dos casos, a agência toma sua 

decisão em até 20 dias da publicação do relatório de resposta. O universo possui mecanismos em faixas de 

tempo muito mais longas, que superam 80 dias, embora isso ocorra em uma minoria restrita de casos. Além 
disso, a análise indica a existência de casos em que esse tempo seria “negativo”, ou seja, casos em que o 

produto final foi publicado pela agência antes do relatório de resposta. Nesses casos, surgem dúvidas 

quanto ao papel que efetivamente foi atribuído à participação social no embasamento do processo decisório 

da agência. 

 

Gráfico 20 – Faixas de tempo entre o documento de resposta e o 
produto final 
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Os dados acima evidenciam a possibilidade de melhoria da transparência da agência em relação à forma 
como as informações recolhidas dos mecanismos de participação social são processadas e utilizadas em 

suas decisões finais, sobretudo em razão da existência de casos em que a decisão parece ter sido tomada 

sem o apoio de documentos de análise das contribuições recebidas. É possível que os encarregados da 

tomada de decisões tenham tido acesso a informações que ainda não haviam sido finalizadas ou publicadas 

pela agência, mas mesmo nesses casos seria desejável uma maior transparência da agência no 

processamento dessas informações. Somente quando a agência adota um alto padrão de transparência em 

relação ao uso das informações pode-se garantir que a participação social não se reverta em um expediente 

“pró-forma”, ou seja, em uma etapa burocrática que a agência cumpre sem a real intenção de subsidiar seu 
processo decisório.  

 
 
Participação 

Vimos até aqui que o presente estudo compreende, em primeiro lugar, um levantamento de dados acerca 

dos mecanismos de participação lançados pela Aneel no período de 1998 a 2019. Além dos dados 

referentes aos mecanismos em si, contudo, buscou-se também levantar dados acerca dos agentes sociais 

que participaram desses mecanismos, para que fosse possível aferir o perfil da participação social na Aneel 
e mensurar o impacto das manifestações dos diferentes grupos de interesse nas decisões da agência. 

Assim, passamos a seguir à análise dos dados levantados acerca dos participantes nos mecanismos da 

Aneel e do impacto de suas contribuições.  

 
 
Contribuintes 
 

A Aneel adota, em suas consultas e audiências públicas, procedimentos que visam facilitar o acesso de 

quaisquer interessados à participação social. Nos mecanismos da modalidade intercâmbio documental, a 

agência adota como prática a submissão simples de documentos eletrônicos para um endereço de e-mail 
criado pela agência para a finalidade específica de receber as contribuições no período indicado. Como 

explicado em seção anterior, a agência disponibiliza um Modelo para o envio de contribuições (ver Figura 

2) nos mecanismos de modalidade documental em que deva ser realizada análise de minuta de norma, ou 

de outro documento preparado pela agência; ainda assim a agência aceita, também nesses casos, 

contribuições em outros formatos, que não utilizam o documento oferecido como modelo. Nas audiências 

presenciais, os interessados em se manifestar oralmente devem inscrever-se previamente, e dispõem de 

tempo limitado para formular suas intervenções. Nessas sessões presenciais, a agência aceita também 
documentos impressos, em formato físico, dos participantes, e identificamos na base que a Aneel aceitou 
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contribuições que parecem ter sido entregues por correio, na forma de cartas endereçadas à sede da 

agência, embora isso tenha ocorrido em pouquíssimos casos. Observamos, assim, que os procedimentos 

de submissão de contribuições na Aneel são pouco formalizados, o que tem a vantagem de facilitar o 

acesso, mas, por outro lado, implica que nem sempre as contribuições são acompanhadas de todas as 

informações relevantes acerca dos contribuintes que as formularam. 

Atualmente, existe um cadastro institucional da Aneel (CDA)44, que foi instituído pela Resolução Normativa 
nº 804/2018, para se tornar um banco oficial, único, atualizado e confiável de informações cadastrais das 

pessoas, físicas ou jurídicas, de interesse da Agência. Os cadastrados são notificados eletronicamente pela 

Aneel com maior eficiência. As análises de categorias de contribuintes valeram-se, sempre que possível, 

das informações disponibilizadas pela própria agência, em seu site ou nos documentos de resposta. Houve 

casos, contudo, em que essas informações precisaram ser complementadas pelos pesquisadores, por meio 

de pesquisas na internet e outros meios disponíveis, para que se obtivesse uma classificação correta da 

categoria de contribuinte que se manifestou no mecanismo.  

 

Categorias de contribuintes 

Com o objetivo de analisar o impacto das contribuições de cada grupo social nas decisões da agência, os 

contribuintes foram classificados em dez categorias: (1) Agente econômico regulado, (2) Agente econômico 

não regulado, (3)  Indivíduo interessado, (4) Consumidor/usuário, (5) Ator governamental, (6) Profissional, 

(7) Agente público, (8) Ator governamental internacional, (9) Órgãos intersetoriais e (10) Outros. Além disso, 

avaliou-se, em cada uma dessas categorias, se o agente poderia ser classificado como entidade 

representativa da categoria, ou não.  

 

Agente econômico regulado e suas entidades representativas 

Nessa categoria, encontram-se os agentes que atuam no setor de energia elétrica, assim como as entidades 

representativas de seus interesses. Segundo o artigo 2º, inciso I da Resolução normativa n. 804, de 6 de 

fevereiro de 2018, são agentes setoriais as “pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou reunidas em 

consórcio, detentoras de concessão, permissão, autorização ou registro para explorar serviços e instalações 

de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, seja nas atividades de geração, 

transmissão, distribuição ou comercialização de energia elétrica.”45 Portanto, as empresas reguladas pela 
Aneel são as geradoras, transmissoras, comercializadoras e distribuidoras de energia. 

Como se verá a seguir, a categoria de agentes econômicos regulados é a que apresenta o maior volume de 

contribuições nos mecanismos de participação social da Aneel. Assim sendo, optou-se por dividi-la em 

subcategorias, com o objetivo de permitir uma análise mais detalhada do perfil de participação desses 

 
 
44 https://www.Aneel.gov.br/cadastro-institucional Acesso em 13 jul. 2020. 
45 Cf. a Resolução normativa 804/18 https://www2.Aneel.gov.br/cedoc/ren2018804.pdf Acesso em 13 jul. 2020. 
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agentes. Assim sendo, a partir dos casos encontrados na base, os agentes econômicos regulados foram 

subdivididos em 9 subcategorias: (i) Holding; (ii) Geradora; (iii) Transmissora; (iv) Comercializadora; (v) 

Distribuidora; (vi) Geradora Transmissora; (vii) Geradora Comercializadora; (viii) Geradora Distribuidora; e 

(ix) Comercializadora Distribuidora. As subdivisões se referem às etapas da cadeia de produção de energia 

em que se inserem as atividades dos agentes econômicos regulados. 

 
Agente econômico não regulado e suas entidades representativas  

Os agentes econômicos não regulados são os contribuintes que desempenham atividade econômica 

empresarial não diretamente regulada pela Aneel. Fala-se em “não diretamente regulados” porque esses 

agentes podem ter relações significativas com o setor elétrico. Podem, em alguns casos, depender da 

eficiência do sistema elétrico para manutenção de suas atividades, como é o caso de atores que atuam nos 

setores de Petróleo e Gás, na indústria de base, ou em atividades de infraestrutura. São exemplos a 

Petrobrás, a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) e a Confederação 

Nacional das Cooperativas de Infraestrutura (Infracoop).  

Há também casos na base de entidades prestadoras de atividades econômicas, exercidas em regime de 

livre iniciativa, bem como entidades prestadoras de serviços públicos que não o de energia elétrica, mas 

que participam das audiências tanto individualmente quanto por meio de suas entidades representativas. 

São exemplos de prestadoras de serviços públicos Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE) 

e a Associação de Empresas Proprietárias de Infraestrutura e de Sistemas Privados de Telecomunicações 

(APTEL). Já os setores representados pelas empresas que exercem atividade econômica em regime de 

livre iniciativa são bastante amplos, indo desde o setor de serviços e finanças, até agricultura, construção 
civil, mineração, entre outros. 

 

Indivíduos interessados 

Foram classificados como indivíduos interessados todos os indivíduos que se manifestam na qualidade de 

pessoas físicas, sem especificar o grupo de interesses a que pertencem. Conforme o previsto na Resolução 

normativa n. 273/2007 da Aneel, “qualquer pessoa, nacional ou estrangeira, residente ou não no país, pode 

participar dos mecanismos de participação da Aneel”. Como vimos, a Aneel não adota formulários de 

inscrição obrigatórios para o envio de contribuições escritas por meio eletrônico. Consequentemente, em 
muitos casos não é possível aferir ao certo se determinado contribuinte que se apresenta como pessoa 

física integra ou não uma das demais categorias de participantes. A solução adotada, nesses casos, foi 

classificar tais contribuições na categoria indivíduos interessados, de forma a evitar conclusões precipitadas 

acerca da natureza dessas contribuições. Assim sendo, optamos por não presumir que os indivíduos que 

se apresentam nos mecanismos de participação da Aneel enquanto pessoas físicas estejam 

necessariamente representando os interesses dos consumidores: só foram classificados como 

consumidores ou usuários os indivíduos que se apresentaram declarando expressamente participar dessa 

categoria de interesses. 
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Consumidor/usuário e entidades consumeristas 

Nessa categoria se inserem os indivíduos que se apresentam expressamente como consumidores ou 

usuários do serviço público de fornecimento de energia elétrica, e também as entidades de representação 

dos interesses consumeristas. Essas entidades têm como missão defender direitos e interesses dos 

usuários ou beneficiários dos setores regulados. 

As entidades consumeristas atuantes no setor elétrico podem ser aquelas de missão ampla, que atuam em 

defesa de todos os tipos de consumidores, como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (“IDEC”) e 

a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Neste grupo de entidades que atuam com escopo amplo 

estão entidades estatais, como os PROCONs dos estados. Em outros casos, contudo, temos entidades de 

propósito mais específico, destinadas a grupo mais delimitado de consumidores, como a Associação dos 

Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (ABRACE) e a Associação Brasileira dos 

Pequenos Consumidores (ABRAPECON) Também foram classificadas nesta categoria os conselhos de 

consumidores das distribuidoras de energia elétrica, como o Conselho de Consumidores da CEMIG e o 
Conselho de Consumidores da COPEL Podemos ainda ter entidades que se destinam a interesses mais 

amplos, mas que, em sua atuação nos mecanismos de participação da Aneel, identificam-se prioritariamente 

com os interesses dos consumidores, como é o caso do Movimento das Donas de Casa. 

 

Atores governamentais e suas entidades representativas 

Atores governamentais são organizações estatais não empresariais, pertencentes a órgãos dos três 

poderes, bem como os órgãos de controle (e.g. tribunais de contas, Controladoria Geral da União), o 

Ministério Público, entre outros. Em alguns casos, constata-se também a participação de membros da 
própria agência – geralmente de uma superintendência distinta da que lançou o mecanismo – que se utilizam 

do mecanismo de participação para apresentar suas experiências com o objeto discutido, ou com temas 

correlacionados, e oferecer sugestões acerca das soluções mais apropriadas. 

 

Profissionais e suas entidades representativas 

Foram classificados na categoria de profissionais os agentes que possuem conhecimento técnico específico 

acerca do setor de energia elétrica ou desempenham atividade profissional específica e ligada ao setor, tais 

como engenheiros, os funcionários do corpo técnico das empresas que atuam no setor elétrico, entre outros. 
Considerou-se relevante separar esses casos que, apesar de não necessariamente representarem os 

interesses dos agentes econômicos regulados, possuem relação diferenciada com os problemas do setor, 

tendo em vista os conhecimentos especializados de que tais agentes dispõem e sua experiência acumulada.  
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Agente Público 

Foram classificados na categoria dos agentes públicos os indivíduos que se manifestam nos mecanismos 

de participação da Aneel afirmando que atuam em órgãos do governo, mas que apresentam suas 

contribuições em caráter pessoal, sem representar o órgão em que atuam.  

 
 
 
Atores governamentais internacionais  

Os critérios de submissão de contribuições da Aneel não fazem restrições quanto à possibilidade de 

participação de instituições ou indivíduos que não tenham nacionalidade brasileira ou sede no Brasil. Assim 

sendo, em mecanismos abertos à participação por intercâmbio documental, para os quais bastava 

encaminhar documentos ao endereço de e-mail oferecido pela agência, a Aneel recebeu algumas 

contribuições de atores governamentais internacionais. Um exemplo foi a participação da Agência Alemã de 

Cooperação Técnica (GTZ) na Consulta Pública 015/2010. 
 

 
Órgãos intersetoriais  

Órgãos intersetoriais são entidades compostas por representantes de múltiplos setores da sociedade – 

governo, agentes empresariais e sociedade civil. Embora atuem na formulação e implementação de políticas 

públicas, estas entidades não são estatais. Um exemplo é o do Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE), órgão de assessoramento ao Presidente da República, presidido pelo Ministro de Minas e Energia, 

que cumpre papel estratégico na formulação de políticas e diretrizes de energia, bem como na coordenação 

do sistema e da matriz energética, conforme a Lei n. 9.478/1997.  
 
 

Outros atores 

Todas as demais entidades não pertencentes a nenhuma das categorias anteriores, como universidades, 

sindicatos de trabalhadores, escritórios de advocacia, dentre outros, foram classificadas na categoria outros.  

A Figura 4, a seguir, apresenta um organograma das categorias de contribuintes e grupos de interesses 

identificadas nos mecanismos estudados. Tendo em vista que, como se verá a seguir, a categoria dos 

agentes econômicos regulados teve o maior nível de engajamento com os mecanismos de participação da 
Aneel, destacamos as subcategorias que compõem 
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Figura 4 – Organograma das categorias de contribuintes 
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Número de participantes por audiência pública 

Uma primeira questão relevante na análise do perfil das contribuições no âmbito da Aneel diz respeito ao 

volume de participantes que os mecanismos da agência geralmente atraem. Embora haja alguns poucos 

casos de mecanismos de participação da Aneel que atraem centenas de participantes, a ampla maioria dos 

mecanismos atraem um número bem mais reduzido de contribuintes. O Gráfico 21, a seguir, apresenta a 

frequência de mecanismos em diferentes faixas de número de participantes. 

 

Gráfico 21 – Faixas de participação (frequência)  

 
 

Como se pode observar, um número reduzido de mecanismos contou com mais de 50 participantes. A faixa 

que concentra a maior parte dos mecanismos é aquela em que houve entre 1 e 5 participantes. Diante dessa 

distribuição, optou-se por seguir o padrão adotado até aqui, de forma que foram classificados como outliers 

e excluídos da análise os mecanismos com número de participantes mais do que 3 desvios padrões acima 

da média46. 

Partindo do conjunto remanescente de mecanismos, podemos analisar como o número de participantes 

evoluiu ao longo do tempo. O Gráfico 22 apresenta as distribuições dos mecanismos por número de 

participantes, em cada ano. A média geral encontrada foi de 9,64 participantes por mecanismos. Observa-

se que, embora o número de mecanismos lançados pela agência tenha aumentado significativamente ao 

 
 
46 Um total de 16 mecanismos foram assim classificados como outliers e excluídos da análise que se segue, 
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longo dos anos, não houve uma clara tendência de aumento no número de contribuintes que participam de 

cada mecanismo. Se considerarmos os 5 anos finais do período, notamos que em apenas um deles (2019) 

a mediana foi superior à média geral; em cada um dos outros 4 anos (2015, 2016, 2017 e 2018), constata-

se uma mediana abaixo da média, indicando que a maioria dos mecanismos daquele ano atraiu entre 0 e 9 

participantes.  

 

Gráfico 22 – Número de participantes por ano 

 
 

A distribuição do número de participantes por cada categoria de objetivos, por sua vez, revela que diferentes 

objetivos tendem a atrair quantidades de participantes distintas. Mais de ¾ dos mecanismos classificados 

como Atos e Contratos tiveram um número de participantes abaixo da média geral, tendo a maioria dos 

mecanismos dessa categoria de objetivos atraído uma quantidade de participantes inferior à metade da 

média. A categoria Agenda Regulatória, por sua vez, atraiu consistentemente quantidades de participantes 
acima da média, com a maioria dos mecanismos atraindo mais de 20 participantes. Já em relação à 

classificação dos objetivos quanto ao tema, observa-se que os temas Gestão tarifária e Processo 

administrativo atraíram, na ampla maioria dos casos, números de participantes abaixo da média geral, ao 

passo que os mecanismos classificados com o tema Consumidor/usuário se destacam por terem atraído, 

em geral, números de participantes acima da média. Os Gráficos 23 e 24, a seguir, apresentam, 

respectivamente, a distribuição dos números de participantes para cada categoria de objetivos e para cada 

tema. 
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 Gráfico 23 – Número de participantes por objetivo 

 
 
Gráfico 24 – Número de participantes por tema 

 
 

Número de participantes por categoria 

As empresas reguladas do setor elétrico são o grupo que participou com maior frequência das consultas e 

audiências públicas da Aneel. Essa categoria responde, sozinha, pela maioria dos manifestantes 

encontrados nos mecanismos de participação da agência. O segundo grupo que mais participou foram os 
agentes econômicos não regulados. A prevalência da participação de empresas nos mecanismos da Aneel 

pode-se explicar tanto pelo alto interesse econômico desses agentes nas decisões da agência, como pelas 

informações especializadas de que esses atores dispõem, tendo em vista o teor altamente técnico de um 

grande número de mecanismos. Observamos, ainda, níveis significativos de participação das categorias: 
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Indivíduo Interessado, Outros, Consumidor/Usuário e Ator Governamental. As categorias Profissionais, 

Agente Público, Ator Governamental Internacional e Órgãos Intersetoriais, embora presentes, participaram 

pouco dos mecanismos. A seguir, o Gráfico 25 apresenta o número de manifestantes em cada categoria, e 

o Gráfico 26 discrimina as subcategorias de Agentes Econômicos Regulados. 

 
Gráfico 25 – Aparições por categoria de participante 

 
 
Gráfico 26 – Aparições por subcategoria de agentes regulados 
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Contribuições 
 

Para a análise da quantidade e classificação dos mecanismos, dos tempos de preparação e de resposta, e 

dos dados de transparência que empreendemos até aqui, trabalhamos com o universo total de consultas e 

audiências públicas da Aneel com prazo final para contribuições até 31/12/2019. O número total de 

participantes e a classificação desses participantes em categorias, foram também empreendidos para todo 
esse universo de mecanismos.  

O estudo das contribuições oferecidas nos mecanismos e do impacto dessas contribuições, por outro lado, 

foi realizado a partir de uma amostragem aleatória de mecanismos, estratificada por objetivo. A opção pela 

realização de um estudo por amostragem se impôs diante do grande volume de contribuições acumulado 

pela agência ao longo do período estudado47, e também pelo fato de que o estudo do impacto das 

contribuições é uma tarefa de maior complexidade analítica, tendo em vista que requer a leitura atenta dos 

textos das contribuições e atas de reuniões presenciais, para que, em seguida, essas informações sejam 

comparadas com os textos de resposta da agência, os quais são por vezes longos e de conteúdo altamente 
especializado e técnico. Assim, diante da dimensão e da complexidade da tarefa, optou-se pelo 

desenvolvimento de uma amostra para o estudo do impacto das contribuições. 

 

Metodologia e desenvolvimento da amostra 

No início de 2020, foi feita uma primeira versão da amostra, que teria sua metodologia alterada 

posteriormente, resultando na elaboração de uma nova amostra. Na primeira versão da amostra, como o 

objetivo da pesquisa era verificar o impacto das contribuições nas decisões dos reguladores, foram 

removidas do sistema de referência todos os mecanismos que não tinham um relatório de análise das 

contribuições por parte da agência. Como os dados da base para o ano de 2019, à época, estavam 

incompletos, optou-se por limitar o período de análise até final do ano de 201848.  

O critério que orientou a decisão acerca do tamanho da amostra foi a capacidade de trabalho dos 
pesquisadores incumbidos de classificar as contribuições. Com poucas informações sobre as contribuições 

para estimar o tamanho necessário da amostra de acordo com a margem de erro necessária, preferiu-se 

focar na experiência dos anotadores quanto ao tempo gasto no trabalho e estimar um tamanho de amostra 

 
 
47 Considerando-se o volume total de mecanismos na base, podemos calcular o volume aproximado de contribuições. A mediana do 

número de participantes por mecanismo de participação é 7, e a média é aproximadamente 10. Assim, se supusermos que cada 

manifestante só contribui para 1 único item da pauta da audiência, seria necessário analisar algo próximo de 11.000 a 16.000 

manifestações. Essa quantidade é, no entanto, extremamente conservadora, pois presume que os manifestantes contribuem para 

apenas 1 único item da pauta, quando em muitos casos os manifestantes contribuem para diversos itens. 
48 Os dados consolidados na base de dados na ocasião, para esse período, revelavam um total de 990 mecanismos que dispunham 

de documento de resposta, 492 mecanismos em que o campo de documento de resposta estava classificado como não disponível, e 

12 em que a classificação apontava para incerteza a respeito da existência ou não de resposta da agência. 
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que permitisse resultados em 3 a 4 meses. Assim, o trabalho seria dividido em 4 partes, usando a primeira 

como uma amostra de teste que permitiria entender melhor o trabalho à frente. Pela heurística dos 

pesquisadores, cada um teria como avaliar aproximadamente 25 mecanismos a cada 3 semanas, somando-

se 100 mecanismos por pesquisador dentro do prazo disponível. A partir dessa referência, foi decidido fazer 

uma amostra aleatória simples com 400 mecanismos, selecionados apenas entre aqueles que dispunham 

de resposta da agência e sem nenhuma divisão por classes. Esse conjunto foi dividido aleatoriamente em 
4 blocos de 100 mecanismos, a serem feitos a cada 3 semanas, quando o trabalho seria revisado para 

seguir para o bloco seguinte. Além disso, os pesquisadores se reuniriam semanalmente, durante todo o 

período de análise, para discutir eventuais dificuldades de levantamento e classificação dos dados, e 

estabelecer soluções metodológicas de comum acordo. 

A experiência dos pesquisadores, após o levantamento dos dados do primeiro bloco de teste, indicou que o 

perfil das participações variava de acordo com o objetivo do mecanismo. Decidiu-se, consequentemente, 

que seria interessante fazer uma análise estratificada por objetivo49. Em alguns casos, esse tipo de 

amostragem pode ser utilizado para melhorar a acurácia do estudo a um custo menor de trabalho 
(possivelmente com amostras menores), de modo também a evitar a sub-representação dos objetivos que 

menos aparecem, como Agenda Regulatória, Políticas Públicas e Produção de Conhecimento50.  

Além disso, surgiu a preocupação entre os pesquisadores de que, se fossem excluídos da amostra os 

mecanismos sem documento de resposta, talvez fosse criado um viés de seleção, tanto em relação à 

distribuição das categorias de contribuintes, quanto em relação à contabilização do número de contribuições 

por participante. Assim, os pesquisadores entenderam que seria importante incluir na amostra também os 

mecanismos que não tivessem documento de resposta da agência. 

Diante dessas considerações, foi construída uma segunda amostragem, aproveitando-se os mecanismos 

que já haviam sido analisados na primeira etapa, no bloco de teste. A metodologia utilizada foi de 

amostragem aleatória, estratificada por objetivos. Seguindo as diretrizes decididas pelos pesquisadores 

após a amostra de teste, foram selecionados mecanismos de 1998 até 2018, independentemente da 

presença de relatório resposta da agência.  

 
 
49 Podemos usar algumas estimativas deste primeiro bloco por objetivo para fazer uma comparação rústica dessa ideia: 

• Normas e Regulamentos: Total de manifestações: t = 71083.6; erro padrão: SE(t) = 16524.0; Manifestações por consulta 

média: Y = 110.0; erro padrão: SE(Y) = 25.6; Manifestações por agente por consulta média: y = 6.2; erro padrão: SE(y) = 

1.0; Percentual de impacto sim: sim(%) = 38.2%; erro padrão: SE(sim) = 3.5%. 

• Atos e Contratos: Total de manifestações: t = 27952.6; erro padrão: SE(t) = 7429.9; Manifestações por consulta média: Y 

= 35.1; erro padrão: SE(Y) = 9.3; Manifestações por agente por consulta média: y = 5.6; erro padrão: SE(y) = 1.3; 

Percentual de impacto sim: sim (%) = 29.9%; erro padrão: SE(sim) = 8.4%. 
50 A distribuição dos mecanismos por objetivo, à época de seleção da amostra, era a seguinte: Atos e Contratos = 796; Normas e 

Regulamentos = 649; Produção de Conhecimento = 138; Agenda Regulatória = 11; Políticas Públicas = 8; N/C = 2. 
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Para os objetivos Agenda Regulatória e Políticas Públicas, foram analisados todos os mecanismos, devido 

ao fato de apresentarem um número muito pequeno de casos no universo51. Já para os objetivos de 

Produção de Conhecimento, Normas e Regulamentos e Atos e Contratos, foi realizada uma amostragem 

aleatória de fato. Foram então escolhidos os seguintes tamanhos de amostra: para o objetivo Produção de 

Conhecimento, seriam selecionados 28 mecanismos; para o objetivo Normas e Regulamentos, seriam 

selecionados 200 mecanismos; e para o objetivo Atos e Contratos, também seriam selecionados 200 
mecanismos.  

Assim, primeiramente os mecanismos das categorias Produção de Conhecimento, Agenda Regulatória e 

Políticas Públicas foram organizados conjuntamente e distribuídos aleatoriamente para os pesquisadores, 

que procederam à sua análise em aproximadamente 2 semanas, enquanto se definia as quantidades 

remanescentes dos outros dois objetivos. Em seguida, foram reunidos 178 mecanismos da categoria Atos 

e Contratos com mais 169 mecanismos da categoria Normas e Regulamentos, quantidades que resultam 

da dedução dos mecanismos que já haviam sido analisados no bloco de teste52. Para fins de sistematização 

e organização das atividades, esses mecanismos também foram distribuídos aos pesquisadores 
aleatoriamente ao longo de 3 blocos, cada bloco representando um período de 3 semanas. 

 

Manifestações por mecanismo 
 

Seguindo a tendência observada em relação ao número de participantes, o número de manifestações 

recebidas nos mecanismos de participação da Aneel concentra-se nas faixas mais baixas. Cumpre destacar 

que, para fins de análise das manifestações oferecidas, adotamos um critério especial de contagem para 

casos em que uma mesma manifestação foi apresentada conjuntamente por mais de um participante, ou 

quando foram apresentadas manifestações idênticas por diferentes atores que a própria agência 

contabilizou como apenas uma manifestação. Nesses casos, optamos por distribuir o peso da manifestação 

entre os participantes, evitando a dupla contagem de manifestações53.  

 
 
51 Inicialmente, também foram incluídos os 2 mecanismos classificados na base como N/C (“não está claro”), categoria utilizada para 

indicar casos de dúvida de classificação. Esses dois mecanismos foram posteriormente reclassificados, ambos na categoria 

Produção de Conhecimento, e uma delas, que já havia sido classificada pelos pesquisadores, foi mantida na amostra. Supondo-se 

que se deu aleatoriamente a falta de análise e que se trata de apenas 1 mecanismo, parece válido imaginar que a escolha feita não 

introduziria viés na seleção da amostra. 
52 Foram utilizados métodos aproximativos para avaliar, em média, quantos mecanismos amostrados já teriam sido analisados 

previamente, em cada categoria, Para estimar quantas audiências já teriam sido analisadas para diferentes tamanhos de amostra, 

podemos usar uma distribuição hipergeométrica e checar como seu valor médio varia neste caso, ou podemos usar o método de 

bootstrapping. Assim, estimou-se que a categoria Atos e Contratos apresentava 22 mecanismos já avaliados, enquanto a categoria 

Normas e Regulamentos apresentava 31 mecanismos já avaliados. Para Produção de Conhecimento esse número não foi medido. 
53 A apresentação de manifestações em conjunto, ou de manifestações idênticas por múltiplos atores, fenômeno relativamente 

comum nos mecanismos de Aneel, oferece problemas para a análise que não possuem solução ideal. Se contabilizarmos cada 

manifestação separadamente, podemos representar indevidamente alguns mecanismos como tendo recebido alto volume de 

contribuições da sociedade quando, na verdade, só há poucas contribuições sendo realizadas. Por outro lado, tratar essas 
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Adotando esse critério, verificamos que a faixa de 0 a 10 manifestações é a que se apresenta com maior 

frequência nos mecanismos que compuseram a amostra, ainda que tenha havido mecanismos com um alto 

número de manifestações. No caso mais extremo verificado na amostra, houve mais de 1500 

manifestações54. A despeito disso, observamos que a ampla maioria dos mecanismos da amostra contou 

com menos de 20 manifestações. Assim sendo, optamos por seguir o mesmo critério utilizado até aqui, 

classificando como outliers e excluindo da análise os mecanismos com número de manifestações mais do 
que 3 desvios padrões acima da média55. O Gráfico 27, a seguir, apresenta um histograma do número de 

manifestações, evidenciando a maior frequência na amostra de mecanismos com volumes de manifestações 

mais baixos. O Gráfico 28, por sua vez, discrimina a frequência de diferentes faixas de quantidade de 

manifestações nos mecanismos da amostra. 

 

Gráfico 27 – Número de manifestações por mecanismo (histograma) 

 
 

 
manifestações como apenas uma contribuição isolada dificulta, posteriormente, a análise do impacto das contribuições dos diferentes 

grupos sociais. Há mecanismos em que esse tipo de problema adquire grande proporção, como a Audiência 007/2008, em que foi 

apresentado um abaixo-assinado com milhares de assinaturas. A opção por seguir a forma como a agência tratou as contribuições e 

distribuir o peso da manifestação entre os participantes foi o melhor jeito encontrado para lidar com essas dificuldades. Como 

consequência, os números de manifestações de um contribuinte passam a admitir valores não inteiros, pois, se 4 contribuintes 

oferecem conjuntamente uma única contribuição, será somado 0,25 ao número de manifestações de cada um deles. 
54 Trata-se da Audiência 008/2008, que contou com 1582 manifestações. 
55 Um total de 8 mecanismos foram assim classificados como outliers e excluídos da análise. 
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Gráfico 28 – Número de manifestações por mecanismo (faixas) 

 
 
 

Partindo do conjunto remanescente de mecanismos, podemos realizar comparações entre o número de 

manifestações por audiência e a classificação dos mecanismos quanto ao objetivo. A análise evidencia que 

a maioria dos mecanismos da amostra nas categorias Agenda Regulatória e Políticas Públicas tiveram mais 

de 100 manifestações, volume significativamente acima da média geral de 41,1 manifestações por 

mecanismo. As categorias Produção de Conhecimento e Atos e Contratos, por outro lado, apresentaram 

medianas muito inferiores à média e, em ambas, contata-se que mais de ¾ dos mecanismos ficaram abaixo 
da média geral. A amostra sugere, portanto, grande heterogeneidade, quanto ao número de manifestações 

recebidas pela agência, entre as diferentes categorias de objetivo. O Gráfico 29, a seguir, mostra as 

distribuições do número de manifestações dos mecanismos, por categoria objetivo. 
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Gráfico 29 – Número de manifestações por mecanismo por objetivo 

 
 
 

Por fim, os dados nos permitem identificar os agentes que mais participaram nos mecanismos que compõem 

a amostra. A Tabela 1, a seguir, apresenta uma listagem dos agentes que se destacaram na amostra 

estudada, com o número total de mecanismos da amostra em que eles participaram, o número total de 

manifestação realizadas nesses mecanismos e a mediana do número de manifestações por mecanismo56. 

  
 

 
 
56 Os valores da coluna “Número de Manifestações” foram aproximados para o valor inteiro mais próximo. A soma do número total de 

manifestações gera valores decimais por conta da regra especial de contagem, explicada anteriormente, aplicável a casos de 

contribuições conjuntas ou repetidas. Ver Nota de Rodapé 52. 
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Tabela 1 – Agentes que mais participaram na amostra 

 
 

Impacto das Contribuições 
 

Partindo das análises realizadas anteriormente acerca do número de participantes por categoria e do volume 

de manifestações em cada mecanismo, passamos ao estudo do impacto das contribuições oferecidas às 

audiências e consultas públicas da Aneel. Para tanto, avaliou-se como as agências responderam às 
contribuições que receberam de cada contribuinte. Nos mecanismos que compõem a amostra, os 

contribuintes foram identificados e classificados pelos pesquisadores. Em seguida, suas contribuições foram 

catalogadas quanto ao seu impacto, para fins de identificação de padrões de interação entre a agência e os 

diferentes grupos sociais nos mecanismos de participação.  

A classificação das contribuições quanto ao seu impacto admitiu 5 categorias distintas: aceitas, rejeitadas, 

não se aplica (N/A), não está claro (N/C) e não disponível (N/D). Para diferenciar as contribuições aceitas e 

não aceitas, seguimos a indicação dada pela própria agência, mas foram consideradas como aceitas as 
contribuições que a agência acatou apenas parcialmente. Essa regra simplificadora foi empregada porque 

diferentes agências adotaram critérios distintos para classificar uma contribuição como “parcialmente 

aceita”. Assim sendo, optou-se por uma codificação simplificada do impacto das contribuições que 

permitisse comparações futuras entre as agências.  

A categoria N/A foi utilizada para casos em que a agência não estava em condições de aceitar ou não o teor 

da contribuição. Isso ocorre quando a contribuição não oferece nenhuma sugestão concreta, quando foge 

do tema da consulta, ou quando pede algo que está fora das competências da agência. A categoria N/C foi 

utilizada para casos em que, embora a agência tenha respondido diretamente uma determinada 
contribuição, o texto de resposta não permite concluir com certeza se a agência acatou ou não a sugestão 

do contribuinte. Por vezes a agência faz comentários gerais à contribuição, sem oferecer resposta definitiva, 
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ou em outros casos a agência ignora, em sua resposta, aspectos importantes da contribuição oferecida. Por 

fim, a categoria N/D foi utilizada para os casos em que uma determinada contribuição não é respondida 

diretamente pela agência. 

O Gráfico 30, a seguir, mostra as proporções de cada categoria nas respostas dadas aos mecanismos da 

amostra. A maior parte das contribuições ou foram rejeitadas (40,8%) ou não foram diretamente respondidas 

(18,1%). Por outro lado, apenas uma pequena proporção das contribuições teve respostas não claras 
(2,8%), mostrando que, na maior parte dos casos em que a agência responde, ela o faz de forma clara. 

 
 
Gráfico 30 – Impacto das contribuições (porcentagens gerais) 

 
 
 

Tendo as proporções gerais de impacto como referência, passamos em seguida ao estudo do impacto das 

diferentes categorias de participantes. Os Gráficos 31 e 32 apresentam o impacto das contribuições das 

distintas categorias de participantes em números absolutos e percentuais, respectivamente. Os dados 
levantados sugerem que a categoria de participante realmente influencia a probabilidade de uma dada 

contribuição ser ou não aceita pela agência. As contribuições das três categorias de participante mais ativas 

(agentes econômicos regulados, agentes econômicos não regulados e outros) não obtiveram resultados 

melhores que os resultados gerais: essas categorias tiveram taxas de aceitação inferiores a 35% das 

contribuições oferecidas57. As categorias com menor número de participantes – Profissional, Agente Público, 

Órgãos Intersetoriais e Ator Governamental Internacional – tiveram resultados muito distintos das demais 

categorias, mas isso pode se dar unicamente por conta do reduzido número de participantes dessas 

 
 
57 As taxas de aceitação (razão das contribuições aceitas ou parcialmente aceitas sobre o total de manifestações) para essas 

categorias foi: agentes econômicos regulados – 33%, agentes econômicos não regulados – 25%, outros – 30%. 
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categorias na amostra. O principal destaque diz respeito à categoria Ator Governamental, que apresenta 

uma taxa de aceitação acima de 50%, ou seja, muito superior à das demais categorias. A categoria Indivíduo 

Interessado, em contrapartida, teve uma taxa de impacto inferior à das demais categorias.  

 
 
Gráfico 31 – Impacto por categoria de participante (totais) 
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Gráfico 32 – Impacto por categoria de participante (percentuais) 

 

A menor efetividade das contribuições da categoria de indivíduos interessados pode ser o resultado da falta 

de conhecimentos técnicos desses agentes, ou do próprio fato de que esses contribuintes não identificam a 

categoria de interesse a que pertencem. Estudos suplementares são necessários para que se possa 
identificar possíveis causas para a disparidade no impacto das contribuições das diferentes categorias. 

Esses estudos, além de buscar medidas adicionais para quantificar o problema, podem complementar a 

análise realizada aqui com avaliações qualitativas do conteúdo das contribuições58. 

Os dados encontrados sugerem ainda que a Aneel é mais receptiva às contribuições de outros órgãos 

governamentais, em comparação às categorias de agentes econômicos regulados, de agentes econômicos 

não regulados e de consumidores. Esse fenômeno é recorrente entre os órgãos reguladores brasileiros, 

sendo particularmente comum que um órgão governamental realize intervenção para apresentar algum 

ponto de relevância para a sua área específica de competência, como, por exemplo, quando o Cade atua 
em um mecanismo de participação de uma agência reguladora para levantar questões relativas ao Direito 

da Concorrência. Nesses casos, as contribuições desses órgãos tendem a ter um impacto maior sobre as 

 
 
58 Estudos complementares desse tipo estão sendo realizados pelos pesquisadores do projeto Regulação em Números para aferir 

aspectos qualitativos da participação social. Uma das linhas de pesquisa adotadas vem buscando avaliar parâmetros de qualidade 

das contribuições, como relevância, credibilidade, lógica e objetividade. Os resultados preliminares dessa análise em mecanismos da 

Aneel indicou que as contribuições oferecidas por pessoas físicas tendem a ter menor qualidade técnica em todas as cinco 

categorias estudadas, quando comparadas às contribuições de agentes econômicos, de atores governamentais ou de entidades 

representativas. 
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decisões do regulador que as recebe, o que sugere existência de certo grau de deferência entre os órgãos 

da Administração Pública.  

Diante dessas considerações, podemos perguntar ainda se a agência tende a acatar com mais frequência, 

entre os agentes econômicos regulados, as contribuições originárias de empresas estatais. O Gráfico 33, a 

seguir, mostra essa relação entre contribuições de empresas reguladas estatais e não estatais, em termos 

absolutos (à direita) e percentuais (à esquerda). Como se pode constatar, o impacto das empresas estatais 
não é significativamente maior do que o dos demais agentes regulados, diferentemente do que ocorre em 

outras agências reguladoras federais. 

 
 
Gráfico 33 – Impacto das contribuições de empresas reguladas 
estatais e não estatais 

 

 

A taxa de impacto das contribuições também se manteve relativamente constante entre as diferentes 

subcategorias de agentes econômicos regulados. Não identificamos, entre as diferentes etapas da cadeia 

de produção de energia elétrica, uma subcategoria de ator que tenha obtido resultados desproporcionais 
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em relação aos demais agentes regulados. O Gráfico 34, a seguir, mostra o impacto das diferentes 

subcategorias de agentes regulados, em termos absolutos (à esquerda) e percentuais (à direita). 

 

Gráfico 34 – Impacto das contribuições das subcategorias de agentes 
regulados 

 
 
 

Outra consideração interessante diz respeito aos agentes que, individualmente, mais participam dos 

mecanismos instaurados pela Aneel. Pode-se questionar se a experiência de um ator específico com os 

mecanismos de participação da agência resulta em taxas mais altas de contribuições aceitas, ou seja, se 

atores que estão presentes em muitos mecanismos conseguem adquirir influência maior sobre as decisões 

da agência. Os dados encontrados sugerem uma resposta negativa a essa questão. O Gráfico 35, a seguir, 

mostra as taxas de impacto dos agentes que mais participaram, na amostra realizada. Verifica-se que todos 
esses atores obtiveram taxas de sucesso inferiores a 40%. 
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Gráfico 35 – Impacto das contribuições dos agentes que mais 
participam na amostra 

 

 

Por fim, podemos ainda analisar se as entidades representativas possuem impacto privilegiado sobre as 

decisões da agência. Com exceção da categoria Indivíduo interessado, todas as demais categorias de 

participante admitem a possibilidade de que a contribuição seja realizada por um ator isolado da categoria, 

ou por uma entidade que representa a categoria como um todo, ou um subgrupo relevante dentro da 
categoria. Seria razoável supor que as contribuições de entidades representativas, por consolidarem a 

representação de um grupo mais amplo de interesses, teriam propensão a exercer maior influência sobre 

as decisões do regulador, como de fato ocorre em outras agências59. Na Aneel, contudo, não identificamos 

uma diferença significativa entre o impacto das contribuições das entidades representativas e não 

representativas. Os Gráficos 36 e 37, a seguir, mostram a relação entre os dois grupos de entidades, em 

termos absolutos e percentuais, respectivamente. 

 

 
 
59 A análise realizada pelo Projeto Regulação em Números em outras agências de fato revelou uma tendência a um maior impacto 

das contribuições de entidades representativas. Na ANA, por exemplo, mais de 60% das contribuições de entidades representativas 

foram aceitas pela agência, ao passo que as entidades não representativas obtiveram taxa de êxito de cerca de 45%. Na ANS, as 

contribuições das entidades representativas das reguladas são aceitas em 33% dos casos, ao passo que as contribuições das 

entidades não representativas são aceitas em apenas 10% das situações. Por fim, na ANTT, as contribuições de entidades 

representativas foram aceitas em mais de 25% dos casos, ao passo que as contribuições das entidades não representativas foram 

aceitas em menos de 15% dos casos. 
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Gráfico 36 – Impacto das contribuições das entidades representativas 
(totais) 
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Gráfico 37 – Impacto das contribuições das entidades representativas 
(percentuais) 

 
 

 

 
 
Principais achados 

A seguir, apresentamos os principais achados deste estudo. 

• Em relação ao uso dos mecanismos de participação social, verificou-se que a Aneel 

efetivamente integrou a participação às suas atividades, o que se constata em um aumento 

substancial do número de mecanismos ao longo dos anos. Os mecanismos da agência quase 
sempre admitem o envio de contribuições escritas por via eletrônica, embora não seja incomum a 

realização concomitante de sessões presenciais.  

• O objetivo dos mecanismos da agência foi, na maior parte dos casos, a gestão de Atos e 

Contratos e a elaboração ou revisão de Normas e Regulamentos. A agência parece ter efetivamente 
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integrado a participação social às suas atividades de produção normativa e gestão contratual. Além 

disso, a agência vem realizando mecanismos sempre que revê sua Agenda Regulatória. No entanto, 

o recurso pouco frequente da agência a mecanismos de participação destinados à elaboração de 

políticas públicas parece indicar que a agência opta por realizar os seus mecanismos de 

participação quando o debate em torno de determinado assunto já está avançado, sendo menos 

frequentes os casos de mecanismos que versam sobre aspectos mais amplos da atuação 
regulatória da agência. 

• Quanto aos temas dos mecanismos, destacou-se o tema da Gestão Tarifária como o mais 

frequente, presente sobretudo nos mecanismos destinados à gestão contratual. Em relação aos 

mecanismos utilizados para fins de produção normativa, por outro lado, destacaram-se os temas 

relativos à cadeia produtiva do setor elétrico, sendo mais frequentes os mecanismos que versaram 

sobre as etapas finais da cadeia (comercialização e distribuição) do que os que versaram sobre as 
etapas iniciais (transmissão e geração). 

• A análise do tempo de preparação dos mecanismos indicou algumas relações interessantes com 

as categorias de objetivo e de tema. Quanto ao objetivo, os mecanismos destinados à gestão de 

Atos e Contratos se destacaram por ter na ampla maioria dos casos apresentado tempo de 

preparação inferior à média geral. Quanto ao tema, se destacaram os tempos de preparação 

consistentemente mais altos dos mecanismos que versaram sobre o Consumidor/Usuário, o que 
parece indicar uma intenção deliberada da agência, nesses casos, de atrair um maior número de 

participantes. 

• A análise do tempo de resposta da agência, por sua vez, revelou que a Aneel não acelerou seu 

processo decisório durante o período estudado, tendo o tempo de resposta oscilado ao longo dos 

anos sem uma clara tendência de aumento ou queda. Cumpre destacar, contudo, que a média geral 

da Aneel, de cerca de 65 dias, é baixa se comparada à de outras agências reguladoras federais. O 
estudo revelou ainda que os mecanismos destinados à gestão de Atos e Contratos e à elaboração 

da Agenda Regulatória da agência tenderam a ter tempos de resposta substancialmente abaixo da 

média. Em relação aos temas, observamos que os mecanismos que versaram sobre o 

Consumidor/Usuário tenderam a ter tempos de resposta mais altos do que a média. 

• Em relação à transparência, os achados mais importantes dizem respeito à disponibilização de 

documentos relativos ao posicionamento da agência diante das contribuições. Constatou-se a 

ausência de documento de resposta da agência em 31,7% dos mecanismos levantados. Dentre os 
mecanismos que obtiveram documento de resposta, em 18,1% dos casos não foi possível identificar 

respostas individualizadas às contribuições oferecidas. Além disso, cerca de ¼ dos documentos de 

resposta não estavam datados, gerando dificuldades para se aferir o tempo de resposta da agência. 

Em 26,7% dos casos não foi possível identificar um produto final na página da agência destinada 

ao mecanismo. Por fim, constatou-se ainda a existência de casos em que o resultado final foi 
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publicado com data anterior à do documento de resposta, o que sugere a possibilidade de que as 

contribuições da sociedade não tenham sido efetivamente utilizadas para embasar o processo 

decisório da agência. 

• O perfil de participação nos mecanismos da Aneel, por sua vez, indica uma ampla prevalência 
dos atores econômicos, sendo agentes econômicos regulados a categoria que mais participa, 

seguida dos agentes econômicos não regulados. Os mecanismos da Aneel atraem, em média, cerca 

de 10 participantes, embora essa tendência varie a depender do objetivo e do tema do mecanismo. 

Constatou-se que os mecanismos destinados à gestão de Atos e Contratos tendem a atrair um 

menor número de participantes, embora haja alta variabilidade do número de participantes, ao passo 

que os mecanismos destinados à elaboração da Agenda Regulatória atraíram com frequência 

números de participantes bem acima da média.  

• Por fim, para aferir o impacto das contribuições dos diferentes grupos sociais, foi construída uma 
amostra aleatória de mecanismos, estratificada por objetivos.60 61 

o Verificou-se que 40,8% das contribuições analisadas na amostra foram rejeitadas, ao passo 

que 31,7% das contribuições foram acatadas ou parcialmente acatadas62. Os resultados da 

amostra indicam que Aneel rejeitou mais contribuições do que aceitou (de forma total ou 

parcial).  

o Constatou-se a presença de agentes específicos que participaram de forma recorrente nos 
mecanismos selecionados para a amostra, como a Companhia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG), a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) e a 

CPFL Energia S.A. No entanto, não foi possível constatar uma diferença consistente entre 

a taxa de aceitação das contribuições desses atores, em relação à taxa geral de aceitação 

verificada para a amostra como um todo. Houve alta variabilidade entre as taxas de 

aceitação das contribuições de cada agente tomado em separado.  

o  A amostra apresentou uma correlação mais clara entre o impacto das contribuições e a 

classificação dos participantes por categoria. A categoria Ator Governamental, em 
particular, obteve taxa de sucesso substancialmente mais alta do que a taxa geral da 

amostra, enquanto a categoria Indivíduo Interessado obteve taxa de impacto 

substancialmente mais baixa do que a taxa geral.  

 
 
60 Deve-se destacar que os dados levantados não permitem a realização de inferências generalizáveis sobre a população como um 

todo, nem o estabelecimento de vínculos de causalidade. 
61 Para uma descrição da metodologia utilizada na construção dessa amostragem, ver páginas 52 a 54 deste relatório.  
62 As demais contribuições foram classificadas como N/A, N/C ou N/D. Ver página 57 deste relatório. 
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o Analisou-se ainda se, dentro da categoria de agente econômico regulado, as empresas 

estatais haviam tido impacto destacado, mas não foi possível identificar uma diferença 

significativa.  

o Por fim, verificou-se que o fato de o contribuinte ser uma entidade representativa não 

produziu uma diferença relevante em termos de impacto de suas contribuições, entre os 

casos selecionados para a amostra. Esse resultado diverge da tendência verificada em 
outras agências como ANA, ANT e ANTT, por exemplo. 
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