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RESUMO 

Este trabalho investiga as possibilidades de interação entre os conceitos de Estado 

Regulador e de Estado Desenvolvimentista. Usualmente descritos como termos antípodas 

pela literatura, essa dissertação argumenta que o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista podem andar juntos, colaborando um com o outro. Investigando as 

possibilidades de mescla entre esses conceitos – aqui corporificada na absorção pelo 

instrumento regulatório de preocupações de política industrial – o trabalho ora apresentado 

analisa a regulação para compra de energia eólica via leilão no Brasil, no período 2004-

2020. Como achado de pesquisa, constatou-se que o governo brasileiro – atuando por meio 

da agência reguladora do setor, a ANEEL – inseriu preocupações de política industrial ao 

longo de mais de 10 anos nos editais e nas minutas contratuais empregadas nos leilões de 

energia eólica, o que configura a absorção de objetivos deliberados de desenvolvimento 

pela regulação. Diante disso, esse trabalho conclui, referendando propostas teóricas 

recentes no campo de estudos do Estado Regulador, que esta lógica de Estado e o Estado 

Desenvolvimentista não são termos antagônicos, mas podem colaborar plenamente. Como 

expressão desse relacionamento cooperativo que pode se instaurar entre essas lógicas de 

Estado, o trabalho introduz o conceito de Estado Desenvolvimentista de cunho regulatório, 

o qual diz respeito à configuração estatal que utiliza deliberadamente do instrumento 

“regulação” para promover metas de desenvolvimento econômico. Desdobrando outros 

pontos suscitados pelo caso analisado, o estudo ainda sugere que: (i) regras de suporte, que 

auxiliem na execução de preocupações desenvolvimentistas, podem interferir na 

funcionalidade do Estado Desenvolvimentista de cunho regulatório; bem como que (ii) 

talvez algum grau de influência política sobre as agências reguladoras seja condição para 

que essas mesclas entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista aconteçam na 

prática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estado Regulador; Estado Desenvolvimentista; Regulação; 

Política Industrial; Energia Eólica. 



ABSTRACT 

This M.A thesis investigates the possibilities of interaction between the concepts of the 

Regulatory State and the Developmental State. Usually described as opposites, this 

dissertation argues that the Regulatory State and the Developmental State can go hand in 

hand, collaborating with each other. Investigating the possibilities of associating those 

concepts – with regulation absorbing industrial policy concerns – this research analyzes the 

tendering regulation for the procurement of wind energy in Brazil, from 2004-2020. As a 

finding, it was discovered that the Brazilian government - acting through the regulatory 

agency of the electricity sector, ANEEL – inserted industrial policy concerns over more 

than 10 years in wind energy auctions, which configures the absorption of deliberate 

developmental objectives by regulation. Therefore, this work concludes, in line with recent 

theoretical proposals in the field of the Regulatory State, that the Regulatory State and the 

Developmental State are not antagonistic terms, but can collaborate fully. As an expression 

of this cooperative relationship, the work introduces the concept of the regulatory 

Developmental State, which relates to a state that deliberately uses regulation to promote 

economic development goals. Unfolding other points raised by the study conducted, it is 

also suggested that: (i) auxiliary rules, which assist in the implementation of developmental 

concerns, may interfere with the functionality of the regulatory Developmental State; as 

well as that (ii) perhaps some degree of political influence over regulatory agencies is a 

condition for those mixes between the Regulatory State and the Developmental State to 

happen. 

 

 

KEYWORDS: Regulatory State; Developmental State: Regulation; Industrial Policy; 

Wind Energy. 
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I – Introdução:  

O problema, o desafio e a questão de fundo: 

A relevância do fenômeno das mudanças climáticas é algo pouco contestado nos dias de 

hoje. Desde a publicação de relatórios seminais como The Limits to Growth – de autoria do 

Clube de Roma, em 1972 – e Our Common Future – produzido em 1987 e responsável pela 

introdução do conceito de “desenvolvimento sustentável” – que a temática do meio 

ambiente tem ganhado amplo destaque na esfera global. A recente estruturação de dois 

tratados internacionais para coibir a emissão de gases do efeito estufa – o Protocolo de 

Kyoto e o Acordo de Paris – ilustram essa importância crescente de forma nítida. 

No que tange às emissões globais desses gases, relatório produzido pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2015) aponta para uma tendência 

histórica de aumento: metade de todas as emissões humanas de gás carbônico feitas entre os 

anos de 1750 e 2010 ocorreram apenas nas últimas quatro décadas desse período, sendo 

certo que, dentro deste intervalo mais restrito de apenas quarenta anos, também a tendência 

é de alta. O período de 2000-2010 foi marcado por crescimentos anuais das emissões de 

CO2 proporcionalmente maiores do que os verificados nos trinta anos anteriores (Ibidem, p. 

6). Apesar da maior conscientização sobre o assunto, portanto, a humanidade tem 

intensificado suas emissões de gás carbônico, agravando o problema do aquecimento 

global. Reverter esse quadro e reduzir as emissões de gases do efeito estufa é tarefa 

inadiável. 

Na esteira dessas preocupações, o Acordo de Paris, tratado mais recente em nível 

internacional sobre o assunto, tem como meta que os países limitem o aumento da 

temperatura global em até 2ºC. Com as medidas de contenção das emissões adotadas até o 

momento, contudo, essa meta não é alcançável (NASIRITOUSI e BACKSTRAND, 2019).  

Para que a meta do Acordo seja factível, alterações substanciais precisam ser 

implementadas no modo de vida das sociedades humanas. Tomando por base as emissões 

realizadas no ano de 2010, para o ano de 2050 elas precisam ser entre 40% e 70% menores, 

sendo que para a virada do século é esperado – para não dizer “preciso” – que essas sejam 
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completamente zeradas1. Dentro desse objetivo/necessidade de descarbonizar o próprio 

modo de vida das sociedades humanas, o setor de energia aparece como de importância 

singular. 

Segundo as análises do Painel Intergovernamental, o setor energético foi o 

responsável – e com folgada liderança – pelas maiores emissões de gás carbônico no ano de 

2010: representava sozinho 35% de todo o CO2emitido no planeta naquele ano. Recortando 

o setor energético para analisar apenas o setor elétrico, este foi responsável, juntamente 

com a produção de calor, por um quarto de todas as emissões (IPCC, 2015, p. 9). Não 

bastasse isso, dentro do intervalo 2000-2010, o setor energético foi o principal responsável 

pelo crescimento das emissões globais de CO2, contribuindo com 47% deste aumento 

(Ibidem, p. 7). Energia e eletricidade são, portanto, peças fundamentais no quebra-cabeça 

rumo a um planeta que se assemelhe menos a uma estufa. 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas reconhece essa 

importância: nos cenários em que o aquecimento global é efetivamente contido em até 2ºC, 

as emissões de CO2 relacionadas à geração de energia são marcadas por reduções de 90% 

ou mais até 2070 (Ibidem, p. 18); no que tange à eletricidade, a participação de fontes não 

intensivas em carbono é estimada para quase triplicar nos próximos 30 anos, chegando a 

80% de participação na matriz elétrica mundial em 2050 (Ibidem, p. 20). Na tarefa 

inadiável de combate às mudanças climáticas, a inserção de fontes renováveis para a 

produção de energia parece ser vital. 

A incorporação dessas fontes, contudo, é ela própria um desafio. No que tange às 

dificuldades econômicas, alguns estudiosos compreendem a questão como sendo um 

problema de “externalidade dupla”: tanto externalidades positivas ligadas à apropriação de 

novo conhecimento quanto externalidades negativas relacionadas à poluição dificultariam a 

correta precificação das e incentivo às tecnologias renováveis, as quais seriam duplamente 

penalizadas pelo funcionamento usual dos mercados (JAFFE, NEWELL e STAVINS, 

2005; FABER e FRENKEN, 2009; ALTENBURG e RODRIK, 2017). Dentro de 

 
1 “Scenarios reaching these concentrations by 2100 are characterized by lower global GHG emissions in 2050 

than in 2010, 40% to 70% lower globally, and emissions levels near net zeto GtCO2eq or below in 2100” 

(IPCC, 2015, pp. 10-1). 
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abordagens mais sistêmicas, tanto a criação quanto a difusão dessas tecnologias também 

seria algo sensível (MITCHELL e WOODMAN, 2010). Esses fatores agravariam a 

natureza ainda incipiente das tecnologias renováveis, que não conseguiriam dissipar as 

incertezas relacionadas ao seu uso e rentabilidade. Tudo isso repercute em seus custos, 

usualmente superiores aos das tecnologias tradicionais de geração de energia (Ibidem, p. 

577). A síntese de todas essas abordagens é uma só: falta competitividade às fontes 

renováveis.  

Não bastasse esse obstáculo de natureza econômica, também as estruturas 

institucionais relacionadas à utilização de energia acabam por favorecer as fontes 

incumbentes. Co-evoluindo em parceria com essas opções energéticas, essas instituições 

refletem em suas disposições as necessidades e traços marcantes dessas fontes, 

solidificando sua dominância. Surgem verdadeiros complexos técnico-institucionais, a 

fundamentar a hegemonia das fontes incumbentes em termos tanto tecnológicos quanto 

sociais (UNRUH, 2000). A estruturação regulatória dos mercados de energia não escapa a 

essas dinâmicas: longe de manifestar uma “regulação neutra”, o desenho dos mercados de 

energia favorece trajetórias, interesses e tecnologias já estabelecidas (MITCHELL, 2000), o 

que em grande parte do mundo significa priorizar fontes fósseis de produção de 

eletricidade.  

Diante deste cenário em que a inserção de fontes renováveis é desejável mas 

marcada por empecilhos, parte da literatura tem apontado para a necessidade de um papel 

mais ostensivo do Estado favorecendo sua incorporação (JAFFE, NEWELL e STAVINS, 

2005; HALLEGATTE, FAY e VOGT-SCHILB, 2013; ALTENBURG e RODRIK, 2017; 

PEGELS e outros, 2018; MAZZUCATO, 2015, 2018). Essa função não se resume à 

disponibilização de recursos, mas envolve também o desenho de mercados energéticos que 

sejam receptivos e estimulem a incorporação dessas fontes. Implícito nesse argumento está 

a ideia de que a estruturação regulatória desses espaços não deve se limitar a simplesmente 

nivelar o campo de disputa entre diferentes alternativas energéticas – criando efetivamente 

uma “regulação neutra” – mas deve, pelos objetivos mais gerais de descarbonização 

almejados, deliberadamente favorecer certas opções sobre outras. Nos dizeres de 

Mazzucato: 
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Mission-oriented policies are not just about throwing funds at problems but 

doing so in specific ways. It is for this reason that it is useful to study how 

specific mission-oriented agencies and organizations have worked whether in the 

military R&D programs or in areas like health, agriculture or energy. In these 

examples, the relevant organizations made choices on what to fund, going 

against the more classic position that the point of policy making is simply to 

level the playing field. Indeed, these agencies, and the wider programs around 

them “tilted” the playing field through missions aimed at a public objective, with 

other policies needing to be introduced to make it more profitable to move in that 

direction. (2018, pp. 803-4, destaque nosso) 

Dentro do arsenal de medidas que podem ser empregadas para favorecer uma transição para 

fontes renováveis de energia, a regulação possui o seu lugar – e pode-se argumentar que 

este é de destaque. Apesar de a transição energética não ser responsabilidade exclusiva da 

regulação, é esta que conforma as possibilidades de lucro, o acesso a mercados, as 

exposições de risco e as condições de fornecimento com as quais os agentes privados terão 

que lidar. É a regulação que, no excerto de Mazzucato apresentado acima, torna mais 

lucrativo investir em uma determinada área e não em outra. Nesse sentido, regulação se 

torna essencial para viabilizar a transição energética: 

Moving to a sustainable energy system is not the responsibility of economic 

regulation alone: the planning system; wider energy policy; and supply chain 

issues are all important as well. However, economic regulation does establish the 

rules and incentives within markets and networks and to this degree solidifies the 

way companies can make money out of the energy system, and the ease and risk 

of investing, and becoming involved, in it. Only when rules and incentives enable 

energy stakeholders to increase their revenue from sustainable technologies and 

practices will there be a move to them, and to this degree economic regulation is 

central to the move to a sustainable energy system” (MITCHELL e WOODMAN, 

2010, p. 583, destaque nosso). 

Acontece que essa visão “propositada” da regulação, que a compreende como parte de uma 

estratégia mais geral do Estado para atingir algum objetivo, contrasta com a visão clássica 

sobre para que serve a regulação dentro de um Estado Regulador. Apesar de ser um 

conceito com origens anteriores, a ideia de Estado Regulador ganha proeminência no final 

do século XX, acompanhando contextos de privatização e de liberalização dos mercados 

(LEVI-FAUR, 2013a).  O conceito – que em termos gerais diz respeito a um Estado que 

utiliza regulação como seu principal instrumento de governança – tornou-se tão influente 

para o pensamento contemporâneo das ciências sociais que hoje é visto como estruturando 

o próprio modelo de sociedade capitalista em que vivemos: o capitalismo regulatório 

(LEVI-FAUR, 2005).  
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Tradicionalmente concebido como representando uma transição entre lógicas de 

Estado – de um “Estado Positivo” baseado em tributação e gastos públicos para um modelo 

assentado no uso da regulação – a ideia de Estado Regulador ganha relevo no debate 

acadêmico principalmente por meio dos trabalhos de Giandomenico Majone (MORAN, 

2002; LODGE, 2008). Para este autor, a regulação deve se preocupar apenas com questões 

de eficiência econômica, pelo que vê as possibilidades de se influir na distribuição de 

recursos – algo inerente ao objetivo de se direcionar investimentos para fontes renováveis – 

antes como uma limitação para a regulação do que como uma janela de oportunidades: 

Regulation should be used to increase the efficiency of the economy by 

correcting market failures, but not for other purposes, however legitimate 

(MAJONE, 1994a, p. 82) 

Regulatory policies, like all public policies, have redistributive consequences; but 

for the regulators such consequences should represent potential policy constraints 

rather than policy objectives. Only a commitment to efficiency, to a problem-

solving rather than a bargaining style of decision making, and to accountability 

by results can substantively legitimise the political independence of regulators. 

(Idem, 1997, p. 162) 

Apesar dessa resistência teórica a que a regulação desempenhe funções outras para além da 

busca por eficiência econômica, há indícios de que a prática da regulação tem apontado – e 

potencialmente virá a apontar cada vez mais – em sentido diverso. 

Recentemente, o Banco Mundial – historicamente o principal financiador do setor 

elétrico dos países em desenvolvimento (HAWDON, 1998) – publicou um estudo 

elaborado por seus funcionários em que as reformas regulatórias advogadas pelo Banco nos 

anos 1990 são avaliadas. Reconhecendo expressamente a centralidade que o objetivo de 

eficiência econômica assumia no paradigma reformista dos anos 1990 (FOSTER e RANA, 

2020, p. 41), o trabalho aponta que as preocupações ambientais não faziam parte da agenda 

do Banco naquele momento. Isso mudou recentemente com o crescimento de importância 

da pauta ambiental, corporificada no Acordo de Paris e na criação dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, ambos em 20152. Os avanços obtidos na descarbonização do 

 
2 “The combination of stronger commercial incentives, competitive pressures, and regulatory oversight was 

expected to improve the efficiency and cost recovery of power utilities. The resulting decline in state 

subsidies and increase in financial viability would make possible the major investment programs needed to 

achieve security of supply in fast-growing power systems. […] By 2015, the adoption of Sustainable 

Development Goal 7 (SDG7) and the Paris Climate Accord had broadened the policy objectives for the power 
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setor elétrico desde 1990, ainda que teoricamente possíveis pelo arcabouço geral da 

reforma regulatória, teriam sido obtidos por metas explícitas de descarbonização, não pelo 

funcionamento usual do setor. Diante da importância que esse novo objetivo de 

sustentabilidade assume, a contribuição dada pelo setor elétrico precisa mudar: um 

direcionamento ostensivo dos investimentos em geração de energia se faz necessário.  

Power sector reform provides certain enabling conditions for 

decarbonization, but additional policy and planning measures must be taken 

to direct investors towards cleaner energy options. […] Nevertheless, the 

evidence suggests that significant progress toward decarbonization over the past 

25 years has been primarily driven by policy targets rather than by institutional 

reforms per se. For most countries over this period, the overriding policy goal for 

generation was security of supply rather than decarbonization […] Achieving 

decarbonization goals requires explicit government direction of investment 

decisions in power generation, as well as incentives for the adoption of low-

carbon technologies and more efficient consumption of energy (FOSTER e 

RANA, 2020, p. 34, ênfase no original, destaque nosso). 

O que o trecho acima permite identificar com clareza é que a ideia de um setor elétrico 

concebido primordialmente enquanto mercado competitivo – esteio da proposta regulatória 

do Banco nos anos 1990 – parece ter se esgotado, eis que insuficiente para lidar com as 

novas demandas que são apresentadas ao setor. Porém, há outra mudança importante: o 

entendimento de que a regulação pode ser levada a fazer mais do que apenas assegurar um 

ambiente isonômico de competição passa a reverberar em certa medida dentro de órgãos 

importantes para o desenho de políticas setoriais a nível global – órgãos, inclusive, que 

estavam previamente comprometidos com a ideia de que a regulação deveria buscar 

preponderantemente objetivos de eficiência econômica. Ao fundo, começa a ganhar corpo 

um movimento que vê a possibilidade de a regulação ser mais do que a simples garantidora 

da eficiência, tal como tradicionalmente compreendido. 

Se a perspectiva de que a regulação pode ir além da eficiência para assegurar a 

incorporação de fontes renováveis é ainda incipiente dentro do Banco Mundial, há indícios 

de que circula no Brasil desde longa data. De acordo com o documento “Proposta de 

Modelo Institucional do Setor Elétrico”, apresentado pelo governo brasileiro no contexto 

da reforma regulatória do setor, levada a cabo em 2004, a inclusão de fontes renováveis na 

 
sector, bringing a new focus on electrification and decarbonization, goals that had not been envisaged in the 

1990s.” (FOSTER e RANA, 2020, p. 1). 
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matriz elétrica nacional seria garantida, com parte da demanda por eletricidade sendo 

obrigatoriamente suprida por essas fontes. 

O Brasil conta com forte presença de fontes renováveis em seu parque gerador, 

principalmente de origem hidráulica. Contudo, ultimamente, convencionou-se 

denominar energia renovável apenas fontes tais como: eólica, solar, biomassa e 

pequenas centrais hidráulicas. Nesse aspecto, ainda que disponha de vastos 

recursos provenientes de fonte hidráulica, de médio e grande porte, visando 

manter conhecimentos e atualização tecnológica em relação a outras fontes 

energéticas, bem como promover uma relativa diversificação da matriz 

energética, o atendimento a parte do crescimento de mercado será atribuído a 

esses tipos de fontes. (BRASIL, 2003, p. 47, destaque nosso). 

A moldura de setor elétrico instituída pela reforma em questão foi responsável por alterar 

substancialmente a forma de contratação de energia no país, a qual passou a se basear, 

preponderantemente, na realização de licitações pelo poder público, a ocorrer na 

modalidade de leilão3. Os leilões são concebidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), a qual é responsável pela estruturação tanto dos editais quanto das minutas 

contratuais a serem empregadas em cada certame4.  Antes da reforma de 2004, a 

contratação de energia deveria acontecer pela livre negociação entre as empresas do setor 

elétrico, sem qualquer tipo de interferência ou controle da parte do Estado sobre as 

condições de contratação (PRADO, 2009). A reforma de 2004, portanto, concede 

capacidade ao Estado para direcionar o comportamento privado dentro do setor elétrico, por 

meio da modelagem regulatória das condições de contratação de energia.  

Os leilões de energia realizados pela ANEEL já foram reconhecidos como os 

grandes responsáveis pela inserção de fontes renováveis – para além da hidráulica – na 

matriz elétrica nacional5. Talvez nenhum caso seja mais emblemático do que o da energia 

eólica, objeto deste estudo: considerada pela própria ANEEL uma fonte “praticamente 

 
3 Vide Decreto Federal 5.163 de 2004, artigo 19: “Art. 19 – A ANEEL promoverá, direta ou indiretamente, 

licitação na modalidade de leilão para a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do SIN, 

observados os procedimentos e as diretrizes fixados em ato do Ministro de Estado de Minas e Energia, que 

contemplarão os montantes por modalidade contratual de energia, a que se refere o art. 28, a serem licitados” 
4 Vide Decreto Federal 5.163 de 2004, artigo 20, caput e inciso II: “Art. 20.  Os editais dos leilões previstos 

no art. 19 serão elaborados pela ANEEL, observadas as normas gerais de licitações e de concessões e as 

diretrizes do Ministério de Minas e Energia, e conterão, no que couber, o seguinte: [...] II - objeto, prazos e 

minutas dos contratos de compra e venda de energia elétrica, incluindo a modalidade contratual adotada e a 

indicação das garantias financeiras a serem prestadas pelos agentes de distribuição; 
5 “A principal política de incentivo à ampliação dos investimentos em energias renováveis são os leilões de 

compra de energia elétrica, coordenados pelo governo federal, que vêm facilitando o alcance das metas de 

diminuição das emissões assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris” (MORAIS, 2019, p. 17). 
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desprezível” em 2002, quando existiam apenas seis parques eólicos instalados no país 

(ANEEL, 2002, p. 68), hoje a fonte é a terceira principal produtora de eletricidade nacional, 

atrás apenas da energia hidrelétrica e disputando o segundo lugar com o gás natural 

(BRASIL, 2020). Analisando a contratação de energia eólica no país até janeiro de 2019, 

80% da potência total de geração da fonte foi viabilizada por meio dos leilões 

(ABEEÓLICA, 2019, p. 5).  

Tão importante quanto ressaltar a centralidade dos leilões para o crescimento das 

fontes renováveis no país, contudo, é iluminar as reais motivações – os propósitos – do 

governo para que tal comportamento fosse adotado: 

 A partir de janeiro de 2005, só poderão participar dos processos licitatórios, 

empresas que comprovem um grau de nacionalização dos equipamentos e 

serviços de 90%, em cada empreendimento, considerando que tais fontes estarão 

entrando no sistema fora da ordem de mérito econômico, justificando-se sua 

inserção pelo desenvolvimento industrial e tecnológico e geração de empregos e 

renda (BRASIL, 2003, p. 47, destaque nosso). 

A postura do governo brasileiro evidencia que a incorporação deliberada de fontes 

renováveis não era motivada exclusivamente – ou mesmo primordialmente – por 

preocupações ambientais. A grande questão que direcionava o comportamento das 

autoridades brasileiras era a busca por novas condições de desenvolvimento industrial e 

tecnológico. O que se percebe ao fundo é a instrumentalização dessa preocupação 

ambiental para fins de política industrial, o que manifesta aquilo que a literatura tem 

chamado de política industrial verde, que pode ser entendida como qualquer medida 

governamental que favoreça a transformação estrutural para uma economia de baixo 

carbono ao mesmo tempo em que se permite ganhos de produtividade dentro da economia 

(ALTENBURG e RODRIK, 2017, p. 11). De forma simples, são medidas afetam a 

estrutura produtiva da economia, orientadas por uma preocupação ambiental 

(HALLEGATE, FAY e VOGT-SCHILB, 2013, p. 3). 

A opção do governo brasileiro por tentar associar políticas industriais à pauta 

ambiental não destoa de tendências mais gerais percebidas ao redor do globo, as quais têm 

favorecido o uso desses instrumentos mais interventivos para o atingimento de metas de 
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proteção ao meio ambiente6. Sendo políticas industriais um eixo central do conceito de 

“Estado Desenvolvimentista” (JOHNSON, 1982; 1999; ONIS, 1991; SCHAPIRO, 2018) – 

uma outra lógica de Estado reconhecida pela literatura, que age com o propósito deliberado 

de se alcançar o desenvolvimento econômico (JOHNSON, 1982; 1999) – parece ser o caso 

de que essa noção de Estado está ganhando destaque, ao menos no que se refere ao campo 

ambiental. Chegamos assim à questão de fundo que justifica todo esse trabalho. 

A percepção de que instrumentos típicos do Estado Desenvolvimentista têm 

crescido de importância é instigante porque ocorre dentro de um contexto em que a ideia de 

Estado Regulador é amplamente difundida e aceita. Ambas as literaturas – tanto a de 

Estado Regulador quanto a de Estado Desenvolvimentista – tradicionalmente pontuam que 

essas lógicas de Estado configuram pólos opostos (JOHNSON, 1982, 1999; MAJONE 

1994a, 1997; LEVI-FAUR, 1999; JAYASURIYA 2001, 2005; YEUNG, 2010), o que torna 

essa coexistência no mínimo provocante. O Estado Regulador, inclusive, surgiria de uma 

transição e abandono de ideias mais interventivas de Estado. Encontrar indícios de um 

Estado Desenvolvimentista dentro da era do capitalismo regulatório pode indicar que essa 

transição não é tão simples e direta quanto tradicionalmente pensado. 

O interessante do caso brasileiro é que esse “retorno” do Estado Desenvolvimentista 

se dá por meio da atuação regulatória da ANEEL; afinal de contas, é a agência a 

responsável por estruturar os processos de licitação – os leilões – para compra de energia 

no território nacional7. Sendo as agências reguladoras usualmente percebidas como a faceta 

mais icônica do Estado Regulador (MAJONE, 1997; YEUNG, 2010; DELLER e 

VANTAGGIATO, 2014) a mescla entre este e o Estado Desenvolvimentista que aqui se 

levanta como possível teria acontecido no âmago das instituições relacionadas a essa 

primeira lógica de Estado. O hibridismo aconteceria não apenas pela coexistência de 

 
6 “We find that the economic ideas underlying climate policy changed from a coherent neoclassical paradigm 

in the 1990s to a diversified policy discourse in the early to mid-2000s. Green Keynesian and Schumpeterian 

ideas have become a persistent and strongly represented set of ideas underpinning the green growth concept.  

[…] Climate policy has thus entered a postparadigmatic period in which the neoclassical monopoly over 

policy options has been broken. This has broadened the menu of legitimate policy choices for states and IOs 

[international organizations] beyond market-based climate policy — notably carbon pricing — to include 

green innovation and industrial policy. Keynesian and Schumpeterian ideas imply a more interventionist role 

of the state in climate policy to drive green economic transformation.” (MECKLING e ALLAN, 2020, pp. 

434-5, destaque nosso). 
7 Vide notas de rodapé números 3 e 4, supra. 
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instituições do período desenvolvimentista com aquelas de cunho regulatório – em uma 

manifestação de path dependence que já foi reconhecida pela literatura (JAYASURIYA, 

2013) – mas pela incorporação ostensiva de funções desenvolvimentistas pelas próprias 

agências reguladoras. Mais do que uma simultaneidade entre Estado Desenvolvimentista e 

Estado Regulador por questões de dependência de trajetória, estaríamos diante de um caso 

de Estado Desenvolvimentista dentro de um Estado Regulador. Tal possibilidade não é 

usualmente cogitada pela literatura – a qual, mesmo reconhecendo esse processo de 

sobreposição de “camadas de Estado”, com o Estado Regulador atuando sobre os 

escombros do Estado Desenvolvimentista, opta por manter esses campos apartados no que 

tange às suas funções, principalmente quando isso implica, tal qual acontece com políticas 

industriais, em algum grau de intervenção sobre o funcionamento do mercado: 

Having made this point about the hybrid and variegated character of the 

regulatory state in the global South, we should not confuse this with the argument 

that dirigiste policies are pursued through regulatory frameworks. These 

emerging forms of regulation are different and distinct from dirigiste models: 

they embody market competitive objectives and are articulated with transnational 

regulatory norms and regimes” (JAYASURIYA, 2013, p. 190, destaque nosso). 

A possibilidade de o Estado Regulador interagir com outras lógicas de Estado – com a 

regulação passando a exercer mais funções do que a simples busca pela eficiência 

econômica – tem recebido maior atenção nos últimos anos. Dubash e Morgan (2013), por 

exemplo, apontam para a possibilidade de se compreender o Estado Regulador como 

inserido em um espectro entre “regras e acordos”, com as mobilizações políticas 

pressionando a que o Estado Regulador saia de sua redoma tecnocrática e eficientista e 

incorpore outras funções. Outra perspectiva, mais ambiciosa em nossa visão, é a de Levi-

Faur (2013a). O autor compreende o Estado capitalista como sendo um “Estado 

Polimórfico”, resultado da composição de diversas manifestações de Estado – os morfos – 

dentro de sua estrutura institucional. Nesse sentido, o Estado pode apresentar diversas 

formas – e, portanto, diversas funções – ao mesmo tempo. As relações entre esses “morfos” 

não seriam necessariamente antagônicas, podendo haver inclusive relações constitutivas 

entre essas racionalidades de Estado. É levantada expressamente a possibilidade teórica de 

que o Estado Regulador aja enquanto elemento constitutivo do Estado Desenvolvimentista, 

o que articula uma nova área de investigação no campo da regulação: ao invés de serem 

lógicas opostas – ou em alguma medida sobrepostas – o Estado Regulador e o Estado 
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Desenvolvimentista poderiam andar juntos, colaborando um com o outro. A pergunta que 

rege essa nova agenda de pesquisa é a seguinte: é possível regular com metas ostensivas de 

desenvolvimento? 

The regulatory state, therefore, helps us to understand not only regulation, but 

also the direction, means, and consequences of the expansion of the democratic 

capitalist state in the age of governance. To this end, more research is needed into 

the relations between the regulatory state, on the one hand, and the developmental 

state, the welfare state, and the risk state, on the other. Most important, we need a 

vision of the state where the regulatory state helps deliver better welfare states 

and better developmental states than we have nowadays (LEVI-FAUR, 2013a, p. 

46). 

The question then arises: can regulation be useful in the promotion of 

development? In other words, can we have regulation-for-development? (Idem, 

2012, p. 23) 

Essa janela de investigação, porém, tem sido pouco observada. Segundo Cunha (2018), 

faltam trabalhos que evidenciem como a regulação pode ser empregada de maneira 

prioritária para avançar metas de desenvolvimento8; esta é a lacuna que este trabalho 

pretende endereçar.  

Estudar as relações entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista a partir 

do problema concreto das mudanças climáticas traz, ainda, um potencial benefício: como a 

prática de políticas desenvolvimentistas tem ganhando destaque enquanto forma de se lidar 

com os problemas ambientais (MECKLING e ALLAN, 2020) e como o número de países 

que tem empregado regulações para fomentar fontes renováveis é hoje considerável, 

passando da casa dos cem (IRENA, IEA e REN21, 2018), existe a possibilidade de que o 

suposto hibridismo aqui analisado transcenda à realidade brasileira. Dito de outra forma, 

diante da conjuntura das mudanças climáticas, é possível que diversos outros países estejam 

 
8 “Por fim, como se nota na célula 3 do quadro 1, considera-se sub-representado e de resto subteorizado um 

paradigma para o qual a regulação seja, por um lado, consistente com o capitalismo regulatório 

contemporâneo – que explicita a regulação; mas, por outro lado, esse mesmo paradigma, ainda ausente 

enquanto tal, também teria na regulação uma ferramenta de posicionamento ativo por parte do Estado. Esse 

desenho de intervenção estatal permitiria atender às necessidades de ativismo estatal na busca por 

transformações de ordem estrutural, mas sem propugnar um retorno ao desenvolvimentismo clássico, para o 

qual a regulação era ferramenta complementar, senão secundária” (CUNHA, 2018, pp. 48-9, destaque nosso). 

Ainda: “Do ponto de vista teórico, importante contribuição adviria da noção de “políticas públicas orientadas 

por missões”, de Mazzucato (2013) e Mazzucato e Penna (2015a; 2015b). Segundo esses autores, um Estado 

ativo e empreendedor moveria suas ações e políticas em virtude de grandes metas e propósitos – ou seja, com 

alto grau de intencionalidade. Embora não existam estudos específicos aplicando essa abordagem com foco na 

regulação, julga-se ser essa uma interessante rota analítica para a operacionalização de uma regulação de tipo 

heterodoxo e de cunho positivo” (Ibidem, p. 60, destaque nosso). 
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estruturando pontes de comunicação entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista, inserindo novos propósitos – e propósitos de ostensivos de 

desenvolvimento – dentro da regulação. É claro que as conclusões desse estudo se limitam 

ao caso brasileiro, mas é possível que indiquem tendência maior: ao invés deste trabalho ser 

apenas uma “anedota” sobre um país do Sul global, pode simbolizar reformulações mais 

amplas, sobre como diversos países têm mobilizado seus diferentes morfos para endereçar 

um dos maiores problemas do século XXI. Nesse sentido, este trabalho pode auxiliar a 

tornar mais evidente uma agenda de pesquisa sobre as potenciais interações entre os 

conceitos de Estado Regulador e de Estado Desenvolvimentista no campo ambiental – a 

qual, se frutífera, precisa repercutir no entendimento teórico que temos sobre as possíveis 

funções da regulação e sobre o conceito de Estado Regulador. 

Arrematando essa introdução e explicando seu subtítulo, as mudanças climáticas 

são um grande problema com o qual a humanidade terá que lidar ao longo deste século. O 

setor de energia e eletricidade desempenha um papel fundamental no que tange ao resultado 

que será alcançado, dadas suas contribuições mais que consideráveis para as emissões 

globais de gases do efeito estufa. A descarbonização do setor é, por conseguinte, essencial, 

pelo que a incorporação de fontes renováveis de geração de energia ganha amplo destaque.  

O desafio é que essa incorporação é obstruída por diversos fatores, que vão desde 

questões econômicas e tecnológicas de competitividade até questões institucionais sobre 

como essas fontes são contratadas nos mercados elétricos. Diante desse impasse, tem 

ganhado relevância a ideia de que a regulação pode adotar uma postura mais enfática, 

desnivelando o jogo de mercado para favorecer a contratação de fontes renováveis. Por 

detrás dessas propostas, a discussão é sobre para que serve a regulação e se ela pode 

almejar a outros objetivos para além da garantia de eficiência econômica, como 

tradicionalmente concebido. 

 Chegamos assim à nossa questão de fundo: debater sobre se a regulação deve se 

ater a metas de eficiência ou se pode perseguir políticas industriais verdes por meio do 

estímulo a fontes renováveis representa um conflito maior entre lógicas de Estado, ao 

menos de acordo com a maneira como o debate tem sido tradicionalmente colocado no 

campo da regulação. É com esta literatura que esse trabalho dialoga, argumentando que 
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compreender os termos “Estado Regulador” e “Estado Desenvolvimentista” como 

antagônicos talvez não seja um entendimento acurado. O caso estudado – a contratação de 

energia eólica por meio dos leilões realizados pela ANEEL – pode demonstrar que essas 

lógicas de Estado conseguem andar juntas, com a regulação sendo empregada de maneira 

prioritária para perseguir objetivos deliberados de desenvolvimento. 

A escolha deste estudo por utilizar a fonte eólica como ponto de referência para 

analisar as relações entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista se justifica 

por duas razões: em primeiro lugar, a fonte eólica é, dentre as novas fontes renováveis – ou 

seja, dentro do escopo de industrialização estabelecido pelo documento “Proposta de 

Modelo Institucional do Setor Elétrico” (BRASIL, 2003, p. 47), – a fonte com maior 

expressão na matriz elétrica nacional (Idem, 2020). Isso faz com que a fonte seja 

naturalmente o caso mais relevante a ser observado, já que é aquele, dentre as novas fontes 

renováveis, com maior expressão e impacto no setor elétrico nacional.  

Além disso, há indicações de que uma indústria nacional de componentes eólicos 

efetivamente se desenvolveu no Brasil, a qual alcança atualmente níveis de 80% de 

nacionalização da cadeia produtiva (FGV NPII, 2016; MENDES, 2020). Ainda que isso 

não implique em que a regulação tenha desempenhado um papel nesse processo, fornece, 

de certa forma, algum substrato para essa expectativa, na medida em que demonstra que os 

objetivos de industrialização expressos no documento “Proposta de Modelo Institucional 

do Setor Elétrico” foram atingidos. Dito de outra forma, cabe pensar que a regulação pode 

ter, efetivamente, desempenhado funções ostensivas de desenvolvimento industrial, o que 

viabiliza a investigação levada a cabo nessa pesquisa sobre se isso de fato ocorreu. 

Diante de todo o exposto, a pergunta que orienta este trabalho é: é possível verificar 

a incorporação de uma “função de desenvolvimento” pela regulação para compra de 

energia eólica via leilão no Brasil? O que isso suscita acerca das possibilidades de 

interação entre os conceitos de Estado Regulador e de Estado Desenvolvimentista? 

Se verificado que a regulação da fonte eólica dentro dos leilões de energia da 

ANEEL de fato manifestou preocupações de desenvolvimento industrial, hipótese deste 

estudo, robustece-se a proposta teórica de que os conceitos de Estado Regulador e de 



23 

 

Estado Desenvolvimentista não precisam ser vistos como antípodas, sendo apresentado 

caso concreto a demonstrar que a regulação pode ser ativamente empregada para perseguir 

metas de desenvolvimento. Em última instância, poderíamos até mesmo compreender o 

Estado Regulador como um vetor de expressão do Estado Desenvolvimentista, articulando 

uma noção de “Estado Desenvolvimentista de cunho regulatório”.  

Amostra, materiais e método: 

Para a condução deste estudo, será realizada pesquisa documental, tendo como fonte 

primária os documentos relacionados aos leilões organizados pela ANEEL entre os anos de 

2004 e de 2020, voltados para a fonte eólica. O ano de 2004 figura como marco inicial da 

amostra porque é a data de promulgação do atual marco legal do setor elétrico – lei 

10.848/2004. De outro lado, o ano de 2020 é selecionado porque coincide com os últimos 

leilões realizados pela agência reguladora; os certames planejados para o ano de 2021 ainda 

não ocorreram. 

A partir de levantamento feito no site da CCEE9 (Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica) foi constatada a realização de, ao todo, 84 leilões no período, os quais se 

distribuem nas seguintes modalidades: 

 

 

 
9 Apesar de não ser diretamente responsável pela realização dos leilões de energia elétrica – visto que precisa 

receber uma delegação por parte da ANEEL para conduzir os certames – a CCEE usualmente está envolvida 

na organização dos mesmos, possuindo uma listagem de todos os leilões realizados no período. Optamos pela 

utilização de sua base de dados em detrimento da fornecida pela ANEEL porque foram identificadas lacunas 

no compilado apresentado pela agência reguladora. Nesse sentido, é representativo o fato de que o site da 

ANEEL não informa a ocorrência de qualquer leilão no ano de 2004, ao passo que o site da CCEE informa a 

realização de um leilão de energia existente no dia 07/12/2004. Situação semelhante acontece para o ano de 

2005: o site da ANEEL informa apenas a realização do leilão “002/2005”, o que deixa patente que foi 

realizado outra contratação em data anterior – o leilão 001/2005 – sobre o qual não se tem nenhum registro. 

No site da CCEE, ao contrário, encontramos a informação de que foram realizados quatro certames ao longo 

deste ano, sendo que o leilão indicado pela ANEEL corresponde apenas ao 1º Leilão de Energia Nova, 

realizado em 16/12/2005. Diante dessas lacunas que agem em desfavor da base consolidada pela ANEEL, foi 

dada prioridade à base da CCEE, ao menos no que tange à identificação do universo total de leilões realizados 

entre os anos de 2004 e 2020. A listagem de todos os leilões pode ser conferida em:  

https://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_lateral/leiloes?_afrLoop=7193103497051&_adf.ctrl

state=19efpqmr9h_153#!%40%40%3F_afrLoop%3D7193103497051%26_adf.ctrlstate%3D19efpqmr9h_157. 

https://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_lateral/leiloes?_afrLoop=7193103497051&_adf.ctrlstate=19efpqmr9h_153#!%40%40%3F_afrLoop%3D7193103497051%26_adf.ctrlstate%3D19efpqmr9h_157
https://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_lateral/leiloes?_afrLoop=7193103497051&_adf.ctrlstate=19efpqmr9h_153#!%40%40%3F_afrLoop%3D7193103497051%26_adf.ctrlstate%3D19efpqmr9h_157
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Tabela 1 – Modalidades de Leilão utilizadas para a contratação de Energia Elétrica 

no Brasil (2004-2020) 

 

Modalidades: Frequência: 

Leilão de Energia Existente: 23 

Leilão de Ajuste: 17 

Leilão de Energia Nova: 27 

Leilão de Fontes Alternativas: 3 

Leilão de Energia de Reserva: 10 

Leilão Estruturante: 3 

Leilão do Sistema Isolado – Boa Vista10 1 

  Total: 84 

 

Nem todas essas variantes se mostram relevantes para a pesquisa, contudo. Uma vez que o 

fim deste trabalho é elucidar se a regulação da fonte eólica nos leilões de energia 

incorporou funções deliberadas de desenvolvimento industrial, apenas os leilões voltados a 

essa fonte se mostram de interesse. Isso exclui os Leilões de Energia Existente, de Ajuste, 

Estruturante e do Sistema Isolado.  

Os primeiros são descartados porque se voltam à aquisição de energia de 

empreendimentos já instalados, o que difere da realidade da energia eólica, que está 

expandindo sua malha de geração ao longo do período – ou seja, instalando novos 

empreendimentos. Os Leilões de Ajuste são também desconsiderados, uma vez que, em 

razão de seus prazos de contratação diminutos11, não conseguem fazer frente aos custos de 

instalação de novos parques eólicos.  

 
10 É preciso esclarecer que “Leilão do Sistema Isolado – Boa Vista” não é uma modalidade de leilão 

propriamente dita.  Neste estudo, optamos pela sua identificação em apartado por duas razões: em primeiro 

lugar, este leilão emprega um modelo contratual próprio – o Contrato de Comercialização de Potência e 

Energia Elétrica nos Sistema Isolados – o que, dada a preocupação regulatória que orienta essa análise, é uma 

informação que precisa ser ressaltada. Além disso, o mercado consumidor atendido por esse certame também 

é diferente: enquanto os demais leilões se voltam a atender as demandas de todo o país – organizadas na 

figura do Sistema Interligado Nacional (SIN) – o leilão do Sistema Isolado se volta a um mercado em 

particular – neste caso, o estado de Roraima. Diante dessas peculiaridades, pareceu-nos sensato identificar o 

leilão em questão em uma categoria própria. 
11 Os leilões de Ajuste têm sua previsão legal no artigo 26 do Decreto 5.163 de 2005: “A ANEEL promoverá, 

direta ou indiretamente, leilões específicos para contratações de ajuste pelos agentes de distribuição, com 
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O Leilão Estruturante, por sua vez, foi direcionado à fonte hidrelétrica nas três 

ocasiões em que foi utilizado, sendo patente sua inadequação para os fins dessa pesquisa. 

Por fim, o Leilão do Sistema Isolado é apartado porque este sistema não acompanha a 

tendência de alta inserção de renováveis, verificada de modo geral no caso brasileiro. Os 

Sistemas Isolados são redes de geração, transmissão e distribuição de energia que não estão 

conectadas ao sistema principal de fornecimento elétrico do país, o Sistema Interligado 

Nacional (SIN). Como o abastecimento dos Sistemas Isolados é altamente intensivo em 

fontes termelétricas – 94% da geração se baseia na queima de diesel (EPE, 2020, p. 40) – o 

fenômeno que se quer analisar nesta pesquisa – a incorporação de funções 

desenvolvimentistas pela regulação da fonte eólica – não aconteceu neste espaço, uma vez 

que sequer a inserção dessa fonte foi registrada. 

Desta forma, o universo de análise dessa pesquisa se restringe aos 40 leilões 

classificados como (i) Leilão de Energia Nova (LEN), (ii) Leilão de Fontes Alternativas 

(LFA) e (iii) Leilão de Energia de Reserva (LER). Deste total, 27 leilões listaram a fonte 

eólica para participar de seus certames, sendo esta a amostra sobre a qual este estudo se 

concentra. Os leilões em que a fonte eólica participa estão devidamente identificados no 

Anexo I desta pesquisa. 

No que tange aos materiais analisados em cada leilão, este estudo se concentra em 

dois tipos de documentos: (i) o edital, responsável por estabelecer as diretrizes mais amplas 

sobre como o leilão será conduzido; e (ii) a minuta de contrato relacionada à fonte eólica, 

peça principal a estabelecer as obrigações e prerrogativas dos empreendimentos 

contratados. Juntos, esses documentos compõem o núcleo-duro da regulação para compra 

de energia elétrica em cada leilão. Os arquivos foram coletados no site da ANEEL12. Opta-

se pelo site da agência reguladora neste momento pelo fato de ser ela a autoridade 

oficialmente responsável pela produção dos documentos e realização dos leilões13. Todos 

 
prazo de suprimento de até dois anos, para fins de possibilitar a complementação, pelos referidos agentes, do 

montante de energia elétrica necessário para o atendimento à totalidade de suas cargas” (Destaque nosso). 
12 Os documentos referentes a cada leilão estão disponíveis em: http://www.aneel.gov.br/geracao4. 
13 Neste mesmo sentido vai a ressalva feita pela CCEE quando da identificação dos leilões de energia 

realizados: informa a Câmara de Comercialização que os documentos divulgados pela ANEEL são 

considerados oficiais para todos os fins e a qualquer tempo, prevalecendo sobre aqueles divulgados pela 

própria Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.  

http://www.aneel.gov.br/geracao4


26 

 

os 27 certames que compõem a amostra deste estudo constavam na base de dados da 

agência, de forma que o acesso à documentação pertinente ocorreu sem sobressaltos. 

Relativamente ao exame dos documentos coletados, esta pesquisa possui dois eixos 

de análise: (i) política industrial e (ii) regras gerais de contratação. 

Quanto ao primeiro eixo de investigação, seu objetivo é buscar, nos editais e nas 

minutas de contrato selecionadas, por cláusulas que manifestem uma noção de política 

industrial – instrumento de ação que constitui um dos pilares do conceito de “Estado 

Desenvolvimentista” (JOHNSON, 1982; 1999; ONIS, 1991; SCHAPIRO, 2018). Este 

primeiro eixo de investigação configura o cerne do trabalho: se forem identificadas 

disposições que apontem no sentido da estruturação de uma política industrial dentro dos 

leilões de energia, é possível concluir que a regulação foi empregada para perseguir metas 

ostensivas de desenvolvimento – pergunta basilar desta pesquisa e porta de entrada para se 

refletir sobre as relações entre os conceitos de Estado Regulador e de Estado 

Desenvolvimentista, debate teórico dentro do qual esta pesquisa se insere. 

De acordo com a literatura, políticas industriais podem ser entendidas como o 

conjunto de ações tomadas pelo Estado para intencionalmente alterar a estrutura produtiva 

de uma dada economia nacional, direcionando recursos – via reforço ou neutralização de 

tendências alocativas do mercado – para setores específicos reputados como “promissores” 

(JOHNSON 1999; RODRIK, 2008; ALTENBEURG e RODRIK, 2017). Nesse sentido, 

cláusulas que tenham por efeito direcionar recursos para o desenvolvimento de uma 

indústria nacional de componentes eólicos podem ser compreendidas como exarando uma 

noção de política industrial, o que permite sua compreensão como voltadas a uma função 

ostensiva de desenvolvimento. É a presença desse tipo de cláusula nos editais e minutas 

para a contratação da fonte eólica que este primeiro eixo de análise investiga. A forma com 

que esse eventual “tratamento diferenciado” para a indústria nacional irá se manifestar, 

contudo – se nos moldes aventados na “Proposta de Modelo Institucional do Setor 
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Elétrico”14 ou de outra maneira –, fica em aberto, não sendo possível determinar a priori as 

virtuais escolhas do regulador quanto às suas formas de atuação.  

O segundo eixo de análise possui um enfoque mais amplo: seu objetivo é 

compreender a maneira como se estruturou a contratação da fonte eólica no intervalo 

selecionado (2004-2020). A adequação desse segundo eixo de análise ao debate teórico 

dessa pesquisa pode parecer tênue em um primeiro momento, mas sua justificativa é 

razoavelmente simples: como a eventual política industrial se constituirá dentro de um 

mecanismo de compra pública – o leilão – a compreensão acerca dos contornos dessa 

compra pública se torna relevante. Isso porque, se os empreendimentos eólicos encontrarem 

obstáculos para serem contratados, uma eventual política industrial que esteja acoplada aos 

leilões resta sem efeito. Dito de outra forma, a sorte da política industrial planejada pelo 

governo brasileiro é atravessada pelos contornos mais gerais de contratação da fonte eólica. 

Os elementos observados nesse segundo eixo de análise, portanto, condicionam a 

aplicabilidade das cláusulas consideradas a partir do primeiro eixo de investigação dessa 

pesquisa, razão pela qual essa segunda vertente também se torna necessária. Além disso, 

como existem obstáculos a uma inserção natural das fontes renováveis – o “desafio” a que 

o título da seção anterior faz menção – é possível que a regulação tenha que estruturar 

arranjos de suporte para facilitar esse processo. Nessa linha, alguns autores já identificaram 

a presença de modelos contratuais próprios para a fonte eólica nos leilões de energia 

(PORRUA e outros, 2010; CUNHA, BARROSO e BEZERRA, 2014). Dito isso, incorporar 

essa preocupação em nossa análise pode fornecer uma pintura mais rica sobre as eventuais 

“funções de desenvolvimento” executadas pela regulação na contratação de energia eólica 

via leilão. 

A identificação das cláusulas relevantes para esse segundo eixo de análise, contudo, 

ocorre de forma distinta do que se dá em relação ao eixo de investigação anterior. Isso pois, 

diferentemente do que pode ser feito com “política industrial”, não é possível dar uma 

definição teórica e prévia a respeito do que constituem as “condições gerais de contratação 

 
14 O documento previa um índice geral de nacionalização dos empreendimentos para que fossem habilitados a 

participar dos certames: “A partir de janeiro de 2005, só poderão participar dos processos licitatórios, 

empresas que comprovem um grau de nacionalização dos equipamentos e serviços de 90%, em cada 

empreendimento” (BRASIL, 2003, p. 47) 
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da fonte eólica”. Apenas o exame dos arquivos selecionados pode revelar quais são esses 

elementos. Diante disso, e com a ciência de que o esclarecimento a ser fornecido pouco 

ilumina, pode-se dizer que o objetivo de investigação desse eixo é identificar as cláusulas 

que estabelecem as condições de produção e de entrega de energia por parte dos 

empreendimentos eólicos, bem como a alocação de riscos entre estes e a parte compradora. 

Ao longo do segundo capítulo deste trabalho – em que se analisa o processo de contratação 

da fonte eólica de forma detalhada – essa definição genérica obterá contornos mais 

consistentes, a partir das categorias utilizadas pelos próprios contratos para tratar desse 

processo de negociação. 

Para além desta introdução, o trabalho conta com mais quatro seções. A primeira 

recupera a discussão da literatura sobre as possibilidades de interação entre os conceitos de 

Estado Regulador e de Estado Desenvolvimentista, a partir da maneira como o conceito de 

Estado Regulador foi trabalhado pela literatura ao longo do tempo. O segundo capítulo 

contém a análise empírica deste estudo, apresentando a trajetória de contratação da fonte 

eólica no período 2004-2020. O terceiro capítulo reflete a partir das descrições apresentadas 

na segunda seção, verificando em que medida uma “função de desenvolvimento” foi 

articulada no corpo da regulação da fonte eólica e o que isso revela acerca das 

possibilidades de interação entre os conceitos de Estado Regulador e de Estado 

Desenvolvimentista. Por fim, as considerações finais da pesquisa são apresentadas, com a 

recuperação do argumento construído ao longo do trabalho e a síntese de seus principais 

achados. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

II – O Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista (pelo Estado 

Regulador): 

Como apresentado algumas páginas atrás no capítulo introdutório dessa pesquisa, o 

elemento instigante que motiva todo o trabalho aqui realizado é a possibilidade de se 

encontrar, na regulação para compra de energia eólica via leilão, um caso de interação 

profícua entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista. De fato, para as 

literaturas relacionadas a esses conceitos, tradicionalmente “Estado Regulador” e “Estado 

Desenvolvimentista” são compreendidos como elementos antagônicos.  

A origem dessa oposição remonta à obra seminal de Chalmers Johnson, intitulada 

“MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy” (LEVI-FAUR, 2013a). 

É neste trabalho, aliás, que o conceito de “Estado Desenvolvimentista” é mobilizado pela 

primeira vez, significando um Estado que institui como sua prioridade a busca pelo 

desenvolvimento econômico15. Dessa forma, a oposição entre os conceitos de Estado 

Regulador e de Estado Desenvolvimentista é tão antiga quanto poderia ser, surgindo 

conjuntamente com um dos próprios termos desse debate. Desde a sua aparição que o 

Estado Desenvolvimentista se contrapõe ao Estado Regulador, o que demonstra como essa 

rivalidade é um traço marcante na literatura relacionada ao Estado Desenvolvimentista. 

De outra parte, as origens daquilo que se convencionou chamar de “Estado 

Regulador” são mais antigas: remontam ao contexto norte-americano de finais do século 

XIX e início do século XX, àquilo que ficou conhecido como “Era Progressista” (MORAN, 

2002; GLAESER e SCHLEIFER, 2001). Durante este período há a criação de um tipo 

muito peculiar de estrutura institucional, responsável pela supervisão das atividades 

econômicas privadas: as agências reguladoras. O principal retrato desse movimento é a 

 
15 “All of this is a way of saying that the innumerable things a state does can be arranged in a rough rank order 

according to its priorities, and that a state’s first priority will define its essence. […] For more than 50 years 

the Japanese state has given its first priority to economic development.  […] A state attempting to match the 

economic achievements of Japan must adopt the same priorities as Japan. It must first of all be a 

developmental state and only then a regulatory state, a welfare state, an equality state, or whatever other kind 

of functional state a society may wish to adopt. This commitment to development does not, of course, 

guarantee any particular degree of success; its is merely a prerequisite” (JOHNSON, 1982, pp. 305-6, 

destaques nossos).    



30 

 

fundação da Interstate Commerce Commission, a primeira agência reguladora norte-

americana, no ano de 1887. 

Ainda que o termo “Estado Regulador” circulasse de alguma forma na realidade 

estadunidense da época, ele não capturou a atenção dos acadêmicos daquele país. Não foi 

dado à expressão um tratamento analítico rigoroso, de forma que ela permanece até hoje 

sendo utilizada por lá de forma pouco criteriosa (LEVI-FAUR, 2013a). A disseminação do 

conceito aconteceu em terra estrangeira, especificamente na Europa dos anos 199016. Neste 

contexto, a literatura é farta em apontar o principal responsável pela popularização da 

expressão: o acadêmico italiano Giandomenico Majone (MCGOWAN e WALLACE, 1996; 

MORAN, 2002; LODGE 2008; YEUNG, 2010; LEVI-FAUR, 2013a; DELLER e 

VANTAGGIATO, 2014; SCOTT, 2017; HABER, 2017; BENISH e LEVI-FAUR, 2020). 

Em seus trabalhos – como será apresentado adiante – também Majone contrasta os 

conceitos de Estado Regulador e de Estado Desenvolvimentista; a demonstração mais 

emblemática disso é o título de um de seus trabalhos mais influentes, em que a ideia de 

“Estado Desenvolvimentista” aparece dentro da alcunha genérica de “Estado Positivo”: 

“From the positive to the regulatory state: causes and consequences of changes in the mode 

of governance”. Há, para o autor, uma transição do Estado Positivo para o Estado 

Regulador, o que evidencia como as características desses modelos de governança são 

divergentes e se contrapõem. Seja, portanto, nas obras clássicas relacionadas ao Estado 

Desenvolvimentista ou ao Estado Regulador, a tensão entre esses termos se faz presente. 

O objetivo desse capítulo é apresentar, a partir de uma perspectiva vinculada ao 

conceito de “Estado Regulador”, como a literatura discorreu ao longo do tempo sobre as 

possibilidades de interação entre essas duas lógicas de Estado. Como será demonstrado, 

paulatinamente a literatura do Estado Regulador se aproximou do conceito de Estado 

Desenvolvimentista, abandonando o antagonismo dos momentos iniciais para até mesmo 

levantar a possibilidade de relações constitutivas entre essas lógicas de Estado.  

 
16 “While clearly originating as a concept in the US, the term [regulatory state] gained currency and matured 

in European political science only in the 1990’s. Indeed, it is more popular nowadays in the scholarly world 

outside the US than in its country of origin” (LEVI-FAUR, 2013b, p. 237). 



31 

 

A opção por estruturar essa revisão bibliográfica a partir do ponto de vista do 

Estado Regulador decorre da centralidade que este termo assumiu para o pensamento 

contemporâneo dentro das ciências sociais: a noção de Estado Regulador seria tão 

consensual atualmente que operaria como uma espécie de lingua franca, viabilizando um 

fundamento comum para diversos ramos de pesquisa (MORAN, 2002, p. 411). Ainda, o 

Estado Regulador teria se tornado tão influente enquanto modelo de governança que teria 

passado a organizar o próprio funcionamento do sistema capitalista, dando vazão ao 

“capitalismo regulatório” (LEVI-FAUR, 2005). É em reflexo dessa centralidade que o 

ponto de referência aqui adotado é o Estado Regulador. Assim, a maneira como este 

capítulo compreende as possibilidades de interação entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista é a partir da forma como o Estado Regulador se comporta frente ao 

Estado Desenvolvimentista. Dito de outra forma, o elemento dinâmico observado pela 

revisão bibliográfica ora produzida é o Estado Regulador. 

Partindo dos trabalhos seminais de Giandomenico Majone, este capítulo apresenta 

como a ideia de Estado Regulador foi abordada pela literatura ao longo dos anos, expondo 

tanto (i) as funções que foram atribuídas a essa lógica de Estado quanto (ii) os seus 

posicionamentos em relação à ideia de Estado Desenvolvimentista no decorrer do tempo. 

As funções do Estado Regulador são apresentadas porque são elas que definem, de certa 

forma, como Estado Regulador se portará frente ao Estado Desenvolvimentista: é a partir 

do que o Estado Regulador pode ou não pode fazer que a ideia de Estado 

Desenvolvimentista lhe será mais ou menos hostil.   

Na apresentação dessa revisão bibliográfica, sugere-se uma categorização da 

literatura em três eixos; cada um manifesta uma perspectiva diferente sobre as funções do 

Estado Regulador e sobre as suas formas de relacionamento com o Estado 

Desenvolvimentista. 

A primeira abordagem, que tem como expoente o próprio Majone, manifesta uma 

visão neoliberal de Estado Regulador. De acordo com essa perspectiva, o Estado Regulador 

constitui uma estrutura governamental mais enxuta e menos interventiva sobre o domínio 

econômico, preocupada substancialmente com a garantia de funcionamento dos mercados. 

Sob este ponto de vista, a função da regulação é meramente corretiva, solucionando falhas 
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de mercado e assegurando a eficiência econômica por meio da competição. Diante deste 

posicionamento respeitoso ao funcionamento usual dos mercados, há uma forte 

incompatibilidade entre essa visão de Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista, 

que maneja o mercado com suas políticas industriais na busca pelo desenvolvimento 

econômico. A literatura abarcada neste eixo fala expressamente de uma transição do 

Estado Desenvolvimentista para o Estado Regulador, o que evidencia as relações de 

oposição entre esses conceitos neste primeiro bloco da literatura.    

As dificuldades de implantação dessa perspectiva de Estado Regulador são a porta 

de entrada para os trabalhos da segunda seção. Essas dificuldades seriam mais fortes em 

contextos que diferem substancialmente daqueles vigentes nos Estados Unidos e Europa, 

regiões em que o conceito de “Estado Regulador” surge e se dissemina. Aqui, o foco 

principal é a literatura sobre o “Estado Regulador no Sul Global”, cujo marco são os 

trabalhos de Dubash e Morgan.  

Nessa vertente da literatura, o destaque é a indicação sobre como o contexto de cada 

localidade pode forçar com que a estrutura despolitizada do Estado Regulador assuma 

outras tarefas, de forma que as necessidades impostas pelo subdesenvolvimento fazem com 

que o Estado Regulador vá além da busca tecnocrática por eficiência econômica, 

englobando também funções de redistribuição. Essa abertura da regulação para funções 

heterodoxas, contudo, é apenas parcial: superados os contextos que pressionam além da 

atuação tecnocrática e despolitizada das agências, estas voltariam ao seu agir habitual, 

preocupadas apenas com o funcionamento eficiente dos mercados. Além disso, o núcleo-

duro do Estado Desenvolvimentista – as políticas ostensivas de desenvolvimento 

econômico – continuam apartadas do Estado Regulador.  

Ainda que assim seja, a ideia de “Estado Desenvolvimentista” é efetivamente 

mobilizada por essa vertente da literatura, o que põe fim à relação de rejeição que 

caracteriza os trabalhos do bloco anterior; por diferentes motivos, o Estado Regulador 

interage com o Estado Desenvolvimentista. Essa interação, porém, ainda é apenas tentativa: 

a essência do Estado Desenvolvimentista não é abarcada pela regulação. Nesse sentido, 

pode-se caracterizar essas relações como sendo de reconhecimento: o Estado Regulador 
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identifica o Estado Desenvolvimentista e começa a dele se aproximar, mas ainda não existe 

uma interação plena entre esses conceitos.  

O último eixo é articulado principalmente pelos trabalhos recentes de Levi-Faur. O 

autor oferece uma definição de “Estado Regulador” que se resume ao Estado que prioriza o 

uso da regulação enquanto instrumento geral de governança, sem fazer qualquer tipo de 

delimitação prévia acerca de qual deve ser o seu conteúdo ou área de aplicação. Dessa 

forma, regulação é um modo de agir que pode ser aplicado para qualquer finalidade, eis que 

“instrumento” e “propósito” são elementos independentes. A partir disso, teoricamente a 

regulação pode desempenhar as funções de outras lógicas de Estado, o que inclui o Estado 

Desenvolvimentista. Refutando completamente o entendimento antagônico dos trabalhos 

clássicos, Levi-Faur sugere que o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista podem 

colaborar um com o outro, o que aponta para a possibilidade de relações de natureza 

constitutiva entre essas lógicas de Estado. 

Delineada a proposta de categorização da literatura, é hora percorrer cada um desses 

eixos. Damos início, assim, à nossa aproximação do conceito de Estado 

Desenvolvimentista. 

A perspectiva majoniana: Estado Regulador versus Estado Desenvolvimentista 

Como já apresentado, o grande porta-voz da ideia de Estado Regulador quando da 

popularização do conceito é o acadêmico italiano Giandomenico Majone. Majone se torna 

conhecido pelo uso da expressão a partir de um texto seu datado de 1994, intitulado “The 

Rise of the Regulatory State in Europe” 17. Já no resumo do artigo o autor identifica como 

esse modelo de organização estatal surge para suplantar a forma de relacionamento entre 

Estado e Mercado então vigente no contexto europeu: dada a nova conjuntura econômica, 

práticas como as privatizações e a desregulamentação seriam conducentes à criação do 

Estado Regulador, o qual vem para substituir o antigo Estado Dirigista – espécie de termo 

guarda-chuva a englobar Estados mais favoráveis a algum grau de intervenção sobre a 

economia, categoria em que claramente podemos incluir o Estado Desenvolvimentista.  

 
17 “The term ‘regulatory state’ entered the vocabulary of students of European Politics over 12 years ago with 

the publication, in West European Politics, of Giandomenico Majone’s seminal ‘The Rise of the Regulatory 

State in Europe’” (LODGE, 2008, p. 280). 
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Privatization and deregulation have created the conditions for the rise of the 

regulatory state to replace the dirigiste state of the past” (MAJONE, 1994a, p. 77, 

destaque nosso). 

Majone não chega a definir expressamente em que consiste nenhum desses dois tipos de 

Estado, mas identifica seus principais instrumentos de atuação: enquanto o Estado Dirigista 

se caracteriza pela nacionalização de empresas, planejamento e administração 

centralizados, o Estado Regulador seria marcado pela sua preferência pelo uso do 

instrumento regulatório (MAJONE, 1994a, p. 77). A transição do Estado Dirigista para o 

Estado Regulador engendra, portanto, uma alteração nas formas de atuação do Estado, que 

deixa de participar ativamente do jogo econômico – por meio de suas empresas públicas – 

para se converter em uma espécie de árbitro, responsável simplesmente pela aplicação das 

regras do jogo de mercado (Ibidem, p. 80). Na figura de uma metáfora popular no campo da 

regulação, a função do Estado se converte de “remar” (rowing) para “conduzir” (steering) 

(OSBOURNE e GAEBLER, 1992, p. 25 apud YEUNG, 2010, p. 67). 

Essa priorização do instrumento regulatório enquanto forma de intervenção estatal, 

contudo, teoricamente deixa em aberto quais devem ser as finalidades almejadas pela 

regulação. Afinal de contas, a opção por “conduzir” – ao invés de “remar” – nada diz sobre 

para onde se conduz. Majone, porém, oferece uma “bússola” para a atividade regulatória: 

enquanto o modelo de atuação do Estado Dirigista buscava o atingimento de diversas metas 

sociais e econômicas, o Estado Regulador possui uma única finalidade: aumentar a 

eficiência da economia por meio da correção de falhas de mercado.    

However, this argument overlooks one important point: the purpose of public 

ownership was not simply to regulate prices, conditions of entry and quality of 

service, but also to pursue many other goals including economic development, 

technical innovation, employment, regional income redistribution, and national 

security. While nationalisations and other traditional forms of direct state 

intervention were thus justified by appealing to a variety of often conflicting 

goals, regulation has a single normative justification: improving the efficiency of 

the economy by correcting specific forms of market failure such as monopoly, 

imperfect information, and negative externalities. (MAJONE, 1994a, p. 79, 

destaques nossos). 

A perspectiva Majoniana, portanto, para além de identificar os principais instrumentos 

associados ao Estado Dirigista e ao Estado Regulador, especifica quais são os objetivos que 

devem ser buscados por meio desses instrumentos. Logo, há uma visão normativa associada 

ao Estado Regulador, a qual delimita as finalidades que o principal instrumento de 
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governança dessa lógica de Estado – a regulação – deve buscar. Em seu papel de “árbitro”, 

o Estado Regulador se comporta como um auxiliar do funcionamento dos mercados, 

tutelando unicamente o valor da eficiência econômica. Longe de buscar metas alheias ao 

que se concebe como os fins próprios do mercado, a regulação e o Estado Regulador 

viabilizam esse projeto de busca pela eficiência, pelo que reduzem as intervenções estatais 

ao mínimo possível, apenas àquelas que são indispensáveis para o próprio bom 

funcionamento dos mercados. É nesse sentido que Majone argumenta que, por mais 

meritórias que sejam outras preocupações, elas não devem ser inseridas dentro da 

regulação18.  

O descompasso entre essa visão de Estado Regulador e a ideia de Estado 

Desenvolvimentista é gritante: simplesmente não há espaço para que a regulação busque 

deliberadamente por construir condições de desenvolvimento. O desempenho econômico 

que vier é fruto da operação desembaraçada das forças de mercado, sem qualquer papel 

direcionador por parte do Estado. Em Majone, aliás, a ideia de Estado Regulador surge 

exatamente como forma de superação do paradigma do Estado Dirigista, refutando a 

pluralidade de objetivos que essa lógica de Estado intentava por alcançar – dentre os quais 

figurava o desenvolvimento econômico; o “norte” do Estado Regulador é unicamente a 

busca por eficiência. Essa postura deferente ao funcionamento dos mercados, que marca o 

Estado Regulador nesse primeiro momento da literatura, é bem sintetizada por McGowan e 

Wallace: 

Regulation and intervention are thus not necessarily antithetical, since all states 

intervene in the economy; what counts is rather how the government intervenes 

and for what purposes. In most cases, however, the regulatory state is likely to 

intervene to underpin rather than replace markets; it is concerned to make 

markets work better and thus to compensate or substitute where markets fail. 

Moreover, what constitutes a market failure is usually quite narrowly drawn, the 

balance between market and state is therefore tilted in favour of the former and 

the discretion of the latter is likely to be limited. (McGOWAN e WALLACE, 

1996, p. 563, destaque nosso). 

A limitação da discricionariedade estatal a que os autores acima fazem menção se insere 

dentro de um contexto mais geral de desregulamentação dos mercados, o qual marca os 

 
18 “Regulation should be used to increase the efficiency of the economy by correcting market failures, but not 

for other purposes, however legitimate. For example, income redistribution should be achieved through social 

policy, not through regulation” (MAJONE, 1994a, p. 82).   
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finais do século XX, quando a ideia de Estado Regulador ganha momento. Apesar de 

“desregulamentação” evocar a ideia de “menos regulação” – com a retirada de amarras 

regulatórias sobre o agente privado – normalmente esse objetivo não é alcançado com a 

pura e simples revogação das regras existentes, mas sim por meio do estabelecimento de 

nova regulação, de perfil menos interventivo. Essa postura deu vazão, à época, àquilo que 

ficou conhecido como “paradoxo da desregulamentação”: menos entraves regulatórios são 

assegurados exatamente pela criação de nova regulação. O deslinde desse falso paradoxo 

reside no teor dessa nova regulação produzida: uma regulação que sustenta o mercado – ao 

invés de direcioná-lo ou constrangê-lo. A questão também pode ser colocada da seguinte 

forma: o fim último do projeto de desregulamentação é a garantia de um mercado mais 

livre, mas isso não quer dizer necessariamente livre de regulação. Como bem diz Vogel 

(1996), a liberalização dos mercados demanda regulação. 

É em linha com essa noção de “regulação liberalizante” que Majone aponta como, 

no contexto das privatizações e desregulamentações dos anos 1980, há uma expansão da 

competência das agências reguladoras, mas uma expansão relacionada à promoção de 

pautas favoráveis ao funcionamento dos mercados – no caso, o fomento à competição19. Na 

mesma linha vão as observações de Cerny (1997) e de Levi-Faur (1999), para quem a 

virada do século XX deu vazão ao “Estado Competitivo” (Competition State): uma versão 

do estado regulador que estimula processos de commodificação, expandindo a lógica de 

mercado pela sociedade por meio do fomento à competição20. Dessa forma, dentro deste 

primeiro paradigma da ideia de Estado Regulador, mesmo quando há uma expansão das 

 
19 “First, deregulation and privatization have not meant an end to all regulation. On the contrary, newly 

deregulated or privatized industries lose their pre-existing statutory immunity from competition law and other 

regulatory requirements. Thus, privatization leads to the creation of new regulatory bodies and to a 

considerable widening of the scope of agencies to promote competition” (MAJONE, 1994b, p. 53). 
20 “The transformation of the nation-state into a ‘competition state’ lies at the heart of political globalization. 

In seeking to adapt to a range of complex changes in cultural, institutional and market structures, both state 

and market actors are attempting to reinvent the state as a quasi-‘enterprise association’ in a wider world 

context, a process which involves three central paradoxes. The first paradox is that this process does not lead 

to a simples decline of the state but may be seen to necessitate the actual expansion of de facto state 

intervention and regulation in the name of competitiveness and marketization” (CERNY, 1997, p. 251). 

Ainda: “These distinctions clearly reveal the critical role of regulation-for-competition in the liberalization of 

these industries and the positive-sum relations between states and markets in what we generally refer to as 

liberalization and globalization. These features of liberalization demonstrate the rise of the ‘competition state’ 

– a lean regulatory state that tightens its hold on the markets – not in order to socialize its outcomes as the 

‘welfare state’ but to promote competition and commodification” (LEVI-FAUR, 1999, p. 179). 
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práticas regulatórias isso acontece orientado por preocupações com a garantia do 

funcionamento dos mercados.  

O comprometimento do Estado Regulador com a eficiência econômica, portanto, se 

manifesta de duas maneiras: de um lado, a regulação estrutura e expande as próprias bases 

do mercado, assegurando suas condições de competição; de outro, a regulação resume suas 

medidas “interventivas” àquelas que corrigem os raros casos em que o mercado é incapaz 

de gerar seus resultados. Em ambas as situações, a regulação age a serviço dos mercados, 

aperfeiçoando seu funcionamento.  

É em razão desse enfoque inteiramente voltado para questões de eficiência 

econômica que é possível associar a perspectiva majoniana de Estado Regulador ao 

neoliberalismo. Para os fins deste trabalho, entende-se o neoliberalismo como sendo um 

“conjunto de estratégias de governança voltado à garantia das condições mais amplas 

possíveis para a operação dos mercados, o que envolve o empoderamento de agentes de 

mercado e a remoção de restrições sobre a competição” (GAMBLE, 2001, p. 132 apud 

JAYASURIYA, 2013, p. 187, tradução nossa). Diante desta primazia da lógica privada na 

condução dos mercados, o ferramental do Estado Desenvolvimentista – com suas medidas 

de controle e coordenação – é simplesmente descabido. 

As relações de oposição entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista 

são objeto de nova investigação por Majone em “From the Positive to the Regulatory State: 

Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance”. Neste trabalho, 

Majone apresenta melhor as causas que resultaram na transição do Estado Positivo21 para o 

Estado Regulador. Além disso, o autor articula de outra maneira o liame – que de resto se 

mantém – entre regulação e eficiência econômica.  

De acordo com Majone, três são os tipos de intervenção que os Estados nacionais 

modernos podem fazer sobre o domínio econômico: i) redistribuição de renda, ii) 

 
21 Novamente, “Estado Positivo” é um termo genérico mobilizado por Majone para tratar de Estados com um 

perfil mais interventivo sobre a economia. Tanto é assim que as expressões “Positive State” e “Interventionist 

State” são usadas de maneira intercambiável ao longo do texto. Vide: “In spite of their heterogeneity, these 

new strategies concur in limiting the role of the interventionist or positive state, in particular by restraining its 

power to tax and spend, while enhancing the power of rule making and, hence, the role of the regulatory 

state” (MAJONE, 1997, p. 140, destaque nosso). 
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estabilização macroeconômica e iii) regulação dos mercados (MAJONE, 1997, p. 140). 

Redistribuição de renda seria todo e qualquer tipo de transferência de recurso de um grupo 

a outro, bem como a provisão de serviços básicos a que todos devem ter acesso, como 

educação primária, seguridade social e certos serviços de saúde. Estabilização 

macroeconômica seriam as medidas voltadas a garantir níveis satisfatórios de crescimento 

econômico e emprego; aqui se localizam as medidas de política fiscal, bem como políticas 

industriais, preocupação central deste trabalho22.  Por fim, políticas regulatórias são 

voltadas para a correção de falhas de mercado – como monopólios, externalidades, e 

assimetrias de informação (Ibidem). O que essa categorização já evidencia é que a 

regulação e a política industrial estão alocadas em tipos diferentes de intervenção estatal, o 

que segmenta esses universos e reduz suas possibilidades de colaboração.  

Todos os Estados modernos incorrem, em alguma medida, na realização de todas 

essas atividades. A importância relativa dessas funções, contudo, varia ao longo do tempo. 

Nesse sentido, a partir do final da Segunda Guerra, a Europa teria priorizado as tarefas de 

redistribuição e de gerenciamento macroeconômico. Além disso, o entendimento corrente 

sobre o que constituía uma falha de mercado era bastante abrangente, de forma que 

qualquer mau funcionamento era reputado como causa para intervenção estatal (Ibidem, p. 

141). O contexto europeu nesse período, portanto, era um largamente favorável a um papel 

expandido do Estado na condução da vida econômica da sociedade, o que, no mais das 

vezes, se manifestava na opção pela nacionalização de empresas para a persecução de 

finalidades sociais.  

O consenso sobre esse papel mais interventivo do Estado, entretanto, começa a ruir 

por volta dos anos 1970. Marcado pelo fenômeno da estagflação – a queda no crescimento 

econômico associada ao aumento da inflação – o modelo de intervenção então vigente, de 

matriz keynesiana, começa a perder seu apelo explicativo, com suas prescrições de alto 

gasto público passando a ser vistas como parte do próprio problema que se pretendia 

combater. Em razão disso, um novo modelo de governança começa a ganhar relevo, 

 
22 “Macroeconomic stabilisation attempts to achieve and sustain satisfactory levels of economic growth and 

employment. Its main instruments are fiscal and monetary policy, together with labour market and industrial 

policy” (MAJONE, 1997, p. 141). 
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assentado na privatização da máquina pública, estímulo à competição e reformas sobre o 

Estado de Bem-Estar Social (Ibidem, p. 142).  

A falha do Estado Positivo em atingir seus objetivos, portanto – aliada à 

globalização, que integra mercados e esfacela as possibilidades de gerenciamento local do 

capital – compõe a conjuntura econômica que é responsável por tornar o Estado Positivo 

uma estrutura obsoleta, crescentemente alvo de limitações em seu ativismo econômico por 

fatores domésticos e internacionais. É desse cenário, que resulta na falência do Estado 

Positivo, que brota o Estado Regulador. Logo, o Estado Regulador surge em contraponto ao 

Estado Positivo, negando seus traços essenciais. 

A forma como Majone constroi a oposição entre essas lógicas de Estado é 

interessante: ainda que as funções atribuídas ao Estado Positivo e ao Estado Regulador 

sejam radicalmente distintas – com o primeiro se encarregando de preocupações 

redistributivas e de estabilização macroeconômica, ao passo que o segundo, neoliberal 

como é, se preocupa apenas com a correção de falhas de mercado – o cerne da distinção 

remonta, para o autor, às formas de manifestação do poder estatal dessas lógicas de Estado 

– ou seja, aos seus instrumentos de atuação. Assim, enquanto o Estado Positivo se 

caracteriza por mecanismos de taxação e de investimento (taxing and spending), o Estado 

Regulador se caracteriza pelo uso do instrumento regulatório (rule making)23. 

 Juntando uma coisa e outra, Majone afasta completamente as esferas de política 

industrial e de regulação. Isso porque a política industrial – componente da função de 

estabilização macroeconômica – só poderia ser levada a cabo por instrumentos diretos de 

taxação e investimento, não pela regulação. De outro lado, a regulação estaria 

completamente adstrita à correção de falhas de mercado, sendo impensável que poderia 

executar uma política industrial. Mais do que isso, o próprio instrumento “regulação” se 

torna incompatível com as ideias de Estado Positivo, eis que é com base na utilização desse 

instrumento que a distinção entre uma lógica de Estado e a outra se torna possível; o campo 

da regulação se limita a uma busca obstinada por eficiência econômica. 

 
23 “Most structural differences between the positive and the regulatory state can be traced back, ultimately, to 

a distinction between two sources of governmental power: taxing (or borrowing) and spending on the one 

hand, and rule making, on the other” (MAJONE, 1997, p. 148). 
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Na estruturação desse Estado Regulador que surge com a derrocada do Estado 

Positivo, uma das principais inovações de governança é a criação das agências reguladoras 

(Ibidem, p. 152). Responsáveis pela edição das “regras do jogo” dentro de cada setor da 

economia, a grande vantagem do modelo de agências reside na expertise de seus quadros 

internos, bem como na possibilidade de se firmar – e manter – “compromissos regulatórios” 

(Ibidem). 

Em regimes democráticos de eleições periódicas, a manutenção de determinadas 

políticas públicas ao longo do tempo não é tarefa trivial: conforme uma nova maioria chega 

ao poder, metas diferentes podem orientar sua atuação, pelo que opções políticas anteriores 

podem ser abandonadas de forma abrupta. Essa insegurança quanto à durabilidade dos 

posicionamentos governamentais afugenta o investidor privado, que não consegue antever 

com clareza quais serão as condições regulatórias a ele aplicáveis no futuro. Em setores de 

investimento de longo prazo – como é o caso da área de infraestrutura – isso é um problema 

particularmente sensível.  

É nesse contexto que a delegação de competências para as agências reguladoras 

ganha destaque. Insuladas do jogo político e com autonomia decisória, as agências seriam 

capazes de resguardar os compromissos regulatórios já firmados, assegurando as condições 

para que o investimento privado possa ocorrer. Mais do que simples espaços de 

cristalização de escolhas regulatórias, contudo, a regulação é vista nessa perspectiva 

unicamente desde uma dimensão tecnocrática: a eficácia da moldura regulatória depende 

da sua capacidade de reduzir a discricionariedade do regulador, pelo que deve se ater 

apenas a questões de eficiência alocativa (LEVY e SPILLER, 1994). Metas estranhas à 

pura e simples mimetização dos mercados – como objetivos políticos de desenvolvimento 

ou questões distributivas – devem ser evitadas, já que distorcem a destinação desses 

recursos24. A competência das agências reguladoras deve ser utilizada para um único 

 
24 “If the regulatory incentive structure is to promote welfare, it should facilitate investment, allocatively 

efficient pricing, and the introduction of new services and technologies. Yet regulatory incentives cannot be 

implemented in an institutional vacuum. The country’s institutional endowment, the character of distributive 

politics, and the nature of its regulatory governance structure all affect the potential for the successful design 

of regulatory incentives. […] As for the impact of distributive politics, it can constrain the extent of allocative 

efficiency that can be achieved by regulatory incentives” (LEVY e SPILLER, 1994, p. 208, destaques 

nossos). 
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propósito: exarar posicionamentos técnicos necessários ao bom funcionamento dos setores 

regulados.  

O escopo de atuação das agências reguladoras também é objeto de preocupação por 

Majone. Para o autor, a relevância que a ideia de delegação assume dentro do modelo de 

Estado Regulador suscita questionamentos de ordem democrática, já que a burocracia que 

integra as agências não possui legitimidade popular para respaldar suas decisões. Diante 

desse cenário, as agências poderiam se legitimar de duas formas alternativas: 

procedimentalmente e substantivamente (MAJONE, 1997, p. 160).  

Legitimidade procedimental diz respeito à forma como essas agências foram criadas 

e atuam, ao passo que legitimidade substantiva se relaciona ao conteúdo das decisões 

tomadas por essas agências.  Nosso interesse recai sobre essa segunda modalidade de 

legitimação, já que é ela que determina até aonde as agências podem ir quanto ao conteúdo 

de suas manifestações. Para Majone, determinar a esfera de legitimidade substantiva de 

uma agência reguladora passa por compreender a distinção entre eficiência e redistribuição 

– e é aqui que o liame entre regulação e eficiência econômica assume novas tonalidades. 

Para o autor, questões de redistribuição envolvem necessariamente decidir sobre a 

alocação de recursos escassos, pelo que sempre resultam em ganhadores e perdedores. 

Nesse sentido, uma dimensão de conflito é indissociável de escolhas redistributivas. Essa 

natureza de jogo de “soma zero” – em que o ganho de alguém importa na perda de outrem – 

obriga a que essas decisões sejam feitas na arena política, já que só a regra da maioria pode 

justificar o benefício – e principalmente o prejuízo – de algum grupo social. De outro lado, 

questões de eficiência representariam um jogo de “soma positiva”, já que incrementos no 

funcionamento da economia não importam em prejuízos a ninguém. Dessa forma, há um 

elemento de unanimidade dentro de questões técnicas de eficiência, pelo que decisões nesse 

sentido poderiam ser tomadas fora da esfera democrática – no caso, dentro das agências 

reguladoras. 

A limitação do escopo das agências em questões técnicas de falhas de mercado é, 

portanto, uma necessidade para que essas instituições não afrontem os limites 

democráticos. Ainda que substancialmente o argumento acerca das funções da regulação 
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seja o mesmo do texto seminal de 1994 – já que essas funções continuam se limitando à 

correção de falhas de mercado – aqui ele recebe uma fundamentação diferente – e mais 

profunda. Longe de ser apenas uma proposta normativa no sentido de que a regulação deve 

se limitar a certos assuntos a despeito de outros, aqui a regulação precisa se restringir ao 

domínio da técnica para não por em xeque os princípios do próprio sistema democrático, no 

qual todo poder emana do povo. Apenas decisões neutras poderiam ser delegadas para fora 

de instituições majoritárias – em última análise porque nada se tem a decidir nesses casos; é 

apenas o necessário para o próprio bom funcionamento do sistema.  

Majone não ignora que há consequências redistributivas – e, por derivação, políticas 

– inerentes a esse funcionamento tecnocrático da regulação. Contudo, essas repercussões 

devem ser vistas como dadas; são inevitáveis ao bom funcionamento dos mercados. 

Preocupar-se com essas questões exorbita a competência das agências reguladoras: ao 

regulador cabe unicamente a manutenção da lógica de mercado nos setores regulados, 

depurado de qualquer elemento político.  

The main task delegated to regulatory agencies is the correction of market 

failures so as to increase the efficiency of market transactions. It is important to 

note that the adoption of efficiency as an important standard by which the 

regulators are to be evaluated implies, inter alia, that regulatory instruments 

should not be used for redistributive purposes. Regulatory policies, like all public 

policies, have redistributive consequences; but for the regulators such 

consequences should represent potential policy constraints rather than policy 

objectives. Only a commitment to efficiency, to a problem-solving rather than a 

bargaining style of decision-making, and to accountability by results can 

substantively legitimise the political independence of regulators. (MAJONE, 

1997, p. 162, destaque nosso). 

A visão de Estado Regulador que toma corpo neste primeiro momento da literatura orbita 

ao redor de se compreender essa lógica de Estado como voltada unicamente à função de 

auxiliar do funcionamento dos mercados. O valor da eficiência econômica é a única 

“bússola” que deve orientar a atividade de “condução” do Estado, manifestando-se das 

mais variadas formas: (i) assegurando condições de competição com o fim de viabilizar 

mercados mais livres; (ii) limitando as intervenções estatais à correção de falhas de 

mercado; e ainda (iii) assegurando a permanência dos compromissos regulatórios 

assumidos, concebidos de forma despolitizada para buscar apenas eficiência alocativa. A 

aderência ao projeto neoliberal de garantia e expansão dos mercados é patente. 
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No que tange ao relacionamento com outras lógicas de Estado, a perspectiva 

majoniana é igualmente clara em sua posição. Para além do título do texto de 1997 que 

coloca expressamente a ideia de transição de um modelo de Estado para o outro25, Majone 

pontua que as estruturas de governança do Estado Positivo constituem sérios entraves à 

adaptação à nova conjuntura econômica que viabiliza o Estado Regulador. Quanto mais 

cedo essas reminiscências forem postas de lado, melhor26. No mesmo sentido apontam 

Cerny e Levi-Faur: para o primeiro, a ascensão do Estado Competitivo reduz a capacidade 

de os Estados agirem de forma estratégica ou desenvolvimentista27, ao passo que, para o 

segundo, os próprios quadros governamentais passam a minimizar preocupações de bem-

estar ou de desenvolvimento, confiando na capacidade de a competição de mercado 

entregar satisfatoriamente essas tarefas. Os Estados interventivos diziam respeito a outro 

contexto, devendo agora, tal qual essa conjuntura que passou, abrir espaço para novas 

realidades28. Ainda que conviva com outras lógicas, o Estado Regulador é visto como 

incompatível com essas abordagens, beneficiando-se da sua mitigação ou mesmo de seu 

abandono completo. É em razão disso que se pode classificar a relação do Estado 

Regulador com lógicas de Estado de viés positivo, neste momento, como sendo de natureza 

antagônica. 

Essa visão de Estado Regulador neoliberal que se desenvolve na Europa em finais 

do século XX não tem seu emprego limitado ao próprio contexto europeu. Como aponta 

 
25 Título no original: “From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the 

Mode of Governance”. 
26 “The institutional and intellectual legacy of the interventionist state is a major impediment to the speedy 

adjustment of governance structures to new strategies. It would be unwise to underestimate the difficulties of 

the transition from the positive to the regulatory state, but it is important to realise that international 

competition takes place not only among producers of goods and services but also, increasingly, among 

regulatory regimes. Regulatory competition will reward regimes in which institutional innovations do not lag 

far behind the new strategic choices” (MAJONE, 1997, p. 139). 
27 “The nation-state, of course, is not dead, but its role has changed. In the first place, citizens will probably 

have to live more and more without the kind of public services and many of the redistributive arrangements 

characteristic of the national welfare states. […] In the second place, the principal goal of state actors is 

increasingly one of minimizing inflation, in order to maintain the confidence of international  business and 

financial community. Central bankers have always played this role but are doing so to an ever-increasing 

extent. In this context, states are less and less able to act as ‘strategic’ or ‘developmental’ states, and are more 

and more ‘splintered states’” (CERNY, 1997, pp. 269-70). 
28 “There are obvious signs of change, but it is change in the preferences of state officials, who place less 

value on development and welfare and more on competition. The welfare state and the developmental state 

are required to provide more room for a new form of state, namely the ‘competition state’” (LEVI-FAUR, 

1999, p. 203). 
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Levi-Faur (2005), o modelo se difunde rapidamente ao redor do planeta, espraiando-se do 

Norte para o Sul Global. Esse movimento de implantação do Estado Regulador na periferia 

do capitalismo é bem captado pelos trabalhos de Jayasuriya.  

Fazendo uso de uma estrutura argumentativa que ecoa os fundamentos da 

perspectiva majoniana, Jayasuriya (2001) aponta como as transformações no cenário de 

economia política global no final do século XX repercutem na forma de organização do 

Estado, resultando na transição do Estado Desenvolvimentista para o Estado Regulador. 

Em seu entender, os modelos de Estado interventivo dependiam de uma arquitetura 

internacional de governança econômica que viabilizasse o gerenciamento e controle local 

do capital, o que é indispensável para que o Estado possa coordenar diferentes grupos de 

interesse por meio de barganhas políticas. O desmantelamento dessas estruturas nas últimas 

décadas do século XX, no intuito de flexibilizar os mercados internacionais, finda por limar 

completamente a capacidade de os Estados executarem políticas redistributivas, dado que, 

ao menor sinal dessas iniciativas, a fuga de capitais é mais do que uma possibilidade. 

Diante dessa nova configuração de economia política, em que a alta volatilidade do capital 

internacional é elemento distintivo, a garantia desses recursos se torna uma preocupação de 

primeira ordem para o Estado, que precisa reformular seus modelos de coordenação da 

economia29. 

Nessa linha, a função do Estado se transforma, voltando-se para a preservação de 

compromissos regulatórios relacionados ao estabelecimento e manutenção dos mercados, 

insulando o funcionamento desses ambientes de pressões redistributivas locais30. O Estado 

 
29 “In short, both democratic corporatism and the developmental state were forms – albeit with different 

normative and distributional basis – of positive co-ordination; they both relied on the state providing the 

institutional infra structure and resources for political bargaining. As such, both state forms were parasitic on 

certain types of global economic governance, the most central of which was the ability to control the 

movement of capital. Consequently, the decline of corporatism and the current terminal crisis of the 

developmental state can be traced in large part to fundamental mutations in the structure of international 

financial markets and the changes in global governance which enabled greater capital mobility. These 

structural changes, in turn, led to a shift towards negative co-ordination characteristic of the regulatory state” 

(JAYASURIYA, 2001, p. 109). 
30 “Just as compensating mechanisms were at the heart of positive co-ordination, in the case of negative co-

ordination an analogous role is played by the institutions to ensure the credibility and commitment to market 

order. In other words, institutions structured within a system of negative co-ordination aim to insulate the 

market order from politics or the political bargaining at the heart of corporatism. Intervention in the market is 

designed not for the purposes of compensation but to institute and stabilize the market system” 

(JAYASURIYA, 2001, p 110, destaque nosso). 
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Desenvolvimentista e suas funções, ambos vinculados a uma conjuntura econômica datada, 

são percebidos por Jayasuriya como um delírio que permanece no imaginário acadêmico, 

obstruindo a percepção das reais transformações que acontecem na forma de organização 

do Estado (2005, p. 382). O momento seria caracterizado por uma efetiva transição do 

Estado Desenvolvimentista para o Estado Regulador, não uma mera suavização das 

características dessa primeira lógica de Estado (Ibidem). A tensão entre esses tipos de 

Estado é um ponto forte no pensamento de Jayasuriya, que também – tal qual os outros 

autores analisados nessa seção – atribui ao Estado Regulador um objetivo expresso de 

viabilização do sistema de mercado, concebido como idealmente depurado de qualquer 

preocupação política. Nessa situação, em que o estabelecimento e a garantia dos mercados 

são tidos em tão alta conta, cogitar que o Estado Regulador pode remodelar o mercado para 

perseguir políticas industriais – viabilizando uma mescla com o Estado Desenvolvimentista 

– é simplesmente impensável. 

A propagação da ideia de Estado Regulador neoliberal, portanto, parece ser 

relativamente insensível ao contexto específico de cada país. Seja este industrializado ou 

em desenvolvimento, rico ou pobre, a percepção da literatura sobre os contornos desse 

fenômeno é razoavelmente homogênea: modelos de Estado Positivo baseados na prestação 

direta de serviços e ação interventiva generalizada estão com seus dias contados, sendo 

substituídos por lógicas de governança mais indiretas, orientadas para a primazia, 

fortalecimento e garantia do mecanismo de mercado enquanto pináculo do bem-estar social. 

Na efetivação dessa leitura, a regulação – alçada à posição de principal instrumento de 

governança do Estado – possui uma única finalidade: endossar o objetivo de eficiência 

econômica.  

É exatamente essa impermeabilidade do Estado Regulador ao seu contexto que é 

posta em xeque pelos trabalhos abarcados pelo segundo momento da literatura. O 

reconhecimento das condições sociais, institucionais e políticas que rodeiam o Estado 

Regulador altera de forma considerável o seu relacionamento com a ideia de Estado 

Desenvolvimentista. É para entender como essa mudança de pensamento se dá que nos 

voltamos agora. 
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A abordagem do Sul Global: Estado Regulador e Estado Desenvolvimentista 

Conforme apresentado, o paradigma majoniano limita as atividades do Estado Regulador a 

questões de eficiência econômica.  Em sua última formulação sobre o porquê desse recorte, 

Majone justifica seu posicionamento por motivos de legitimidade democrática: faltando às 

agências reguladoras mandato político para tratar de temas controversos, sua atuação deve 

se limitar a temas técnicos de eficiência, que não demandam juízos de valor. O enfoque em 

questões de eficiência, portanto, decorre do fato de as agências não serem instituições 

majoritárias: é exatamente por não serem órgãos legitimados politicamente que sua atuação 

deve ser despolitizada e centrada em assuntos técnicos. É diante dessas limitações do 

Estado Regulador que a fronteira com o Estado Desenvolvimentista é demarcada: a 

regulação simplesmente não pode se envolver com expedientes heterodoxos de 

desenvolvimento industrial.  

Esse posicionamento que enxerga – e deseja ver – na regulação uma empreitada 

exclusivamente tecnocrática, contudo, é objeto de crítica pelos trabalhos analisados nessa 

seção. Segundo eles, é impossível segmentar por completo as atividades técnicas da 

regulação do contexto social e político que envolve o Estado Regulador, pelo que o projeto 

de insulamento da autoridade regulatória – com a consequente despolitização da regulação 

– está fadado ao fracasso. É em razão desse vínculo inerente entre regulação e sociedade 

que funções sociais passam a ser inseridas na regulação, expandindo seu escopo. Desse 

cenário, surge um novo entendimento sobre o que o Estado Regulador significa, o qual 

viabiliza um tipo diferente de relação com a ideia de Estado Desenvolvimentista. 

A visão despolitizada de regulação proposta por Majone é problemática por ao 

menos duas razões: em primeiro lugar, mesmo decisões que aparentam ser centradas 

unicamente em questões de eficiência possuem repercussões sociais – e, portanto, políticas 

– de forma que invariavelmente envolvem juízos de valor (LODGE, 2008, p. 292). Como 

aponta Yeung (2010, p. 77), mesmo decisões relacionadas ao enfoque tradicional de 

correção de falhas de mercado demandam escolhas da parte do regulador, que precisa 

decidir, no mínimo, sobre a forma de intervenção que utilizará para remediar o assunto. 

Nessa linha, implicações sociais importantes podem surgir, como, por exemplo, a respeito 

de quem arcará com os custos e benefícios da medida corretiva ao fim e ao cabo adotada. 
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Decisões de regulação, portanto, ainda que limitadas a tópicos de eficiência, possuem uma 

inescapável dimensão política (Ibidem).  

O outro ponto que fragiliza a proposta tecnocrática de Majone é que ela 

simplesmente não se materializa na prática: a limitação teórica a temas de eficiência 

econômica foi substituída por uma multiplicidade de valores no corpo regulatório, de forma 

que as agências reguladoras se tornaram “policy-making departments in all but name” 

(LODGE, 2008, p. 293). A inserção de metas sociais na regulação31 demonstrou-se ser 

irresistível, manifestando-se no mais das vezes no ideal de universalização do acesso aos 

serviços (PROSSER, 1999).  

Assim, não só a segmentação entre os domínios da técnica e da política é inviável, 

como também o próprio escopo do regulador acaba se expandindo para temas sociais, 

incorporando funções de redistribuição de recursos. Diante dessas tendências, insular o 

regulador do ambiente social e político que o circunda – condição para que este possa se 

restringir a temas de eficiência econômica – é impossível.  

Se o debate sobre a incorporação de funções redistributivas na regulação já se 

apresenta no contexto dos países desenvolvidos – realidade vivida pelos autores citados 

acima – há razões para acreditar que este é um tema ainda mais premente nos países do Sul 

Global. Isso porque, como bem aponta Coutinho (2005; 2014), nos países desenvolvidos já 

se atingiu um elevado grau de desenvolvimento socioeconômico e de distribuição de renda, 

pelo que as funções redistributivas da regulação teriam, em tese, apenas um papel 

secundário ou residual. 

A partir dessa percepção, o autor formula o argumento segundo o qual os países em 

desenvolvimento poderiam ver – em razão de suas características e problemas particulares 

– funções redistributivas mais acentuadas na regulação, como forma de se solucionar o 

passivo de subdesenvolvimento que ainda marca tais sociedades. Em suas próprias 

palavras: 

 
31 É importante ressaltar que Majone já concedia espaço à regulação social em seus escritos. No entanto, sua 

perspectiva sobre essa modalidade de regulação era igualmente marcada por valores de eficiência econômica 

(HABER, 2018, p. 5), de forma que não difere do padrão de regulação identificado na seção anterior deste 

capítulo.  
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Com isso quer-se construir as bases do argumento segundo o qual países em 

desenvolvimento podem e devem ver na regulação uma forma de cumprir, dentro 

de certos limites a respeito dos quais deve haver discussão ampla, uma certa 

“tarefa inacabada” do Estado desenvolvimentista, submetido, em grande escala, a 

processos de privatização orientados em muitos casos por lógicas de curto prazo e 

pressionados por fatores macroeconômicos conjunturais. Na forma de uma tese 

de caráter normativo, pode-se dizer: a regulação deve, assim, atentar para os 

contornos específicos do subdesenvolvimento como resultado de um 

desequilíbrio na assimilação de inovações técnicas produzidas pelo capitalismo 

industrial. Seria, aliás, de se estranhar se não o fizesse. (COUTINHO, 2014, p. 

111, destaques nossos). 

Essa constatação permitiu a conclusão de que, nesses países [em 

desenvolvimento], a atividade de regulação, como uma das formas 

contemporâneas de ação do Estado, pode e deve adquirir traços redistributivos 

mais acentuados. (Ibidem, p. 155, destaque nosso). 

Os excertos de Coutinho apresentados acima sintetizam bem os principais traços da visão 

de Estado Regulador que se desenha nessa seção: um Estado que incorpora funções de 

redistribuição às suas práticas regulatórias, bem como um Estado que recupera, em alguma 

medida, vínculos com a ideia de Estado Desenvolvimentista. A abordagem desse autor, no 

entanto, é limitada para os propósitos desse capítulo. Isso porque Coutinho não mobiliza 

esses pontos para retrabalhar o entendimento existente acerca do que é o Estado Regulador 

– sua motivação é unicamente refletir sobre novas funções regulatórias que surgem no 

contexto do Sul Global. A agenda de pesquisa propriamente dita sobre os contornos que o 

Estado Regulador assume neste contexto é conduzida pelos trabalhos de Dubash e Morgan. 

Em “Understanding the rise of the Regulatory State of the South”, Dubash e 

Morgan (2012) se lançam na investigação sobre se o estabelecimento do Estado Regulador 

no Sul Global suscita desafios particulares para os pressupostos teóricos dessa lógica de 

Estado. No entender desses autores, três fatores contextuais podem tensionar a adequação 

do paradigma majoniano de Estado Regulador nessas localidades. São eles: (i) o fato de que 

o modelo de Estado Regulador é importado para esses países – via transplante institucional; 

(ii) a alta intensidade de pressões redistributivas sobre a regulação, diante da baixa 

qualidade e cobertura dos serviços regulados; e (iii) a existência de limitações consideráveis 

de capacidade estatal, tanto em termos orçamentários quanto de habilidade para manejar as 

pressões políticas que rodeiam o Estado Regulador.  

No que tange ao primeiro elemento, o modelo de Estado Regulador surge nos países 

do Sul Global como best practice importada de países desenvolvidos, atrelada no mais das 
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vezes a financiamentos de órgãos internacionais – os quais condicionavam seus 

empréstimos à adoção de elementos estruturantes do Estado Regulador32. Essa 

incorporação pressionada de modelos institucionais, no entanto, tem como revés a ausência 

de tempo para que as comunidades receptoras desenvolvam consensos a respeito das 

funções das estruturas transplantadas. Nesse sentido, o transplante realizado é, por assim 

dizer, oco a respeito de sua substância. O estofamento das agências reguladoras acaba 

sendo feito ao longo do tempo, e isso por si só já abre uma brecha para a inserção de 

objetivos sociais em sua atuação. A ideia inicial de compromissos regulatórios, por 

exemplo, pensada no sentido de se garantir um ambiente de mercado neutro e estável para 

os investidores privados, acaba sendo expandida para abarcar também preocupações no 

interesse dos consumidores, o que deturpa a ideia original de regulação apolítica 

(DUBASH e MORGAN, 2012, p. 267). 

As pressões redistributivas – o segundo fator contextual elencado por Dubash e 

Morgan – são o eixo estruturante do caráter distintivo do Sul Global. Quando o modelo de 

governança regulatória é instalado nos países em desenvolvimento, sua pretensão é seguir à 

risca o paradigma majoniano de Estado Regulador. Como visto, essa perspectiva faz uso de 

uma distinção entre eficiência e redistribuição para definir a competência das agências: 

questões de redistribuição, politicamente sensíveis, ficam a cargo dos órgãos políticos; 

questões de eficiência, que não envolvem juízos de valor, podem ser delegadas às agências 

reguladoras. Na visão dos autores, essa segmentação é descabida, ainda mais se direcionada 

para os países do Sul (Ibidem, p. 269). A razão para a artificialidade da proposta de Majone 

reside no contexto que rodeia a prestação de serviços nos países em desenvolvimento: 

baixo acesso e pobreza disseminada.  

Diante desse cenário, a adoção do discurso sobre definição eficiente de preços, 

pináculo da perspectiva neoliberal de Estado Regulador, suscita altas implicações em 

 
32 Serve de exemplo a postura do Banco Mundial no setor elétrico, que estabelecia como requisito para seus 

desembolsos a adoção de “regulação transparente”, insulada do ambiente político: “A requirement for all 

power lending will be an explicit country movement toward the establishment of a legal framework and 

regulatory processes satisfactory to the Bank. To this end, in conjunction with other economic-wide 

initiatives, the Bank will require countries to set up transparent regulatory processes that are clearly 

independent of power suppliers and that avoid government interference in day-to-day power company 

operations (regardless of whether the company is privately or publicly owned)” (BANCO MUNDIAL, 1993, 

p. 14).  
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termos políticos e de bem-estar – repercussões que estão largamente ausentes nos países 

desenvolvidos. Nos países do Sul, custos mais elevados podem representar, sem exagero, a 

exclusão da população do acesso a certos serviços básicos (Ibidem). A escassa cobertura de 

serviços também é um ponto sensível: É muito mais difícil atingir as metas de expansão de 

cobertura nos países do Sul do que nos países do Norte, em que o acesso universal já é um 

sonho quase realizado.  

O que esses obstáculos pretendem iluminar é que a mínima decisão técnica tomada 

pelas agências reguladoras suscita repercussões políticas que potencialmente desestabilizam 

a atuação desses órgãos. Os efeitos colaterais das decisões de eficiência – que devem ser 

tomados como “dados” para Majone – são amplificados pelo cenário de escassez 

generalizada de recursos que singulariza os países em desenvolvimento. Assim, decisões 

que poderiam passar como “fundamentalmente técnicas” no contexto de bonança dos países 

do Norte Global resultam em graves atritos políticos no Sul. É isso que leva Dubash e 

Morgan a afirmarem que as pressões redistributivas estão inseridas nos próprios contextos 

que dão vazão às agências reguladoras33. A regulação simplesmente não consegue – até 

porque a mobilização social não lhe permite – se fazer de indiferente às questões de 

redistribuição.  

Tanto a construção paulatina das agências reguladoras quanto a sua indelével 

imbricação social resultam na importância que as pressões por redistribuição assumem para 

o funcionamento do Estado Regulador no Sul Global. A centralidade que as mobilizações 

sociais adquirem enquanto vetores de pressão sob o comportamento do Estado Regulador – 

pressão esta que não é vista aqui em termos negativos – faz com que o Estado precise 

desenvolver capacidades para interagir adequadamente com esses grupos sociais, colhendo 

suas demandas sem com isso pôr em risco sua independência funcional. Essa premência por 

capacidade estatal de interação, majorada pela dimensão que os embates políticos por 

redistribuição apresentam, é o terceiro fator distintivo dos países em desenvolvimento nas 

suas configurações particulares de Estado Regulador. 

 
33 No original: “Redistributive politics are embedded in the very contexts that give rise to regulatory 

agencies” (DUBASH e MORGAN, 2012, p. 269). 
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Diante dessa busca simultânea por receptividade social e autonomia burocrática, os 

autores aproximam a discussão do Estado Regulador do Sul Global do conceito de 

autonomia inserida (“Embedded Autonomy”), ideia tradicionalmente vinculada ao campo 

de estudos do Estado Desenvolvimentista34. Na visão dos autores, a literatura de Estado 

Desenvolvimentista possui maior desenvoltura para lidar com temas de interação Estado-

Sociedade e com políticas de redistribuição, temáticas que ganham relevo na corporificação 

do Estado Regulador no Sul Global. Dessa maneira, o contexto em que o Estado Regulador 

se insere força com que suas funções sejam ampliadas para além da busca por eficiência 

econômica, e nesse expansionismo o Estado Regulador passa a ter pontos de contato com a 

ideia de Estado Desenvolvimentista. 

O trabalho de Dubash e Morgan (2012) é importante por identificar como fatores 

contextuais dos países em desenvolvimento imprimem ao conceito de Estado Regulador 

contornos idiossincráticos. Dentre os três fatores listados, o mais relevante são as pressões 

políticas por redistribuição. Isso porque são elas que inundam o interior das agências 

reguladoras ao longo de seu paulatino preenchimento de sentido, da mesma forma que são 

elas que evidenciam a escassez e a necessidade de o Estado desenvolver capacidade política 

de interação. Apesar de pontuar esses elementos e sugerir expressamente que talvez uma 

nova lógica de Estado esteja surgindo35, os autores não analisam esse movimento no 

trabalho em questão. A teorização sobre o Estado Regulador fica para um projeto futuro 

(2013). 

Em “The Embedded Regulatory State: Between Rules and Deals”, Dubash e 

Morgan formulam uma visão de Estado de Regulador que rompe expressamente com a 

visão tecnocrática e insulada oferecida por Majone. Para os autores, a presença contumaz 

 
34 “Whatever approach is taken to evaluating the nature of a successful regulatory state, one route into 
a deeper analysis of the tensions catalysed by the interplay of thin and thick state capacity is to connect 
that distinction to the twin tasks of maintaining embeddedness and autonomy simultaneously. This is, 
of course, the central burden of the literature on the developmental state, a literature that hitherto has 
scarcely been in conversation with debates on the regulatory state. But, we suggest, there is much to 
learn from such a conversation” (DUBASH e MORGAN, 2012, p. 273, ênfase no original e destaque 
nosso). 
35 “If, as argued above, the broader dimensions of a ‘regulatory society’ are fully taken into account, 

theorizing about the rise of the regulatory state of the South and linking these dimensions back to important 

issues of state capacity will lead directly to considerations whether a new kind of state is emerging – one 

perhaps no longer well captured by the epithet ‘regulatory’ at all” (DUBASH e MORGAN, 2012, p. 274, 

destaque nosso). 
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de soluções negociadas – ou seja, politicamente definidas – na prática das agências 

reguladoras faz com que seja preciso readequar o âmbito de análise da ideia de Estado 

Regulador, inserindo-a dentro do contexto social que molda sua atuação.  

Nesse sentido, a noção de Estado Regulador – e isso tanto para o Norte quanto para 

o Sul Global – seria mais bem compreendida com a aceitação dessa indelével imbricação 

social, o que faz com que o Estado Regulador aja não apenas por meio de regras 

tecnocráticas de eficiência, mas também por meio de negociações sociais e ponderação de 

valores. Nessa perspectiva, a inserção social do Estado Regulador deixa de ser vista como 

uma espécie de deturpação ou falha, com a estruturação desses acordos sociais passando a 

fazer parte de seu modo de atuação. O Estado Regulador, portanto, ao invés de se limitar à 

edição e aplicação de regras de eficiência, orbita em um espectro de “regras e acordos”, 

com o contexto social definindo que função dele se espera em um dado caso concreto. 

No extremo das “regras”, a edição de regulação tecnocrática assentada na distinção 

entre eficiência e redistribuição consegue efetivamente solucionar os problemas de 

governança existentes (DUBASH e MORGAN, 2013, p. 281). Quando nos deparamos com 

questões políticas sensíveis, contudo, a solução baseada em regras de eficiência é 

simplesmente ineficaz. Isso porque ela não dá conta das pressões políticas subjacentes – até 

porque se faz a elas impermeável. Não endereçar a pressão política que se apresenta na 

realidade concreta, porém, não fará com que a insatisfação popular deixe de existir e de 

pressionar o regulador. O regulador precisa superar a percepção de que se interar da política 

circundante seria de alguma forma ilegítimo, porque isso se torna essencial para o 

desempenho de sua função. Nesses casos, a função do regulador se converte na construção 

e legitimação de espaços de negociação política, trazendo as tensões sociais para dentro da 

agência reguladora. 

However, it is not our contention that regulation is irrelevant at the deals end of 

the spectrum, but instead that its function shifts from defining, monitoring, and 

enforcing rules, to shaping, constraining, and legitimating spaces for negotiation. 

[…] In other words, the regulatory state should play a role in creating the 

conditions for political rather than only technocratic and apolitical deliberation. 

(DUBASH e MORGAN, 2013, p. 281). 

O argumento de que os reguladores precisam interagir com a sociedade para que soluções 

satisfatórias sejam concebidas em certas ocasiões vai frontalmente de encontro à 
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perspectiva majoniana de Estado Regulador, na qual a regulação só é legítima se 

despolitizada e calcada em questões de eficiência. O modelo de Estado Regulador Inserido 

advogado por Dubash e Morgan torna fluida a distinção entre eficiência e redistribuição, e é 

neste sentido que representa uma quebra fundamental em relação à proposta de Majone. 

Suffice to say at this point that conceiving of regulators as facilitating legitimate 

forms of negotiation, rather than as neutral rulemakers, monitors, and enforcers, 

is, we would argue, at the heart of understanding the regulatory state as 

positioned between rules and deals. It is a starting point that blurs the distinction 

between distributive politics and rational economic decision making, a distinction 

that is at the heart of Majone’s influential conception of the market-correcting 

regulatory state. (DUBASH e MORGAN, 2013, p. 282, destaque nosso). 

O Estado Regulador Inserido acaba se apresentando como uma estrutura dotada de certa 

plasticidade: diferentemente do Estado Regulador do paradigma majoniano – resoluto na 

utilização de regras técnicas baseadas na eficiência – a forma como o Estado Regulador de 

Dubash e Morgan irá se apresentar depende de onde ele se localiza no espectro entre regras 

e acordos. Neste sentido, os contextos de economia política incidentes sobre o setor ou país 

em questão assumem particular importância para a determinação dos contornos específicos 

do Estado Regulador. Os autores apresentam, então, seis fatores a determinar a localização 

dessa lógica de Estado no espectro entre regras e acordos; dos três elementos apresentados 

no texto de 2012, apenas a pressão por políticas de redistribuição permanece, mantendo sua 

primazia enquanto traço distintivo mais importante36. 

Apesar de o Estado Regulador Inserido constituir um racha significativo em relação 

à abordagem majoniana – ao deliberadamente conceder espaço para que questões 

redistributivas se manifestem no corpo da regulação – essa ruptura é limitada. Isso porque é 

apenas se existirem pressões políticas por redistribuição que o Estado Regulador incorrerá 

em sua atividade mais heterodoxa de estruturar e legitimar arenas de negociação. Caso 

contrário, a atuação do regulador continuará vinculada à extremidade das “regras” no 

espectro de regras e acordos, limitando-se, portanto, a questões de eficiência. Dito de outra 

forma, é como se o regulador pudesse sim adentrar em questões de redistribuição, mas 

apenas se convidado – ou se levado a tanto – pelo contexto de mobilização social. Nesse 

 
36 “Most of these are more narrowly tailored than our original three starting points, which have been unpacked 

in more detail by the case studies and commentaries. Redistributive politics, however, retains its primary 

salience” (DUBASH e MORGAN, 2013, p. 284).  
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sentido, o rompimento com a ideia majoniana de regulação enquanto sinônima de eficiência 

econômica é apenas parcial, eis que essa continua sendo a opção default do regulador. A 

manutenção da eficiência enquanto objetivo primeiro da regulação fica aparente na forma 

como Dubash e Morgan definem o Estado Regulador Inserido: a abordagem tecnocrática 

assentada em regras deve perdurar nos países e setores em que isso for possível. Ou seja, é 

apenas quando a abordagem tradicional da regulação é insuficiente que esta deve se 

envolver com pressões por redistribuição. 

Perhaps a better synthesis would start with an alternative construction—the 

embedded regulatory state. This construct suggests that regulatory institutions are 

embedded within broader political economies, in the tradition of both Ayres’ and 

Braithwaite’s responsive regulation and Evans’ embedded autonomy, while 

retaining the attributes of rule-based and technocratic governance, for those 

sectors and countries where regulatory environments are conducive to this 

approach. (DUBASH e MORGAN, 2013, p. 291, destaque nosso). 

Esse caráter secundário que é atribuído à redistribuição também aparece nos trabalhos de 

Coutinho. Apesar de o autor concluir que a regulação nos países em desenvolvimento pode 

assumir traços redistributivos mais acentuados, isso só acontece porque o objetivo de 

universalização não foi possível por meio dos mecanismos mais tradicionais de rivalidade e 

concorrência (2014, p. 155). A primazia dos instrumentos tradicionais da perspectiva 

majoniana, portanto, não é questionada. Na mesma linha, o autor pontua que o conteúdo da 

regulação pode ser influenciado pelo contexto, mas apenas “até certo ponto”37; o 

fundamento da regulação continuam sendo as questões de eficiência econômica.  

Em linha com esse caráter secundário, a regulação para redistribuição também 

possui uma natureza temporária; é apenas enquanto durar a tensão política subjacente que 

esses expedientes heterodoxos devem ser praticados. Superada a “tarefa inacabada” de 

universalização do acesso nesses países (2005, p. 149; 2014, p. 111) – ou seja, solucionada 

essa espécie de passivo que os acompanha e caracteriza – tudo indica que a regulação 

poderia retornar ao seu agir habitual. De fato, o primado neoliberal da eficiência econômica 

chega ao fim no que tange ao escopo da regulação; outras preocupações – principalmente 

 
37 “Se isto for verdadeiro, pode-se sugerir então que a regulação tem, até certo ponto, um conteúdo aberto cujo 

preenchimento depende de visões de economia política prevalecentes em dado contexto. No limite, 

‘regulação’ seria um termo genérico que designa uma forma não inteiramente predeterminada de atuação do 

Estado” (COUTINHO, 2014, p. 111, destaques nossos). Uma variação dessa formulação também aparece em: 

(2005, p. 149). 
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de redistribuição – passam a habitar o instrumento regulatório. Contudo, na prática, a 

centralidade da ideia de eficiência perde muito pouco do seu lugar: as funções 

redistributivas só existirão se e enquanto o contexto assim demandar. 

A ruptura do Estado Regulador Inserido com o paradigma majoniano deriva da 

incorporação da realidade social e política no agir das agências reguladoras, com estas se 

adaptando ao contexto que as circunda. Dessa abertura social decorre a inserção de 

objetivos “estranhos” no corpo da regulação tecnocrática, os quais se manifestam, no mais 

das vezes, em questões de redistribuição. Essa caracterização do Estado Regulador como 

responsivo às demandas sociais do contexto, no entanto, carrega consigo um atributo que 

costuma passar despercebido: a visão de Estado Regulador que se apresenta é desprovida 

de força motriz própria, de forma que o Estado só vai além da eficiência econômica em 

razão do estímulo oferecido pelas mobilizações sociais.  

Ainda que essa perspectiva permita que o Estado possa, via regulação, atuar sobre 

problemas sociais latentes, ela traz como contrapartida um Estado desprovido de iniciativa. 

Dito de outra forma, é como se o Estado Regulador pudesse ser levado a completar a 

“tarefa inacabada” da provisão de infraestrutura básica, mas não pudesse agir de forma 

prospectiva, planejando e construindo ativamente condições de desenvolvimento 

econômico e social. O Estado vem à reboque das demandas sociais, não capitaneando – ou 

levando – o barco da sociedade rumo à um horizonte mais próspero. Funções que 

demandam essa natureza proativa do Estado – como a estruturação e execução de políticas 

industriais – parecem continuar fora do escopo de atuação do Estado Regulador Inserido. 

Se esse distanciamento da regulação de funções desenvolvimentistas pode ser 

apenas inferido dos trabalhos de Dubash e Morgan e de Coutinho – em razão de focarem 

substancialmente em questões de redistribuição – ele é expressamente articulado no 

trabalho de Jayasuriya (2013). 

Em “Regulatory State with Dirigiste Characteristics: Variegated Pathways of 

Regulatory Governance”, Jayasuriya atualiza seu entendimento sobre a estruturação do 

Estado Regulador no Sul Global. Diferentemente de trabalhos anteriores (e.g. 2001; 2005) 

em que posicionava o surgimento do Estado Regulador como indicativo do declínio do 
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Estado Desenvolvimentista, neste trabalho o autor enfatiza uma perspectiva da construção 

estatal como um processo, de forma que o ponto anterior de onde cada país parte na sua 

trajetória de construção institucional não é simplesmente abandonado com a ascensão de 

novas lógicas de governança. Nesse sentido, a projeção das ideias atreladas ao Estado 

Regulador não destroi o legado deixado pelo Estado Desenvolvimentista; antes, constroi 

sobre ele, num processo de adição de camadas institucionais (layering) em constantes 

relações de acomodação e de tensão. 

Para o autor, seria exatamente esse processo de adição institucional o responsável 

pelas dificuldades em se despolitizar a regulação (2013, p. 188). Isso porque o Estado 

Regulador se estabelece sobre uma camada de Estado Desenvolvimentista repleta de 

estruturas de política pública, marcadas por dinâmicas de barganha política entre grupos de 

interesse. Assim, a pretensão de insulamento do Estado Regulador é recepcionada por um 

ambiente em que o embate político faz parte da própria essência do funcionamento da 

máquina pública, o que gera tensão. Como resultado, o objetivo de despolitização pode 

fracassar, dando lugar a arranjos híbridos em que a pressão política é absorvida pelo 

ambiente regulatório – as chamadas “regulatory politics” (Ibidem). Nestes casos, a pressão 

por redistribuição ocupa papel central38.  

Apesar de o Estado Regulador não corresponder à perspectiva majoniana quando se 

manifesta no mundo concreto – de forma que é mais adequado se falar em variedades de 

Estado Regulador, em razão da mescla dessa lógica de Estado com a estrutura institucional 

preexistente em cada localidade – Jayasuriya permanece firme em associar o Estado 

Regulador a iniciativas neoliberais de reforma de mercado. Em seu entender, o processo de 

construção desta lógica de Estado é inseparável da empreitada de construção e expansão do 

sistema de mercado pela sociedade39. Disso decorre que estratégias mais interventivas sobre 

 
38 “Another key issue here, and the one that the introductory chapter deals with, is the question of 

depoliticization and the capacity to pursue redistributive politics. The editors make the powerful case – which 

I agree with – that redistributive politics will continue to play a crucial role in the global South” 

(JAYASURIYA, 2013, p. 193, destaque nosso). 
39 “The introductory chapter and the various case studies by and large stay clear of notions of neo-liberalism, 

or if you prefer, programmes of market reform. Yet, at the root of the development of regulatory forms is the 

attempt to constitute or enhance programmes of marketization. In fact, this is a thread that runs through the 

various case studies, ranging from water services in Columbia [sic] to telecommunication regulation in India. 

In these chapters we see clearly that market-building is at the core of the project of regulatory state-building. 

These two dimensions are irreparably bound” (JAYASURIYA, 2013, p. 186, destaques nossos). 
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o domínio econômico, que distorcem o funcionamento da competição, continuam apartadas 

do rol de funções do Estado Regulador: 

Having made this point about the hybrid and variegated character of the 

regulatory state in the global South, we should not confuse this with the argument 

that dirigiste policies are pursued through regulatory frameworks. These 

emerging forms of regulation are different and distinct from dirigiste models: 

they embody market competitive objectives and are articulated with transnational 

regulatory norms and regimes. (JAYASURIYA, 2013, p. 190, destaque nosso). 

Assim, por não conseguir se desvencilhar da racionalidade política que orientava o Estado 

Desenvolvimentista precedente, o Estado Regulador acaba por incorporar pressões por 

redistribuição em seu funcionamento, o que amplia seu escopo de atuação. Funções mais 

interventivas sobre o funcionamento dos mercados, no entanto, – como são as políticas 

industriais – ofendem a própria racionalidade do Estado Regulador, vinculado a objetivos 

de mercado competitivo, pelo que não são abarcadas por esse amálgama imperfeito que se 

instala entre essas lógicas de Estado. 

Amarrando os diferentes trabalhos aqui analisados, a linha mestra que os unifica é a 

inserção do Estado Regulador no contexto social, político e institucional que o circunda. É 

esse passo intelectual de situar o Estado Regulador numa realidade concreta que o torna 

permeável às pressões sociais decorrentes desse cenário, resultando na expansão de suas 

funções para abranger também questões de redistribuição. Essa abertura do escopo do 

Estado Regulador, contudo, é limitada: a visão de Estado Regulador que se apresenta nestes 

trabalhos não retira a primazia da eficiência econômica enquanto meta última a ser buscada 

pela regulação, com objetivos de redistribuição adentrando as agências reguladoras apenas 

de forma secundária e temporária. Além disso, questões mais interventivas sobre o domínio 

econômico – como as políticas industriais – continuam apartadas do escopo do Estado 

Regulador – seja porque os trabalhos dessa vertente não analisam este tema, seja porque 

expressamente o colocam como impróprio. 

Diante disso, pode-se dizer que os trabalhos abarcados por esse eixo da literatura 

elaboram simultaneamente movimentos de ruptura e de aproximação: ruptura em relação à 

ideia neoliberal de Estado Regulador da perspectiva majoniana e aproximação no que tange 

ao conceito de Estado Desenvolvimentista. Em ambos os casos, porém, os movimentos são 

tentativos. Em relação à visão neoliberal de Estado Regulador, há o efetivo abandono da 
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exclusividade da eficiência econômica enquanto meta da regulação, mas sua primazia não 

chega a ser questionada. De outro lado, há a incorporação, pelo instrumento regulatório, de 

uma preocupação ampliada com questões de desenvolvimento econômico e social, mas o 

cerne do Estado Desenvolvimentista – as questões de desenvolvimento econômico via 

política industrial – continua sem ser integrado ao Estado Regulador.  

Ainda que o liame com a ideia de Estado Desenvolvimentista não seja pleno, a 

literatura abarcada por esse eixo se esforça expressamente por incorporar esse elemento em 

suas análises. Dessa forma, em Coutinho (2005; 2014) a regulação pode incorporar as 

“tarefas inacabadas” do Estado Desenvolvimentista, as quais se manifestam na busca pela 

universalização dos serviços públicos; em Dubash e Morgan (2012; 2013), o vínculo com a 

ideia de Estado Desenvolvimentista vem da necessidade de interagir com a estrutura social 

existente, incorporando sua mobilização política sem perder autonomia burocrática. Por 

fim, em Jayasuriya (2013), é o reconhecimento do legado institucional, que conforma a 

maneira como as mobilizações sociais se dão, que traz à baila a ideia de Estado 

Desenvolvimentista. Em todos os casos, o cenário que se apresenta é mais turvo do que a 

transição pura e simples entre lógicas de Estado, tal qual advogado pela perspectiva 

majoniana. Como sugere Phillips (2006, p. 20), é a combinação entre o Estado Regulador e 

o Estado Desenvolvimentista que marca as configurações estatais nos países em 

desenvolvimento. 

Assim, a visão de Estado Regulador que se desenha a partir das contribuições desses 

autores é mais receptiva à ideia de Estado Desenvolvimentista, com a qual passa a 

desenvolver relações de reconhecimento. “Reconhecimento” é uma palavra interessante 

para classificar o tipo de interação que passa a ocorrer porque denota simultaneamente: (i) o 

caráter inicial dessas relações – que não incorporam o cerne do Estado Desenvolvimentista 

– e (ii) a percepção da permanência das instituições desenvolvimentistas, que simplesmente 

não desaparecem com o surgimento e ascensão do Estado Regulador. Dito de outra forma, 

“reconhecimento” é tanto um “dar-se conta” do Estado Desenvolvimentista quanto o grau 

das interações que com ele passam a ocorrer. 

O adensamento das relações entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista demanda a superação do paradigma neoliberal/majoniano de Estado 
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Regulador, o qual vincula obrigatoriamente regulação à busca por eficiência econômica. O 

responsável por desvincular esses dois elementos – regulação e eficiência – é Levi-Faur, 

fundamento do terceiro eixo de nossa revisão bibliográfica. É para analisar a sua 

perspectiva que nos voltamos agora. 

A proposta de Levi-Faur: Estado Regulador para o Estado 

Desenvolvimentista? 

Diferentemente dos trabalhos da seção anterior – que se organizam em oposição à 

perspectiva majoniana e sua pretensão de insulamento do ambiente político – a empreitada 

de Levi-Faur possui origens distintas. Seu objetivo inicial não é criticar pontos sensíveis da 

visão clássica de Estado Regulador, mas antes iluminar um quadro conceitual da literatura 

sobre essa lógica de Estado que percebe como sendo “confuso” (2013a, p. 29).  

Em seu entender, a expressão “Estado Regulador” é largamente empregada no 

campo das ciências sociais atualmente, mas falta clareza a respeito de seus contornos 

semânticos. Várias seriam as imagens de “Estado Regulador” apresentadas pela literatura, 

mas essas caracterizações acabariam por incorporar diversos elementos secundários em 

suas formulações, o que vincula desnecessariamente a ideia de Estado Regulador a certos 

particularismos de época, lugar, conjuntura econômica e traços institucionais. Seria preciso, 

portanto, apartar esses elementos transitórios do entendimento sobre o que o Estado 

Regulador significa, apresentando uma definição mais abstrata, capaz de ser empregada em 

diversos contextos.  

É em decorrência desse esforço de clarificação da literatura que Levi-Faur apresenta 

uma visão de regulação como não necessariamente vinculada a questões de eficiência 

econômica, da mesma forma que uma visão de Estado Regulador mais receptiva de outras 

lógicas de Estado, como o Estado Desenvolvimentista. Para realizar essa tarefa de 

harmonização, o autor investiga as diferentes manifestações da ideia de Estado Regulador 

ao longo do tempo, desde suas origens norte americanas. 

Apesar de identificar a expressão já em um artigo científico datado de 1890, Levi-

Faur aponta que a ideia de Estado Regulador apresentou um desenvolvimento bastante 
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errático nos Estados Unidos, sendo pouco influente neste país até os dias de hoje (2013a, 

pp. 31-2). A primeira aparição de destaque do termo é enquanto título de um livro de James 

Anderson, chamado “The Emergence of the Regulatory State”, em 1962.  O autor não 

oferece um tratamento à expressão “Estado Regulador”, mas seu foco de análise é a 

organização e expansão da estrutura administrativa federal norte americana no contexto da 

Era Progressista, associada à popularização das agências reguladoras (Ibidem).  

Em meados de 1980, a ideia de Estado Regulador é consideravelmente reformulada. 

Em 1986, Harold Seidman e Robert Gilmour publicam a quarta edição de seu livro 

“Politics, Position and Power”, que tinha como subtítulo “From the Positive to the 

Regulatory State”. Tampouco estes autores apresentam uma definição sobre o que 

entendem por “Estado Regulador”, mas há aqui alterações substanciais em relação à 

percepção esboçada por Anderson. Isso porque, diferentemente de tratar da expansão do 

aparato estatal em razão de pressões populares desde o final do século XIX, Seidman e 

Gilmour associam o Estado Regulador a um contexto geral de descontentamento com a 

administração pública, aproximando a expressão de iniciativas de terceirização do governo 

(outsourcing) e de privatização, que ganham momento principalmente com a eleição de 

Ronald Reagan, em 1981. Assim, Anderson, de um lado, e Seidman e Gilmour, de outro, 

entendem o Estado Regulador de formas diferentes, manifestando posturas em relação ao 

Estado diferentes e assentados em períodos históricos também diferentes (Ibidem, p. 34).  

Ainda neste momento, contudo, a ideia de “Estado Regulador” não ocupava papel 

central no pensamento desses autores; tanto era assim que, na quinta edição da obra, 

Seidman e Gilmour alteram seu subtítulo, abandonando a ideia de “Estado Regulador” 

(Ibidem). A imagem da transição de um Estado Positivo para um Estado Regulador, porém, 

gera seus frutos: onze anos mais tarde, Majone se apropria da ideia, convertendo-a no título 

de seu influente artigo de 1997.  

A perspectiva majoniana, como já apresentado, rapidamente se converte na visão 

clássica sobre em que consiste o Estado Regulador. O entendimento de Majone é similar 

àquele de Seidman e Gilmour: o Estado Regulador é compreendido como uma estrutura 

enxuta, preocupado com questões de eficiência. Todavia, também no continente europeu 

surgem abordagens dissonantes. Moran, em seu “The British Regulatory State”, de 2003, 
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apresenta uma visão de Estado Regulador que se moderniza de forma hierarquizada, 

empregando a clássica regulação do tipo comando e controle para se expandir sobre novas 

arenas sociais, robustecendo a burocracia e estruturando novas agências. Apesar da 

estrutura hierárquica, é também um Estado que se faz mais transparente, criando 

oportunidades de controle popular e de politização. Diferentemente de concepções de 

Estado Regulador que “esvaziam” o Estado frente a agentes internacionais ou domésticos, 

descentralizando o poder estatal, a visão de Moran é de um Estado Regulador forte, que 

mantém suas pretensões de modernização do aparato estatal e conduz diretamente esse 

processo (LEVI-FAUR, 2013a, p. 36). Ao fim e ao cabo, tanto Moran quanto Majone 

oferecem novas noções de Estado Regulador, as quais ladeiam a perspectiva americana da 

Era Progressista e diversificam os entendimentos existentes sobre essa lógica de Estado 

(Ibidem). A última leva de trabalhos que Levi-Faur adiciona a esse caleidoscópio são as 

pesquisas relacionadas ao campo da governança.  

Ainda que a perspectiva da governança tenha pontos em comum com abordagens 

anteriores – principalmente a questão da terceirização das tarefas administrativas – ela 

ganha fôlego com o “novo Estado Regulador” enunciado por Braithwaite nos anos 2000. 

Recuperando a metáfora do “barco do Estado”, o novo Estado Regulador se encarrega mais 

de conduzir do que de remar, contrastando com o Estado Vigilante (night-watchman state) 

do liberalismo clássico e com o antigo Estado Regulador, marcado pelo keynesianismo e 

por técnicas de controle direto por parte do Estado (Ibidem). O diferencial do novo Estado 

Regulador fica a cargo de sua preferência por técnicas de autorregulação, em oposição aos 

instrumentos clássicos de comando e controle empregados pelo “antigo” Estado Regulador. 

Assim, ao mesmo tempo em que se reconhece a existência de um Estado Regulador 

“velho” e de um “novo”, que se diferenciam em razão do grau de centralização do governo, 

o Estado Regulador passa a empregar uma nova modalidade de regulação, menos invasiva e 

mais consensual – uma regulação suave (soft regulation) (Ibidem, p. 37). 

É diante dessa pluralidade de caracterizações sobre o Estado Regulador que Levi-

Faur se lança em sua empreitada conceitual. Segundo o autor, a maneira mais abrangente de 

se definir a expressão – sem com isso pôr em risco sua capacidade de se distinguir de 

outros conceitos importantes, como o Estado de Bem-Estar Social e o Estado 
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Desenvolvimentista – é com base em seus instrumentos de governança. Assim, o Estado 

Regulador é o Estado que utiliza e expande a elaboração, monitoramento e aplicação de 

regras pela sociedade, direta ou indiretamente. Não há na definição apresentada qualquer 

tipo de meta obrigatoriamente atribuída ao Estado Regulador, pelo contrário; a distinção 

entre o aspecto instrumental e substantivo das regras é deliberadamente articulada por Levi-

Faur: 

My definition does not attach to the regulatory state any positive or negative 

goals or aims per se. It allows us to distinguish between the content of rules and 

the use of rules as an instrument of governance. Thus, I define the regulatory state 

on the basis of its instruments of governance, that is, the regulatory state is a state 

that applies and extends rule making, rule monitoring, and rule enforcement 

either directly or indirectly. (LEVI-FAUR, 2013a, p. 39). 

Diversas ponderações são formuladas por Levi-Faur a partir dessa definição; do nosso 

interesse, é a seguinte: o Estado Regulador não é por essência a corporificação de qualquer 

regime político ou posicionamento econômico. O que caracteriza o Estado Regulador é a 

sua preferência pelo uso do instrumento regulatório enquanto forma de atuação, sendo essa 

lógica de Estado agnóstica sobre quais devem ser os seus objetivos. A substância do Estado 

Regulador é definida pelo conteúdo de suas regras, e sobre isso o Estado Regulador é, ele 

próprio, fundamentalmente silente.  

Não há em Levi-Faur, portanto, uma visão pré-determinada sobre o que o Estado 

Regulador significa, espécie de desdobramento obrigatório diante de sua opção pelo uso de 

regras. Dessa forma, compreender o Estado Regulador como uma alternativa neoliberal ao 

Estado Positivo – como Majone sugere – não faz sentido, eis que nada implica que o Estado 

Regulador precisa necessariamente se limitar a regras de eficiência econômica. A opção por 

instrumentos regulatórios – em lugar da prestação direta de serviços, por exemplo – de fato 

envolve uma escolha estratégica e política da parte Estado, mas isso não quer dizer que 

quaisquer desses instrumentos ou formas de atuação tenham objetivos imanentes (Ibidem, 

pp. 40-1). A definição de Estado Regulador apresentada pelo autor é meramente formal, 

com o instrumento regulatório podendo servir a qualquer fim. 

A partir desses posicionamentos, é possível requalificar o fenômeno da transição 

entre lógicas de Estado identificado por Majone: faz sentido compreender o Estado 

Regulador como substituindo o Estado Provedor de serviços – já que ambas as ideias 
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retratam dimensões mais formais relacionadas ao modus operandi do Estado – mas causa 

estranheza pensar essa transição em termos propositivos, do Estado Positivo para o Estado 

Regulador (LEVI-FAUR, 2014, p. 611). Isso porque a dimensão “Positiva” desse Estado – 

epitomizada nas lógicas de Estado de Bem-Estar Social e de Estado Desenvolvimentista – 

está relacionada à assunção de objetivos sociais e políticos, frente aos quais o Estado 

Regulador é vazio.  O Estado Regulador simplesmente não opera no mesmo nível de 

organização que essas lógicas de Estado substantivas, uma vez que apresenta dimensão 

puramente instrumental. A questão é bem sintetizada por Levi-Faur no excerto abaixo, 

tratando especificamente do Estado Desenvolvimentista: 

Second, we can and should think about the regulatory state differently than we 

think about the developmental state. While both are useful forms of state, the 

notion of the regulatory state tells us about the state’s preference for using [rules] 

as an instrument of government. It does not tell us about the purposes or the aims 

of the rules. By contrast, the concept of the developmental state does not tell us 

anything about the instruments of development; it tells us only about the aims. 

The regulatory state and the developmental state therefore stand on somewhat 

different grounds. The former represents instrument, capacity and tendency to 

prefer the instrument of regulation; the latter represents the aims of the state. 

(LEVI-FAUR, 2012, p. 23). 

Evidenciar que as lógicas do Estado Regulador e do Estado Desenvolvimentista se 

manifestam em dimensões diferentes do aparato estatal – a primeira relacionada a como o 

Estado age, a segunda relacionada a porque o Estado age – permite pensar que não 

necessariamente essas lógicas de Estado são mutuamente excludentes. A ascensão do 

Estado Regulador, portanto, fenômeno tão bem identificado pela literatura, não tem como 

condição sine qua non o declínio do Estado Desenvolvimentista – ou, de resto, de qualquer 

Estado de viés Positivo. Mais do que isso, essas lógicas de Estado podem potencialmente 

atuar de maneira sinérgica, com o Estado Regulador incorporando em seu conjunto 

regulatório dispositivos com manifesto teor desenvolvimentista. É neste sentido que Levi-

Faur questiona, evidenciando a possibilidade de o Estado Regulador atuar na constituição 

do Estado Desenvolvimentista: pode a regulação desempenhar metas ostensivas de 

desenvolvimento?40 

 
40 No original: “The question then arises: can regulation be useful in the promotion of development? In other 

words, can we have regulation-for-development?” (LEVI-FAUR, 2012, p. 23). 
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Compreender o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista como 

manifestações de Estado que podem potencialmente se constituir de parte a parte – com o 

Estado Desenvolvimentista fornecendo a justificativa para a expansão do Estado 

Regulador, ao passo que este fornece os meios para a expansão do Estado 

Desenvolvimentista – representa uma mudança considerável em relação à forma como a 

literatura tradicionalmente compreendeu as possibilidades de interação entre essas duas 

lógicas de Estado. Como visto nas seções anteriores deste capítulo, ou o Estado Regulador 

se opunha ao Estado Desenvolvimentista ou com ele interagia de forma tímida. Aqui, a 

interação ocorre de forma plena, com a regulação podendo se envolver diretamente com 

funções de desenvolvimento econômico. 

Em verdade, dentro do pensamento de Levi-Faur, o próprio questionamento a 

respeito de se um determinado Estado é “Regulador” ou “Desenvolvimentista” perde o 

propósito; o Estado pode ser ambas as lógicas – e inclusive muitas outras. Isso porque, ao 

invés de advogar por uma perspectiva monomórfica de Estado – em que este é rotulado de 

maneira definitiva, a partir da adequação de certos elementos teóricos à sua configuração 

operacional –, o autor advoga por uma visão polimórfica de Estado, na qual este pode 

apresentar diversas facetas – ou morfos – em sua constituição e operação. Os diversos 

adjetivos usados pela literatura para representar o Estado – regulador, desenvolvimentista, 

de bem-estar, capitalista, democrático, corporativista, neoliberal, predatório, ativista, 

pluralista, e por aí vai – apenas evidenciariam essa sua natureza multifacetada; são termos 

que permitem ganhos analíticos consideráveis sobre o que o “Estado” significa e muitas 

vezes não conflitam entre si, o que evidencia a possibilidade de coexistência entre essas 

lógicas de Estado em uma mesma configuração política (2013, p. 44). 

O pensamento de Levi-Faur, portanto, ao oferecer uma visão de Estado Regulador 

despida de propósitos substantivos, permite que a regulação desempenhe qualquer tipo de 

função que lhe seja atribuída, inclusive funções de redistribuição e de desenvolvimento 

econômico. Há, no entender deste autor, a completa dissociação entre instrumento e 

propósito, de forma que o conteúdo da regulação – e do Estado Regulador, por 

consequência – é aberto, a ser definido não só pela burocracia regulatória ou pelo pelos 

grupos de interesse que interagem com a agência reguladora, mas pelo próprio sistema 
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político como um todo41. A ideia de regulação enquanto agir despolitizado e técnico do 

Estado – calcado na busca pela eficiência econômica – é completamente abandonada.  

Ainda nessa toada, em desdobramento da visão instrumental de Estado Regulador 

fornecida, a tensão com a ideia de Estado Desenvolvimentista se dissolve por completo. 

Estado Regulador e Estado Desenvolvimentista podem coexistir em uma mesma 

configuração política; mais do que isso, Estado Regulador e Estado Desenvolvimentista 

podem se constituir mutuamente. Historicamente inimigas, finalmente essas duas lógicas de 

Estado fazem as pazes entre si. 

Sintetizando as discussões realizadas ao longo deste capítulo, a tabela abaixo 

resume os três eixos em que foi segmentada a literatura relacionada ao Estado Regulador. 

Cada um desses eixos se consolida ao redor de uma visão específica sobre o que significa 

essa lógica de Estado, possuindo um entendimento próprio acerca das suas funções e sobre 

as suas possibilidades de interação com a ideia de Estado Desenvolvimentista. Foi a partir 

desses “retratos” sobre o Estado Regulador que a sua relação com o conceito de Estado 

Desenvolvimentista foi aqui analisada. Os três eixos são epitomizados nas ideias de: (i) 

Estado Regulador majoniano; (ii) Estado Regulador Inserido e (iii) Estado Regulador 

Polimórfico, respectivamente. A abordagem polimórfica de Levi-Faur é a mais abrangente 

dentre as três, permitindo que a regulação exerça qualquer tipo de função e que o Estado 

Regulador interaja amplamente com o Estado Desenvolvimentista. O Estado Regulador 

pode, inclusive, constituir essa última lógica de Estado, por meio da edição de regulação 

orientada deliberadamente por metas de desenvolvimento.  

 

 

 
41 “Second, the boundaries of regulation, and hence the boundaries of the regulatory state, are wider than 

usually understood. It goes beyond procedural rules to the substantive, and beyond the technical, to the 

distributive and redistributive. Regulation is not only about procedural rules, and it is neither a light nor a 

heavy instrument per se. It all depends on the ways regulation is applied and on its content. […] If regulation 

is an instrument of control and the regulatory state is a state that specializes in control via rules (rather than 

only in taxing and service provision), then a new understanding of the politics of regulation is emerging 

wherein regulation is the domain not only of interest groups, but also of majoritarian and party politics” 

(LEVI-FAUR, 2013, p. 45, destaque nosso). 
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Tabela 2 – Retratos do Estado Regulador: quadro resumo 

 Regulação como: 
Tipo de interação com o conceito de 

Estado Desenvolvimentista: 

Estado Regulador 

majoniano 

Promotora da eficiência econômica Relações de oposição 

Estado Regulador 

Inserido 

Promotora da eficiência econômica, 

podendo desempenhar funções de 

redistribuição 

Relações de reconhecimento 

Estado Regulador 

Polimórfico 

Podendo desempenhar qualquer 

função 

Relações de coexistência, com 

possibilidade de relações constitutivas 

             Fonte: Elaboração Própria 

A articulação da ideia de “Estado Polimórfico” deu vazão a uma nova janela de pesquisa 

dentro da literatura sobre o Estado Regulador: como esta lógica de Estado interage na 

prática com outros tipos possíveis de configuração estatal. Avanços consideráveis foram 

feitos nessa seara na divisa entre o Estado Regulador e o Estado de Bem-Estar, com a 

literatura já mobilizando uma noção de “Estado de Bem-Estar Social de cunho regulatório” 

(Regulatory Welfare State) (LEVI-FAUR, 2014; HABER, 2017; BENISH, HABER e 

ELIAHOU, 2017; BENISH e LEVI-FAUR, 2020). No que tange à interação entre o Estado 

Regulador e o Estado Desenvolvimentista, contudo, os avanços foram bem mais tímidos. 

De acordo com Cunha (2018), faltam trabalhos que evidenciem como a regulação pode ser 

empregada de maneira prioritária para avançar metas de desenvolvimento42.  

 
42 “Por fim, como se nota na célula 3 do quadro 1, considera-se sub-representado e de resto subteorizado um 

paradigma para o qual a regulação seja, por um lado, consistente com o capitalismo regulatório 

contemporâneo – que explicita a regulação; mas, por outro lado, esse mesmo paradigma, ainda ausente 

enquanto tal, também teria na regulação uma ferramenta de posicionamento ativo por parte do Estado. Esse 

desenho de intervenção estatal permitiria atender às necessidades de ativismo estatal na busca por 

transformações de ordem estrutural, mas sem propugnar um retorno ao desenvolvimentismo clássico, para o 

qual a regulação era ferramenta complementar, senão secundária” (CUNHA, 2018, pp. 48-9, destaque nosso). 

Ainda: “Do ponto de vista teórico, importante contribuição adviria da noção de “políticas públicas orientadas 

por missões”, de Mazzucato (2013) e Mazzucato e Penna (2015a; 2015b). Segundo esses autores, um Estado 

ativo e empreendedor moveria suas ações e políticas em virtude de grandes metas e propósitos – ou seja, com 

alto grau de intencionalidade. Embora não existam estudos específicos aplicando essa abordagem com foco na 

regulação, julga-se ser essa uma interessante rota analítica para a operacionalização de uma regulação de tipo 

heterodoxo e de cunho positivo” (Ibidem, p. 60, destaque nosso). Vale ressaltar que o trabalho de Cunha 

mobiliza expressamente a ideia de Estado Polimórfico de Levi-Faur (Ibidem, p. 20). 
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Tentando aproximar em alguma medida os campos do Estado Regulador e do 

Estado Desenvolvimentista está o trabalho de Krizic (2019). Nele, o autor articula a noção 

de “abordagem regulatório-desenvolvimentista” (regulatory-developmental approach), a 

partir da maneira como os países em desenvolvimento se comportam frente a tratados 

internacionais sobre compras públicas. Estes países – representados no estudo por Brasil, 

Índia e China – adotariam uma postura classificada como sendo mista: tratados 

internacionais sobre transparência nos procedimentos licitatórios são ratificados, ao passo 

que acordos que efetivamente constrangem a possibilidade de se priorizar atores locais nas 

licitações – como é o caso do GPA da Organização Mundial do Comércio – são refutados. 

Seria pelo balanceamento dessas tendências – incorporando medidas procedimentais que 

geram ganhos de eficiência, ao mesmo tempo em que se mantém discricionariedade no 

desenho das compras públicas para favorecer atores nacionais – que a abordagem 

regulatório-desenvolvimentista tomaria corpo43.  

A forma como Krizic analisa a mescla entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista, porém – por meio da simples ratificação ou não de determinados 

acordos internacionais – acaba por não dar a devida atenção para a maneira como o 

instrumento regulatório efetivamente estrutura o amálgama entre essas lógicas de Estado. O 

foco do autor reside nos determinantes políticos que estão por trás da opção por se ratificar 

ou não determinados acordos internacionais sobre compras públicas, com o desenho 

específico dessa regulação – incorporando um tratamento diferenciado para atores 

nacionais – aparecendo apenas de passagem em suas reflexões. Implícita em seu desenho 

de pesquisa está a percepção de que a “transcrição” de objetivos políticos para a regulação 

é uma tarefa sem sobressaltos; existindo a janela jurídica – fruto da não-ratificação do GPA 

– e a vontade política em se buscar objetivos desenvolvimentistas, a implementação dessa 

agenda é apenas uma questão de tempo.  

 
43 “The article further argues that BIC’s [Brasil, Índia e China] contrasting positioning between the 

international transparency regime and the market access regime marks a “regulatory-developmental 

approach”, that is, BIC seek to build transparent domestic procurement systems in line with international 

regulatory standards in order to reap efficiency gains, but eschew GPA membership in order to retain policy 

space for ensuring that public procurement supports domestic development objectives” (KRIZIC, 2019, p. 2).  
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De certa forma, essa facilidade de incorporação de objetivos desenvolvimentistas 

ecoa elementos constantes na própria abordagem de Levi-Faur: como o Estado Regulador é 

uma casca despida de propósito, qualquer valor pode ser injetado dentro da regulação; não 

há uma incompatibilidade ínsita entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista, 

de forma que nada impede que a regulação busque deliberadamente por objetivos dessa 

natureza. Nesse sentido, havendo a vontade política por se incorporar tais metas, a 

dificuldade em se realizar tal tarefa é, virtualmente, nenhuma. 

Em nosso entender, contudo, esse otimismo em relação às possibilidades de 

hibridização entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista precisa ser olhado 

com certa cautela. Isso porque, quando da corporificação do Estado Regulador, a ideia da 

“casca despida de propósito” é efetivamente preenchida de sentido, e esses objetivos que 

são assumidos – configurando o “recheio” do Estado Regulador – podem tensionar e 

inviabilizar a incorporação de metas relacionadas ao Estado Desenvolvimentista. Dessa 

forma, ainda persiste uma dimensão na qual as lógicas do Estado Regulador e do Estado 

Desenvolvimentista podem se opor – a da implementação –, e essa tensão precisa ser 

reconhecida pela literatura. 

Na prática, as agências reguladoras não se apresentam como estruturas 

institucionais capazes de executar qualquer tipo de função que lhes seja atribuída. Longe de 

serem “folhas em branco” a explicitar uma visão instrumental e agnóstica sobre a 

regulação, as agências já possuem mandatos muito claros sobre quais devem ser as suas 

responsabilidades, e esses compromissos podem obstaculizar a incorporação de objetivos 

ostensivos de desenvolvimento.  Mais do que isso, muitas vezes a própria burocracia 

regulatória – exarando uma perspectiva majoniana de Estado Regulador – se mostra 

relutante em perseguir metas outras que não a da eficiência econômica44, o que sugere 

 
44 “The evidence in this volume suggests that, in many cases in the South, regulators are forced to operate in 

this terrain [redistributive politics], but that doing so is somehow illegitimate with respect to institutional 

design and intent, because it risks undermining progress towards a rule-based world” (DUBASH e 

MORGAN, 2013, pp. 281-2, destaques nossos). Ainda, tratando especificamente das dificuldades de se 

incorporar preocupações ambientais dentro da regulação do setor elétrico, vide Lockwood e outros: “In 

Britain, energy regulation was established at privatisation with a clear remit of ensuring competition and 

economic efficiency. When decarbonisation rose up the political agenda during the 2000s, successive 

governments made multiple attempts to signal that the Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) should 

give a greater weight to sustainability, but with only limited success” (2017, p. 317). 
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impasses nas possibilidades de se efetivar essa mescla entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista, teoricamente possível.  

Nesse sentido – e já aproximando as discussões teóricas aqui realizadas da análise 

empírica do capítulo seguinte – cresce de importância o fato de ter sido o Ministério de 

Minas e Energia e não a ANEEL o responsável por redigir a “Proposta de Modelo 

Institucional do Setor Elétrico”, documento que embasa essa pesquisa ao enunciar a 

pretensão de se incorporar objetivos de desenvolvimento industrial nas licitações para 

compra de energia no Brasil. Não se pode simplesmente presumir que a ANEEL irá 

incorporar essas funções políticas estipuladas pelo Governo Federal – até porque o motivo 

por trás da implantação de uma agência reguladora como a ANEEL é exatamente impedir 

que esse tipo de situação aconteça, afastando o Executivo da política regulatória. Apenas a 

análise do desenho regulatório efetivamente implementado poderá esclarecer em que 

medida esses objetivos foram verdadeiramente perseguidos – e dessa forma o instrumento 

regulatório simplesmente não pode ficar em segundo plano; é dele que depende, em última 

instância, a mescla entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista. 

Assim, apesar de “teoricamente oco”, as manifestações históricas do Estado 

Regulador são providas de significados e metas substantivas, as quais podem tornar mais 

morosa – ou até mesmo impossibilitar – uma combinação entre essa lógica de Estado e o 

Estado Desenvolvimentista. Diante desse cenário, é na incorporação de fato de objetivos de 

desenvolvimento pela regulação que reside a mescla entre essas modalidades de 

configuração estatal. É para verificar em que medida essa incorporação deliberada de 

objetivos de desenvolvimento efetivamente aconteceu que nos voltamos agora, analisando a 

trajetória de contratação da fonte eólica nos leilões de energia da ANEEL entre os anos de 

2004 e de 2020.  
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III – Na rota dos ventos: a fonte eólica nos leilões da ANEEL: 

A trajetória da energia eólica nos leilões da ANEEL começa em 2007, com a sua 

participação no 1º leilão de fontes alternativas. Não se pode dizer que foi um começo 

promissor: apesar de empreendimentos eólicos terem sido tecnicamente habilitados para 

participar do certame, nenhum deles foi contratado (TOLMASQUIM, 2011, p. 231). 

Resultados similares aconteceram nos três leilões subsequentes que envolveram a fonte: 

apesar de os leilões serem abertos à participação dos empreendimentos eólicos, estes não se 

sagravam vencedores.  

O vento favorável à fonte só começou a bater no final de 2009: em dezembro deste 

ano foi realizado o 2º leilão de energia de reserva, o qual foi responsável pela primeira 

contratação da fonte eólica dentro da sistemática de leilão no Brasil. De lá para cá, a fonte 

foi contratada em mais vinte e um certames, até o ultimo leilão analisado neste estudo, 

realizado em outubro de 2019. Apesar de esta pesquisa incorporar o ano de 2020 em sua 

amostra, nenhuma das três modalidades de leilão aqui analisadas – Leilão de Energia Nova 

(LEN), Leilão de Fontes Alternativas (LFA) e Leilão de Energia de Reserva (LER) – foi 

realizada neste ano; os certames planejados foram suspensos em razão da diminuição do 

consumo elétrico ocasionada pela pandemia do novo coronavírus.  

O percurso da fonte eólica dentro dos leilões, portanto, cobre um período de treze 

anos – de 2007 a 2019 – ao longo do qual foram realizados 27 leilões de energia. O 

objetivo deste capítulo é recuperar essa trajetória, descrevendo o processo de contratação da 

fonte eólica a partir dos editais e minutas contratuais empregados pela ANEEL. 

Na exposição dessa narrativa, é possível segmentar a trajetória da fonte eólica em 

três grandes momentos. Essa classificação é pensada a partir dos dois eixos de análise que 

orientam este estudo, os quais foram apresentados ainda em sua seção introdutória: (i) 

política industrial e (ii) regras gerais de contratação. 

O primeiro bloco cobre exatamente o período de tentativas de contratação da fonte 

eólica, envolvendo os quatro leilões realizados entre os anos de 2007 e de 2009. Neste 

período, uma única minuta contratual era empregada pela ANEEL para negociar todas as 
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fontes energéticas competindo por contratos por disponibilidade, o que resultava em uma 

modelagem contratual padronizada e genérica para os empreendimentos eólicos – as 

modalidades contratuais utilizadas no setor elétrico (contratos por quantidade e por 

disponibilidade) terão seus fundamentos expostos adiante. Além disso, este período é 

caracterizado pela inexistência de regras prevendo um tratamento diferenciado para a 

indústria nacional de componentes eólicos, pelo que a estruturação de uma política 

industrial não pôde ser identificada.  

O segundo bloco – o mais representativo da amostra – cobre um período de pouco 

mais de sete anos, indo do final de 2009 até 2016. Todos os dezessete leilões abarcados 

nesse intervalo de tempo apresentam uma minuta contratual própria para os 

empreendimentos eólicos, o que difere do tratamento indistinto conferido à fonte no 

período anterior. Além disso, todos esses contratos possuem uma modelagem bastante 

peculiar, assentada na ideia de apuração quadrienal dos montantes de energia produzidos. 

Por fim, é possível identificar nestes certames um tratamento diferenciado à indústria 

nacional de componentes eólicos: isso se dá por meio de uma cláusula que restringe o 

acesso de aerogeradores importados ao mercado brasileiro.  

Os seis leilões remanescentes da amostra, realizados entre 2017 e 2019, compõem a 

terceira e última seção da narrativa da fonte eólica. Mantendo a ideia de uma minuta 

específica para a fonte, esses certames são responsáveis por abandonar a modelagem 

quadrienal do período anterior, diversificando os contornos contratuais utilizados para a 

negociação dos empreendimentos eólicos. No que tange à limitação de mercado para 

aerogeradores importados, o período é marcado por uma revitalização da medida: as 

barreiras de acesso ao mercado local são ampliadas, expandindo-se a reserva de mercado 

em favor dos aerogeradores nacionais.  

Antes de se preencher com cláusulas contratuais essa história cujos marcos foram 

apenas indicados, contudo, a exposição das bases legais do setor elétrico brasileiro se faz 

necessária. Afinal de contas, é desse regramento mais geral que decorrem as modalidades 

contratuais utilizadas para a negociação da fonte eólica. É para isso que nos voltamos 

agora.  



72 

 

Contratando energia: disposições normativas 

A estrutura do setor elétrico brasileiro no que tange à aquisição de energia orbita ao redor 

de dois marcos normativos principais: a lei 10.848/04, que dispõe sobre a comercialização 

de energia elétrica dentro do Sistema Interligado Nacional45, e o seu decreto 

regulamentador, o Decreto Federal 5.163/04. 

 De acordo com a lei 10.848/04, o sistema elétrico brasileiro é composto por dois 

ambientes de contratação de energia: o Ambiente de Contratação Livre (ACL) e o 

Ambiente de Contração Regulada (ACR) 46. De forma esquemática, o ACL é marcado pela 

livre negociação de energia entre produtores de eletricidade e consumidores de grande 

porte, ao passo que o ACR é caracterizado pelo atendimento da demanda dos consumidores 

de pequeno porte – ditos consumidores cativos. A demanda destes consumidores é estimada 

pelas distribuidoras de energia (as empresas responsáveis por efetivamente disponibilizar a 

eletricidade para o consumidor final), as quais precisam adquirir esses montantes por meio 

de licitações, organizadas pela ANEEL na modalidade de leilão47. Assim sendo, as 

contratações analisadas neste estudo correspondem às negociações levadas a cabo no 

ambiente regulado, dentro do qual os leilões são realizados. 

Historicamente, o ACR é o mercado responsável pelo atendimento da maior parte 

da demanda nacional por energia, situação essa que não é diferente para o caso da fonte 

eólica: de acordo com estudo da Associação Brasileira de Energia Eólica, até janeiro de 

2019 cerca de 80% da potência total de geração dessa fonte foi contratada via leilão 

(ABEEÓLICA, 2019, p. 5). Logo, os contratos aqui analisados foram responsáveis por 

viabilizar a grande maioria dos empreendimentos eólicos brasileiros. 

 
45 O Sistema Interligado Nacional (SIN) é um complexo de redes de transmissão de energia, que abrange as 

principais unidades geradoras de eletricidade no país. Dessa forma, é o responsável pelo atendimento da 

demanda por eletricidade da maioria da população brasileira. As localidades que ainda não estão conectadas 

ao Sistema Interligado Nacional compõem aquilo que se denomina de “sistema isolado”. Apesar de seu 

elevado número – em 2019 existiam mais de 270 sistemas isolados no Brasil – estes representam uma parcela 

diminuta da carga nacional: em 2018, os sistemas isolados foram responsáveis por apenas 0,7% da demanda 

total por eletricidade no país (EPE, 2019). A maioria da população – e a maioria do consumo elétrico 

brasileiro – está abarcada dentro do SIN. 
46 Artigo 1º, parágrafo 1º, da lei 10.848/04. 
47 Vide artigo 19 do Decreto Federal 5.163/04: “Art. 19 – A ANEEL promoverá, direta ou indiretamente, 

licitação na modalidade de leilão para a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do SIN, 

observados os procedimentos e as diretrizes fixados em ato do Ministro de Estado de Minas e Energia, que 

contemplarão os montantes por modalidade contratual de energia, a que se refere o art. 28, a serem licitados”. 
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Ainda de acordo com o marco regulatório do setor, a contratação de energia no 

ACR pode se dar de duas maneiras: por quantidade ou por disponibilidade de energia. A 

diferença basilar entre esses tipos de CCEAR – sigla para Contratos de Comercialização de 

Energia Elétrica no Ambiente Regulado – reside na parte, se compradora ou vendedora, que 

deverá arcar com os riscos hidrológicos. Nos contratos por quantidade, o risco hidrológico 

é alocado para a parte vendedora; de outro lado, nos contratos por disponibilidade, o risco 

hidrológico é atribuído às distribuidoras que contratam energia nos leilões, com repasse dos 

ônus e bônus associados a esse risco para o consumidor final48. Dessa forma, os contratos 

por quantidade implicam na assunção de um risco maior por parte do gerador de energia, já 

que ele que deverá incorporar em seu funcionamento o risco hidrológico do sistema 

elétrico.  

A ideia de risco hidrológico – a sujeição à ocorrência ou não de chuvas – é um 

critério um pouco enigmático para se estabelecer enquanto diferenciador entre modalidades 

contratuais. Afinal de contas, se a ocorrência de chuvas obviamente diz respeito a 

empreendimentos hidrelétricos, sua utilidade para contratos eólicos parece algo um tanto 

mais misteriosa. Entender como o risco hidrológico se manifesta na realidade dos contratos 

elétricos demanda a introdução de outro componente da estrutura institucional do setor: o 

mercado de curto prazo (MCP). 

Diferentemente dos Ambientes de Contratação Livre e Regulada, o MCP não se 

responsabiliza pelo abastecimento dos consumidores; sua função é simplesmente liquidar as 

diferenças entre os montantes de energia previamente contratados no ACL e no ACR e os 

montantes de energia efetivamente consumidos ou gerados. Nesse sentido, apesar de seu 

nome, o mercado de curto prazo não opera transações de compra e venda de energia: antes, 

é um processo de contabilização e liquidação financeira, em que as realidades do mundo 

 
48 Vide artigo 28 do Decreto Federal 5.163 de 2004: “Art. 28 – O CCEAR poderá ter as seguintes 

modalidades: I – quantidade de energia elétrica; ou II – disponibilidade de energia elétrica. § 1º - Deverá estar 

previsto no CCEAR, na modalidade por quantidade de energia elétrica, que: [...] II – os custos decorrentes dos 

riscos hidrológicos serão assumidos pelos agentes vendedores. [...] § 4º - No CCEAR, na modalidade por 

disponibilidade de energia elétrica, os custos decorrentes dos riscos hidrológicos serão assumidos pelos 

agentes compradores, e eventuais exposições financeiras no mercado de curto prazo da CCEE, positivas ou 

negativas, serão assumidas pelos agentes de distribuição, garantido o repasse ao consumidor final, conforme 

mecanismo a ser estabelecido pela ANEEL” (destaques nossos). 
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contratual e do consumo e da geração de energia são aproximadas e equalizadas49. Em uma 

figura de linguagem, é possível dizer que o MCP funciona como um “mercado de retalhos”: 

por meio dele, adéqua-se o tamanho do tecido (montante de energia previamente 

contratado) à demanda do cliente (montante de energia efetivamente medido), o que pode 

ser feito tanto pela remoção quanto pela adição de um pedaço a mais de pano. São esses 

ajustes que movimentam e dão corpo ao mercado de curto prazo. 

No caso de uma distribuidora hipotética, por exemplo, caso o consumo verificado 

em um determinado mês tenha sido superior à quantidade de energia previamente 

contratada – ou seja, caso o “tecido” adquirido pela distribuidora seja insuficiente para 

atender sua demanda – ela terá um saldo negativo resultante de seu processo de liquidação, 

o que resulta em uma “compra” de energia no mercado de curto prazo para equilibrar 

consumo e energia contratada – em nossa metáfora, há a adição de um retalho para 

complementar o tecido. Na situação oposta, caso o consumo seja inferior aos montantes 

contratados, a diferença positiva no saldo da distribuidora é igualmente liquidada no MCP, 

configurando uma “venda” de energia – equivalente à remoção de uma tira do tecido da 

distribuidora. 

No caso de um agente gerador, o mesmo fenômeno se apresenta: caso seja 

produzida uma quantidade de energia menor do que foi previamente negociada, será 

preciso “adquirir” essa diferença no mercado de curto prazo. Caso se produza, porém, mais 

do que foi previamente vendido, esse excedente será positivamente liquidado no MCP. 

Dessa forma, a capacidade de um agente gerador produzir energia em um dado momento 

determina seus riscos de exposição ao mercado de curto prazo. 

Aproximar as ideias de risco hidrológico e de mercado de curto prazo é algo 

razoavelmente simples no caso dos empreendimentos hidrelétricos: a depender da 

hidrologia – o quanto tem chovido –, é mais ou menos provável que o gerador cumpra com 

seus contratos, o que determina seu grau de exposição ao mercado de curto prazo. Assim, 

 
49 Cf. inciso XV do artigo 2º da Resolução Normativa ANEEL nº 622 de 2014: “XV - Mercado de Curto 

Prazo - MCP: denominação do processo em que se procede à contabilização e liquidação financeira das 

diferenças apuradas entre os montantes de energia elétrica seguintes: a) contratados, registrados e validados 

pelos agentes da CCEE, cujo registro tenha sido efetivado pela Câmara; e b) de geração ou de consumo 

efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos agentes da CCEE”. 
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risco hidrológico determina a exposição ao MCP. O mesmo acontece com 

empreendimentos baseados em outras fontes de energia, mas o vínculo destas com a ideia 

de risco hidrológico é um pouco mais intrincado. 

O ponto que vincula todas as demais fontes energéticas à ideia de risco hidrológico 

é a primazia da fonte hidrelétrica no abastecimento nacional50. Isso porque os preços 

praticados no mercado de curto prazo acabam por ser altamente influenciados pelo 

desempenho dessa fonte, a mais representativa da matriz brasileira. Assim, todas as demais 

fontes elétricas acabam compartilhando dos riscos hidrológicos em alguma medida, em 

razão do custo de sua exposição ao mercado de curto prazo. Nesse sentido, caso o gerador 

precise “adquirir” energia no MCP – em razão de seus próprios riscos de geração – o custo 

final desse risco será influenciado pelo desempenho da fonte hidráulica. Dessa forma, arcar 

com os riscos hidrológicos para as outras fontes de energia nada mais é do que se arcar com 

os seus próprios riscos de geração, que podem resultar na exposição a um mercado de curto 

prazo altamente influenciado pela energia hidrelétrica. 

Quando se determina, portanto, qual parte deverá suportar os riscos hidrológicos, o 

que se faz ao fim e ao cabo é definir – independentemente da fonte envolvida – qual parte 

deverá suportar os riscos de exposição ao mercado de curto prazo. Nos contratos por 

quantidade, essa exposição – ou esse risco de geração – se mantém com a própria parte 

vendedora, ao passo que, nos contratos por disponibilidade, esse risco é transferido para as 

empresas distribuidoras, compradoras de energia. É nesse sentido que se diz que os 

contratos por quantidade implicam na assunção de um risco maior por parte dos geradores: 

são eles quem estão expostos à variação de preço no mercado de curto prazo.  

Para além desta distinção fundamental entre os contratos por quantidade e por 

disponibilidade, contudo, o marco regulatório pouco esclarece sobre os tipos contratuais 

utilizados para a aquisição de energia. Grande liberdade é conferida para o desenho desses 

 
50 No ano de 2004, quando da aprovação do marco regulatório do setor elétrico, mais de 75% do 

abastecimento nacional era derivado da fonte hidráulica (BRASIL, 2005). Ainda em 2019, a energia 

hidráulica representava cerca de 65% do consumo elétrico nacional (BRASIL, 2020). 
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instrumentos quando de seu emprego efetivo, o que é realizado pela ANEEL, responsável 

por elaborar os editais e as minutas dos leilões de energia no ACR51.  

Inteirados a respeito das duas modalidades de contrato autorizadas pelo marco 

regulatório, podemos então dar início à trajetória de contração da fonte eólica nos leilões de 

energia, pelo que voltamos ao ano de 2007, que inaugura o primeiro capítulo da narrativa 

da fonte dentro dos leilões. 

Contratações abafadas: tentativas de negociação da fonte eólica 

O primeiro bloco de leilões a compor a trajetória de contratação da fonte eólica engloba a 

realização de quatro certames, ocorridos entre 2007 e 2009: o 1º leilão de fontes 

alternativas (LFA) e o 6º, 7º e 8º leilão de energia nova (LEN). A unificar esses leilões em 

uma mesma categoria está (i) a sua modelagem contratual, que emprega um contrato por 

disponibilidade padronizado e (ii) a ausência de um tratamento diferenciado para a indústria 

nacional de componentes eólicos, o que inviabiliza a identificação de uma política 

industrial sendo orquestrada dentro desses leilões. Além desses traços – manifestações dos 

eixos de análise que orientam este estudo – poderíamos levantar ainda um terceiro ponto 

em comum: nenhum desses leilões contratou sequer um empreendimento eólico. É em um 

jogo de palavras com esse desempenho precário que nomeamos essa seção: faltou vento 

para que as contratações de energia eólica decolassem. 

Os quatro leilões aqui analisados apresentavam dois produtos para negociação: o 

produto hidro, negociado por quantidade de energia, e o produto outras fontes, negociado 

por disponibilidade de energia (ANEEL, 2007a; 2008a; 2008b; 2009a); é dentro da 

categoria genérica das “outras fontes” que se inseriam os empreendimentos eólicos. 

Vinculadas a esses dois produtos estavam duas minutas contratuais – uma por quantidade e 

uma por disponibilidade de energia. Dessa forma, todas as “outras fontes” – as eólicas aí 

incluídas – se submetiam a uma mesma minuta de contrato. Diante desse cenário, a 

primeira etapa da trajetória de contratação da fonte eólica é caracterizada por um padrão de 

 
51 Vide o artigo 20 do Decreto Federal 5.163 de 2004, caput e inciso II: “Art. 20 – Os editais dos leilões 

previstos no art. 19 serão elaborados pela ANEEL, observadas as normas gerais de licitações e de concessões 

e as diretrizes do Ministério de Minas e Energia, e conterão, no que couber, o seguinte: II - objeto, prazos e 

minutas dos contratos de compra e venda de energia elétrica, incluindo a modalidade contratual adotada e a 

indicação das garantias financeiras a serem prestadas pelos agentes de distribuição” (Destaques nossos). 
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contratação genérico, não havendo uma minuta específica para pautar a negociação de seus 

empreendimentos; tudo que há é a minuta coletiva destinada para as “outras fontes”. 

O principal traço dos contratos por disponibilidade então empregados é a sua 

modelagem dual de remuneração. De acordo com as minutas utilizadas, os 

empreendimentos contratados fariam jus, pela disponibilização das energias contratadas, à 

(i) receita fixa e à (ii) parcela variável (ANEEL, 2007b; 2008c; 2008d; 2009b). A receita 

fixa, a ser paga mensalmente ao vendedor, diz respeito aos custos relacionados à 

manutenção da usina, bem como aos custos relacionados à produção da declaração de 

inflexibilidade do empreendimento52. A declaração de inflexibilidade nada mais é do que a 

geração mínima com a qual a usina se compromete, a qual é considerada pelo ONS 

(Operador Nacional do Sistema Elétrico) em seu planejamento da operação elétrica 

nacional53. Dessa forma, a receita fixa cobre os custos de manutenção e de operação da 

usina em seu dia-a-dia. 

De outro lado, a parcela variável representa o pagamento que é feito caso os 

empreendimentos sejam solicitados a produzir mais energia do que os montantes 

relacionados à sua geração mínima. Assim, o valor da parcela variável é calculado com 

base no custo para a produção de uma unidade de energia – o custo variável unitário –, 

multiplicado pela quantidade de energia produzida acima da geração mínima do 

empreendimento – ou seja, acima da sua declaração de inflexibilidade54.  

 
52 “7.6. A RECEITA FIXA compõe-se de duas parcelas, cuja participação relativa será estabelecida pela 

ANEEL, em conformidade com estudo da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, de acordo com o tipo de 

combustível, conforme a equação: RF = RFComb + RFDemais Onde: (i) RFComb: é a parcela da 

RECEITA FIXA vinculada ao custo do combustível associado à DECLARAÇÃO DE INFLEXIBILIDADE; 

e (ii) RFDemais: é a parcela da RECEITA FIXA vinculada aos demais itens.” (ANEEL, 2008c, p. 8, ênfases 

no original). A mesma cláusula – aqui reproduzida a partir do 6º LEN – aparece no 7º e no 8º LEN (Idem, 

2008d; 2009b). Apenas o 1º LFA não apresenta essa decomposição da receita fixa em suas cláusulas, mas 

introduz definição similar em seu glossário contratual (Idem, 2007b, p. 23). 
53 “DECLARAÇÃO DE INFLEXIBILIDADE: é o montante, em MW médio, correspondente à declaração de 

geração de usina termelétrica, permitida para fins de cálculo de sua GARANTIA FÍSICA e programação 

eletroenergética do SIN, que se constitui em restrição que leva à necessidade de geração mínima da USINA, a 

ser considerada pelo ONS na otimização do uso dos recursos do SIN;” (ANEEL, 2007b, p. 21, destaque 

nosso). 
54 “7.3.1. A PARCELA VARIÁVEL MENSAL corresponderá ao produto do CUSTO VARIÁVEL 

UNITÁRIO pela diferença entre a ENERGIA verificada e a ENERGIA correspondente à DECLARAÇÃO 

DE INFLEXIBILIDADE, em cada MÊS CONTRATUAL” (ANEEL, 2007b, p. 8). O mesmo tratamento 

aparece nas outras minutas por disponibilidade analisadas nessa seção (Idem, 2008c; 2008d; 2009b). 
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Explicitando o que essa remuneração dual quer dizer em termos de produção de 

energia, temos o seguinte cenário: os geradores contratados por disponibilidade se 

comprometem com uma geração mínima mensal, consubstanciada na ideia da declaração de 

inflexibilidade. Ao mesmo tempo, os geradores estabelecem uma quantidade máxima de 

energia que podem ser solicitados a produzir dentro do contrato. Se forem convocados pelo 

ONS a produzir esses montantes além da declaração de inflexibilidade, recebem 

proporcionalmente aos custos incorridos. O grande diferencial dos contratos por 

disponibilidade neste momento reside exatamente nessa figura da remuneração variável: 

mais do que um montante fixo e de entrega compulsória, o que se adquire nestes contratos é 

uma capacidade de produção de energia, a qual pode ser requisitada a entrar em ação de 

acordo com o desempenho geral do sistema elétrico – dito de outra forma, o que se contrata 

é a disponibilidade dos empreendimentos para produzir energia. 

Caso o gerador não consiga acatar com os requisitos de despacho do ONS para 

produzir mais energia – o que é chamado dentro dos contratos de indisponibilidade55 – fica 

sujeito a uma penalidade em razão desse evento56. É possível, porém, que o gerador 

complemente sua produção de energia – via (i) redirecionamento de montantes que seriam 

negociados no ACL; ou (ii) por meio da compra de energia de outros empreendimentos – o 

que tem o condão de afastar a penalidade, total ou parcialmente – a depender de se a 

indisponibilidade foi completamente remediada ou não (ANEEL, 2007b; 2008c; 2008d; 

2009b).  

Não sendo a indisponibilidade reparada por completo, há – para além da aplicação 

da penalidade apresentada acima – uma exposição ao mercado de curto prazo, a qual é de 

responsabilidade do agente gerador. Via de regra, as exposições ao mercado de curto prazo 

são de responsabilidade da parte compradora nos contratos por disponibilidade, mas, 

excepcionalmente, podem ser alocadas à parte vendedora. Nos leilões aqui analisados, isso 

acontece caso as exposições ao mercado de curto prazo decorram de: (i) eventos de 

 
55 “INDISPONIBILIDADE: estado em que a unidade geradora não está disponível para operação nas 

condições determinadas na ordem de despacho” (ANEEL, 2007b, p. 22) 
56 “5.5. A INDISPONIBILIDADE da(s) USINA(S) em valores superiores aos de referência utilizados no 

cálculo da GARANTIA FÍSICA da(s) USINA(S) sujeitará o VENDEDOR às penalidades estabelecidas na 

Cláusula 14, observado o disposto na subcláusula 5.11” (ANEEL, 2008c, p. 4). Redações idênticas à utilizada 

no 6º LEN, transcrito acima, aparecem no 7º e no 8º LEN (Idem, 2008d; 2009b). Com pequenas alterações 

que não mudam seu sentido final, a mesma cláusula pode ser encontrada no 1º LFA (Idem, 2007b).  
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indisponibilidade; (ii) não cumprimento da data de início do suprimento de energia e (iii) 

atraso na entrada em operação comercial das usinas57. Apenas o 1º LFA dispõe de forma 

ligeiramente distinta: em sua minuta de contrato, o não cumprimento da data de início do 

suprimento não é catalogado como causa para se deslocar a responsabilidade para a parte 

vendedora (Idem, 2007b, p. 7). De qualquer forma – e como caracteriza os contratos por 

disponibilidade no geral – em todos os contratos aqui analisados a exposição ao mercado de 

curto prazo é preponderantemente da parte compradora.  

Caso os requisitos de despacho do ONS sejam reiteradamente desrespeitados, os 

contratos firmados podem ser rescindidos.  Todos os contratos aqui analisados estabelecem 

que, se forem verificadas três ocorrências de indisponibilidade em três anos consecutivos, 

com aplicação da penalidade prevista pela não complementação dos montantes faltantes, os 

contratos podem ser rescindidos (ANEEL 2007b; 2008c; 2008d; 2009b). Dessa forma, 

empreendimentos que tenham dificuldade em manejar sua produção de energia podem ter 

que recorrentemente complementar sua produção com a aquisição de eletricidade de outros 

geradores, sob pena de perderem seus contratos. 

Todas as cláusulas contratuais que versam sobre a ocorrência de 

“indisponibilidades” se relacionam à produção variável dos empreendimentos contratados, 

a qual pode ser solicitada pelo ONS de acordo com o desempenho do sistema elétrico como 

um todo. Reposicionando nossa perspectiva para focalizar agora o outro tipo de produção 

desses empreendimentos – a sua produção mínima, que se materializa na declaração de 

inflexibilidade – também aqui o não atendimento dos requisitos de geração responsabiliza o 

vendedor: havendo produção a menor, este deve ressarcir a distribuidora compradora 

(Ibidem). 

 
57 “6.2.1. As exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO junto à CCEE serão assumidas pelo 

COMPRADOR, à exceção daquelas motivadas por (i) verificação de INDISPONIBILIDADE superior à 

utilizada no cálculo da GARANTIA FISICA da(s) USINA(S), (ii) não cumprimento da DATA DE INÍCIO 

DE SUPRIMENTO por ausência de apresentação e registro de contrato bilateral pelo VENDEDOR, quando o 

cronograma de entrada em operação comercial de unidade(s) geradora(s) for posterior da DATA DE INÍCIO 

DE SUPRIMENTO; e (iii) atraso do cronograma de entrada de unidade(s) geradora(s) em operação 

comercial, que terão o tratamento previsto na Cláusula 5ª” (ANEEL, 2008c, p. 7). Aqui transcrita a partir do 

6º LEN, a mesma cláusula aparece nas minutas empregadas no 7º e no 8º leilão de energia nova (Idem, 2008d; 

2009b). 
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Por fim, os contratos em questão ainda listam dois processos extremamente 

importantes para se definir as condições de entrega de energia dentro do contrato: os 

processos de sazonalização e de modulação.  

Dentro dos contratos aqui analisados, os montantes de energia são negociados em 

base anual. Os processos de sazonalização e de modulação são responsáveis por fragmentar 

esse compromisso de entrega de energia em períodos menores de tempo. Nesse sentido, o 

processo de sazonalização se relaciona à definição dos volumes mensais de entrega de 

energia58, ao passo que a modulação se relaciona à distribuição horária dessa produção, 

chamada dentro dos contratos de “período de comercialização” 59. Ao estabelecerem os 

compromissos de entrega de energia em bases mensais e em bases horárias, os processos de 

sazonalização e de modulação influem diretamente nas condições de exposição dos 

empreendimentos ao mercado de curto prazo – já que definem quais são as condições de 

entrega das energias contratadas. É por isso que são considerados processos indispensáveis 

para que essa atividade de contabilização e liquidação financeira possa ser realizada60. 

Nos contratos em questão, a sazonalização é feita de maneira uniforme ao longo do 

ano – chamada de sazonalização flat61 – ao passo que a modulação é calculada de acordo 

 
58 “SAZONALIZAÇÃO: discretização mensal dos montantes anuais de ENERGIA” (ANEEL, 2007b, p. 23). 
59 “MODULAÇÃO: cálculo de volumes de energia contratados em montantes horários” (ANEEL, 2007b, p. 

22). 
60“As diferenças entre as quantidades de energia contratadas e as quantidades efetivamente 

geradas/consumidas pelos agentes são liquidadas no Mercado de Curto Prazo (MCP), ao Preço de Liquidação 

das Diferenças (PLD) estabelecido pela CCEE. Para possibilitar a contabilização, os volumes de energia 

contratados precisam ser discriminados por período de comercialização. Quando os volumes contratados não 

estiverem definidos nessa base, os agentes deverão realizar dois processos para chegarem a essa dimensão: 

Sazonalização: distribuição do volume anual de energia para os meses do ano; Modulação: distribuição do 

volume mensal de energia por hora ou patamar, ao longo do mês”. (CCEE, 2019, p. 8 ênfases no original e 

destaques nossos). 
61 “6.3 – A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será feita de forma uniforme ao 

longo do ano (‘sazonalização flat’)” (ANEEL, 2008c, p. 7). Esse tratamento – aqui transcrito a partir da 

minuta do 6º LEN – se apresenta igualmente nos casos do 7º e do 8º LEN (Idem, 2008d, 2009b). No caso da 

minuta empregada no 1º LFA, a questão é remetida para as regras e procedimentos de comercialização 

aplicáveis (Idem, 2007b). As regras de comercialização começam a tratar dos contratos por disponibilidade 

apenas no ano de 2008, quando estabelecem que a sazonalização dos contratos por disponibilidade é flat, sem 

fazer qualquer ressalva ao tratamento que deveria ser dispensado ao leilão de fontes alternativas, realizado no 

ano anterior (CCEE, 2008, p. 31). Dessa forma, já que não é apresentado tratamento distinto a ser concedido 

ao 1º LFA, também os empreendimentos contratados nesse leilão são sazonalizados de maneira uniforme ao 

longo do ano, ainda que esse comportamento não decorra expressamente de sua minuta contratual. Quanto aos 

procedimentos de comercialização, não foi encontrado dispositivo normativo que abarcasse expressamente o 

ano de 2007 – e que pudesse, dessa forma, suprir a lacuna deixada pelas regras de comercialização, sugerindo 

tratamento distinto. 
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com as regras e procedimentos de comercialização aplicáveis (ANEEL, 2007b; 2008c; 

2008d; 2009b). No que tange a esses documentos62, as regras de comercialização começam 

a tratar dos contratos por disponibilidade apenas em 2008, quando dispõem que a 

modulação deverá ser feita de acordo com a carga realizada – o consumo efetivamente 

verificado – da distribuidora compradora, calculado de maneira ex-post63. O mesmo 

posicionamento permanece para o ano de 2009 (CCEE, 2009, p. 31), quando se realiza o 

oitavo LEN, último leilão analisado nessa seção. 

Sintetizando as condições de contratação vigentes neste primeiro momento da 

trajetória da fonte eólica, temos o seguinte cenário: em primeiro lugar e antes de tudo, os 

empreendimentos eólicos competem com diversas outras fontes energéticas por uma 

mesma minuta de contrato por disponibilidade, de forma que a minuta contratual a eles 

destinada é uma minuta genérica, padronizada para diversos empreendimentos energéticos. 

No que tange à modelagem contratual empregada, os empreendimentos contratados 

se comprometem com dois tipos de produção de energia: uma produção mínima mensal – a 

declaração de inflexibilidade – e uma possibilidade de produção até o limite da energia 

contratada dentro do leilão, o que representa a produção variável em caso de solicitação de 

despacho pelo ONS. Caso os geradores não consigam adimplir com esses percentuais de 

produção, são responsabilizados em ambas as situações: o gerador precisa ressarcir o 

comprador pelos montantes de energia não gerados relacionados à declaração de 

inflexibilidade, da mesma forma que arca com uma penalidade pela ocorrência de 

indisponibilidades.  

Referente a esse segundo caso – o das indisponibilidades – é facultado aos 

empreendimentos contratados complementar sua produção energética, remediando os 

 
62 As regras de comercialização possuem um módulo específico para tratar dos contratos CCEAR desde 2005, 

quando são realizados os primeiros leilões dentro do novo marco regulatório do setor elétrico brasileiro 

(CCEE, 2005). O documento, porém, dentro da alcunha de “Contratos CCEAR”, trata apenas dos contratos 

por quantidade de energia (Ibidem, p. 22). O mesmo posicionamento segue para os anos de 2006 (Idem, 

2006, p. 25) e de 2007 (Idem, 2007, p. 27). Apenas em 2008 o módulo “contratos” passa a segmentar os 

“Contratos CCEAR” em contratos por quantidade e por disponibilidade de energia (Idem, 2008, p. 28). 

Quanto aos procedimentos de comercialização, não foram encontradas disposições sobre o assunto referente 

ao ano de 2007, que poderiam suprir a lacuna deixada pelas regras de comercialização.  
63 “7.3.7 – A Sazonalização das energias contratadas será feita de forma uniforme ao longo do ano 

(sazonalização FLAT) e a modulação dos Contratos por Disponibilidade será calculada pela CCEE de 

maneira Ex-post conforme a carga realizada do Distribuidor” (CCEE, 2008, p. 31, destaque nosso). 
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efeitos práticos da indisponibilidade. Caso isso seja feito e os montantes não gerados sejam 

supridos, afasta-se a penalidade previamente cominada. Caso a indisponibilidade não seja 

reparada, ocorre a aplicação da penalidade e uma exposição no mercado de curto prazo, a 

qual – excepcionalmente, junto com outras duas situações – correrá pelo lado da parte 

vendedora. Diante de uma certa reincidência dessas indisponibilidades – e desde que estas 

não sejam remediadas –, o contrato de compra e venda de energia pode até mesmo ser 

rescindido.  

No que tange às condições de entrega de energia, os montantes contratados são 

sazonalizados de maneira uniforme ao longo do ano, ao passo que sua produção horária é 

definida de maneira ex-post, com base na carga efetivamente consumida pela distribuidora 

compradora. 

Deixando de lado as condições gerais de contratação dos quatro certames aqui 

analisados para voltar nosso foco ao primeiro eixo de investigação dessa pesquisa – o da 

política industrial –, não é possível identificar nos editais e nas minutas contratuais aqui 

empregadas qualquer tipo de item ou cláusula que configure um tratamento diferenciado 

para a indústria nacional de componentes eólicos. Não há, nesses documentos – evocando a 

definição de política industrial fornecida na introdução dessa pesquisa – qualquer medida 

governamental se manifestando com a pretensão de alterar a estrutura produtiva da 

economia, favorecendo a indústria eólica doméstica.  

Em verdade, a própria menção à fonte eólica é bastante pontual nesses certames: à 

parte sua inclusão dentro da categoria das “outras fontes” – o que ocorre no edital de cada 

um desses leilões – a fonte sequer é mencionada expressamente nas minutas utilizadas. Se 

nem mesmo a temática da fonte eólica é abordada nos leilões, quanto mais a estruturação de 

uma política industrial para ofertar condições favoráveis à indústria que lhe é subjacente. 

Aliás, diante deste tratamento tão impessoal que lhe é conferido, não surpreende que a fonte 

não tenha sido contratada em nenhum dos certames aqui analisados. 

Como indicado na abertura deste capítulo, contudo, o tratamento dispensado à fonte 

eólica muda radicalmente com a realização do 2º leilão de energia de reserva, o qual 

inaugura a segunda fase da trajetória de contratação da fonte eólica nos leilões. É para este 
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outro momento da fonte – em que os ventos lhe são mais favoráveis – que nos voltamos 

agora. 

De vento em popa: a modelagem quadrienal de apuração de energia e a reserva 

de mercado para os aerogeradores nacionais: 

O 2º leilão de energia de reserva foi realizado no dia 14 de dezembro de 2009, tendo por 

objeto exclusivamente a contratação de empreendimentos eólicos. Antes de nos 

aprofundarmos nos atributos contratuais deste leilão, porém, um esclarecimento: os leilões 

de reserva são regulamentados pelo Decreto Federal 6.353/08, voltando-se para um 

propósito um tanto particular: enquanto os outros leilões analisados nessa pesquisa – os 

leilões de energia nova (LEN) e os leilões de fontes alternativas (LFA) – destinam-se a 

negociar energia para o abastecimento nacional do SIN, os leilões de energia de reserva 

(LER) tem por objetivo aumentar a segurança do fornecimento de energia dentro do 

Sistema Interligado Nacional64. Dito de outra forma, os leilões de energia de reserva 

funcionam como uma espécie de garantia do abastecimento elétrico do país, pelo que sua 

energia não se destina a alguma distribuidora em particular, mas diretamente ao mercado de 

curto prazo, onde poderá ser utilizada para equilibrar as diferenças entre os montantes 

contratados e os montantes efetivamente medidos, seja de consumo ou de produção65. 

Essa finalidade distinta dos LER resulta em que os contratos utilizados nesses 

certames possuem duas diferenças congênitas em relação aos empregados nas outras 

modalidades de leilão: em primeiro lugar, a contraparte do contrato não é uma distribuidora 

de energia, mas a própria Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 

responsável pelo mercado de curto prazo. Ainda, a energia contratada se destina 

obrigatoriamente ao MCP. Como veremos abaixo, porém, não é desses traços fundamentais 

que resulta o tratamento distinto conferido à fonte eólica.  

O 2º leilão de energia de reserva é responsável por duas inovações contratuais nas 

formas de se negociar a energia dos ventos: (i) a conta de energia e (ii) a reconciliação 

contratual. Começando com o dispositivo responsável por estabelecer a modelagem 

 
64 Conforme parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto Federal 6.353/08. 
65 Conforme parágrafo 5º do artigo 1º do Decreto Federal 6.353/08. 
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quadrienal de apuração de energia – elemento distintivo dos leilões abarcados nessa seção –

, assim a minuta contratual utilizada no 2º LER introduz o mecanismo da conta de energia:  

7.1. As PARTES resolvem criar a CONTA DE ENERGIA, destinada a mitigar 

incertezas relacionadas à produção de ENERGIA proveniente de fonte eólica, que 

compreende a contabilização das diferenças entre os montantes de ENERGIA 

GERADA e de ENERGIA CONTRATADA, nos termos das disposições do 

CONTRATO e em conformidade com as diretrizes estabelecidas para o LEILÃO 

e com as REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO 

aplicáveis. (ANEEL, 2009c, p. 7, destaques nossos). 

Como essa cláusula introdutória bem evidencia, a conta de energia é criada expressamente 

para lidar com as incertezas relacionadas à produção de energia eólica, pelo que configura 

uma customização do contrato voltada deliberadamente para abarcar as particularidades 

dessa fonte. Ainda, outro elemento que a cláusula deixa antever é que a conta de energia foi 

criada “em conformidade com as diretrizes estabelecidas para o leilão”, o que evoca a 

influência do Ministério de Minas e Energia sobre o desenho contratual do referido 

instrumento. Isso porque a competência da ANEEL para estruturar os editais e as minutas 

empregadas nos certames é moldada pelos contornos fornecidos pelas diretrizes do 

Ministério de Minas e Energia, conforme estabelecido tanto no Decreto Federal 5.163/04 

quanto no Decreto Federal 6.353/0866. Assim, ao fazer menção expressa a estar “em 

conformidade com as diretrizes estabelecidas para o leilão”, a cláusula manifesta de forma 

clara que o órgão político dispôs em alguma medida sobre quais deveriam ser os contornos 

da conta de energia. Isso é um ponto importante para desdobramentos futuros, mas por hora 

devemos voltar nossa atenção para explicar como esse instrumento funciona. 

No que tange à operação da conta de energia, seu funcionamento se dá da seguinte 

forma: em primeiro lugar, os montantes de energia a serem produzidos dentro do contrato 

são segmentados em quadriênios67. A conta de energia é o saldo acumulado ao longo de 

 
66 Vide artigo 20, caput, do Decreto Federal 5.163/04: “Art. 20 – Os editais dos leilões previstos no art. 19 

serão elaborados pela ANEEL, observadas as normas gerais de licitações e de concessões e as diretrizes do 

Ministério de Minas e Energia, e conterão, no que couber, o seguinte” (destaque nosso). Ainda, para o 

tratamento específico dos Leilões de Energia de Reserva, ver o caput do artigo 1º do Decreto Federal 

6.353/08: “Art. 1o  - A energia de reserva a que se referem o § 3o do art. 3o e o art. 3o-A da Lei no 10.848, de 

15 de março de 2004, será contratada mediante leilões a serem promovidos pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica - ANEEL, direta ou indiretamente, conforme diretrizes do Ministério de Minas e Energia” (destaque 

nosso). 
67 “6.2 – A ENERGIA CONTRATADA será definida por quadriênio, a partir do dia 1º de julho de 2012, 

independentemente da aplicação do disposto na Subcláusula 4.4, conforme datas apresentadas na Tabela 1” 

(ANEEL, 2009c, p. 6, destaque nosso). 
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cada um dos anos desses quadriênios, referente às diferenças entre os montantes de energia 

gerados e os montantes de energia contratados68. Sobre os montantes contratados anuais se 

inserem duas faixas de tolerância – uma positiva e uma negativa – as quais definem o 

gradiente dentro do qual a conta de energia opera. A faixa de tolerância positiva representa 

30% a mais em relação aos montantes de energia contratados para o ano, ao passo que a 

faixa de tolerância negativa equivale a 90% dos montantes de energia contratados – ou seja, 

10% a menos do valor base para o ano69. Sobre o saldo da conta de energia são realizados 

dois processos de apuração: um anual e um quadrienal. No ultimo ano do quadriênio se 

realizam ambos os processos, com a apuração quadrienal sendo o processo derradeiro.  

Nos processos anuais de apuração são contabilizados os valores que extrapolam os 

limites das faixas de tolerância: dessa forma, caso ao final do ano tenha sido produzido 

mais do que os 30% da faixa de tolerância superior, há montantes de energia sujeitos à 

apuração anual70. Na mesma linha, caso tenha sido produzido menos do que 90% dos 

montantes anuais de energia contratada – ou seja, abaixo da faixa de tolerância inferior de 

10% – também há apuração anual a ser realizada71. Sobre a primeira situação, os montantes 

de energia são liquidados em favor do gerador, sendo contabilizados com base em 70% do 

preço de venda do contrato, já atualizado para o ano seguinte (ANEEL, 2009c, p. 11). 

Referente à segunda situação, o ressarcimento devido pelo produtor é calculado com base 

em 115% do preço de venda do contrato, também já atualizado para o ano seguinte 

(Ibidem, p. 13). 

Realizados os processos de apuração anual, o saldo dos geradores é corrigido para o 

limite das respectivas faixas de tolerância. Dessa forma, um gerador que extrapolou a faixa 

 
68 “7.2.I – A CONTA DE ENERGIA é definida como sendo o saldo de ENERGIA anualmente acumulado 

resultante da soma, a cada período de 12 (doze) meses, da diferença entre (i) a ENERGIA GERADA anual da 

USINA e (ii) a ENERGIA CONTRATADA referente ao período considerado” (ANEEL, 2009c, p. 8). 
69 “7.2.II – O saldo acumulado da CONTA DE ENERGIA, anualmente apurado, observará uma margem 

inferior de 10% (dez por cento) abaixo do valor da ENERGIA CONTRATADA referente ao período 

considerado, e a uma margem superior de 30% (trinta por cento) acima do valor da ENERGIA 

CONTRATADA aplicável ao mesmo período” (ANEEL, 2009c, p. 8) 
70 “7.2. IV – Ao final de cada ano contratual, a eventual parcela do saldo acumulado da CONTA DE 

ENERGIA que extrapolar o limite superior da FAIXA DE TOLERÂNCIA será contabilizada e liquidada no 

âmbito do CONTRATO, conforme Cláusula 8ª” (ANEEL, 2009c, p. 8). 
71 “7.2. V – Ao final de cada ano contratual, a eventual parcela do saldo acumulado da CONTA DE 

ENERGIA que extrapolar o limite inferior da FAIXA DE TOLERÂNCIA sujeitará o VENDEDOR a efetuar 

o ressarcimento conforme Cláusula 11” (ANEEL, 2009c, p. 8). 
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positiva no ano A começa o ano A+1 com um saldo de +30%, ao passo que um gerador que 

extrapolou a faixa negativa parte de um saldo de -10% para o ano seguinte. As posições que 

se localizam dentro do espaço formado por essas faixas de tolerância são naturalmente 

carregadas para o ano contratual seguinte, até o fim do quadriênio – quando as posições das 

partes precisam ser definitivamente liquidadas. 

Ao final do quadriênio – e já tendo sido realizado o processo de apuração daquele 

ano – eventual saldo positivo que restar acima dos montantes de energia contratada pode 

ser manejado de três formas distintas. A critério do gerador, esses montantes podem ser: (i) 

repassados para o quadriênio seguinte, na forma de “crédito de energia”; (ii) cedidos para 

outros geradores contratados no leilão, que encerraram o quadriênio com desvios negativos 

de geração;  ou (iii) liquidados nos termos do contrato72. Caso o gerador opte por essa 

última opção, os valores são calculados com base nos preços de venda a serem praticados 

nos dois anos seguintes, ao longo dos quais ocorrem os 24 pagamentos mensais relativos ao 

excedente quadrienal (Ibidem p. 11).  

De outro lado, caso o quadriênio se encerre com desvios negativos de geração – isto 

é, com produção abaixo dos montantes de energia contratados para o período – o vendedor 

precisa ressarcir a geração insuficiente, sendo que os montantes adquiridos via cessão de 

outros empreendimentos – desde que também contratados no leilão – minoram ou afastam 

o ressarcimento devido73. O ressarcimento quadrienal é definido com base no preço de 

venda a viger no primeiro ano do quadriênio seguinte, ao longo do qual os valores devem 

ser quitados (Ibidem, p. 14). 

Diante desses traços constitutivos, a conta de energia proporciona à fonte eólica um 

arranjo bastante favorável no que diz respeito às suas condições de entrega de energia. Isso 

 
72 “7.2. VIII – Ao final de cada quadriênio, e após a realização do processo de apuração de que trata o item 

IV, a eventual parcela de ENERGIA associada ao saldo acumulado da CONTA DE ENERGIA, contida na 

FAIXA DE TOLERÂNCIA e proveniente de desvios positivos de geração, poderá ser, segundo critério do 

VENDEDOR, objeto de: a) repasse para o quadriênio seguinte na condição de crédito de energia; b) cessão 

para outros agentes de geração que se sagraram vencedores no LEILÃO; ou c) liquidação no âmbito do 

CONTRATO, conforme Cláusula 8ª” (ANEEL, 2009c, p. 8). 
73 “7.2. IX. Ao final de cada quadriênio, e após a realização do processo de apuração de que trata o item V, a 

eventual parcela de ENERGIA associada ao saldo acumulado da CONTA DE ENERGIA, contida na FAIXA 

DE TOLERÂNCIA e proveniente de desvios negativos de geração, sujeitará o VENDEDOR a efetuar o 

ressarcimento conforme Cláusula 11, considerados os montantes de ENERGIA adquiridos por meio do 

mecanismo de cessão mencionado na alínea “b” do item VIII” (ANEEL, 2009c, p. 8). 
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porque, salvo situações-limite em que a produção eólica fique abaixo do limite inferior da 

faixa de tolerância – o que obriga à apuração anual – os montantes de energia produzidos só 

são efetivamente contabilizados – em prejuízo da fonte – ao final do quadriênio, o que 

assegura aos empreendimentos contratados uma janela de quatro anos para cumprir com 

seus compromissos contratuais de produção. Nesse sentido, produções deficitárias podem 

ser compensadas ao longo dos anos seguintes do quadriênio, sem fazer com que os 

geradores se exponham a ter que ressarcir desvios negativos de produção nesse ínterim. 

Além disso, ainda é possível que, diante de saldos positivos ao final do quadriênio, os 

geradores transfiram esses montantes como “créditos” para o quadriênio seguinte, ficando 

em posição ainda mais confortável para adimplir com seus compromissos contratuais ao 

longo dos próximos quatro anos. Como veremos abaixo, a reconciliação contratual é outro 

passo nessa busca por se garantir flexibilidade de adimplemento às usinas eólicas. 

 Enquanto o mecanismo da conta de energia garante flexibilidade contratual ao 

tornar maleáveis os compromissos de produção dentro do quadriênio, a reconciliação 

contratual busca o mesmo fim atuando de forma distinta: a flexibilidade é assegurada ao se 

tornar maleável o próprio compromisso quadrienal de produção de energia. Assim é 

introduzida a reconciliação contratual na minuta utilizada no segundo LER:  

6.4 – A partir do 2º quadriênio, aplicar-se-á dispositivo de reconciliação 

contratual para fins de mitigação de incertezas relacionadas à produção de 

ENERGIA proveniente de fonte eólica, devendo a ENERGIA CONTRATADA 

ser revisada para o valor médio anual do montante de ENERGIA efetivamente 

produzido pela USINA desde o início do 1º quadriênio até o término do 

quadriênio anterior, observado o limite superior conferido pelo montante de 

ENERGIA associado ao lance vencedor submetido pelo VENDEDOR no 

LEILÃO, conforme a seguinte expressão algébrica (ANEEL, 2009c, p. 6, 

destaque nosso). 

Igualmente concebida para lidar com as incertezas relacionadas à produção de energia 

eólica, a reconciliação contratual permite que os montantes de energia contratados sejam 

revisados ao início de cada quadriênio – a começar do segundo – de acordo com a média 

anual de produção do empreendimento, desde o início do primeiro quadriênio até o final do 

quadriênio anterior. Dessa forma, caso a usina encerre um determinado quadriênio com 

média anual de produção abaixo dos montantes anuais de energia contratada, o próximo 

período de contabilização levará em conta essa produção a menor, baixando os 

compromissos de energia contratada para que estes se adéquem à média dos montantes 
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gerados anualmente desde o começo do contrato. Assim, paulatinamente os montantes 

contratados se adaptam à capacidade de produção efetiva das usinas, tornando ainda mais 

fácil – já que já se tem a conta de energia – o adimplemento contratual. Ao invés de os 

geradores se adequarem aos requisitos de produção estabelecidos no contrato, é o contrato 

que remodela a si mesmo para se adequar à capacidade de produção dos geradores. 

Deixando de lado as cláusulas que versam sobre a produção de energia, a minuta 

utilizada no 2º LER também traz inovações interessantes relacionadas ao tópico mais geral 

de “risco”: em primeiro lugar, os geradores contratados neste leilão estão isentos do risco 

de transmissão de energia. Isso significa que, caso haja atraso nas obras necessárias para o 

escoamento da energia produzida pela usina – o que a impede de efetivamente 

disponibilizar sua produção à CCEE –, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

continua vinculada às suas obrigações de pagamento, com nenhuma repercussão negativa 

podendo atingir a parte vendedora74. Dessa forma, mesmo que o gerador não cumpra de 

fato com sua obrigação contratual – a disponibilização das energias no submercado em 

questão – a contraparte continua obrigada aos pagamentos devidos.   

Além desse ponto, também o risco de exposição ao mercado de curto prazo é 

completamente retrabalhado dentro da minuta do 2º leilão de energia de reserva. Isso 

porque, apesar de o contrato utilizado ser por quantidade de energia elétrica (ANEEL, 

2009c, p. 2), os geradores simplesmente não se expõem à variação de preços do mercado de 

curto prazo, como deveria acontecer com essa modalidade contratual. Em decorrência da 

conta de energia, tanto os desvios positivos quanto negativos de produção são tratados 

dentro dos mecanismos do próprio contrato – via apuração anual e quadrienal – o que 

protege os geradores da incerteza relacionada à variação de preços do mercado de curto 

prazo. Assim, apesar de o contrato utilizado ser por quantidade, os geradores também estão 

protegidos da exposição ao MCP. 

 
74 “5.12 – O atraso da entrada em operação comercial das instalações de distribuição ou transmissão 

necessárias para o escoamento da ENERGIA produzida pela USINA, desde que verificado e informado pela 

ANEEL, não exime a CCEE das obrigações previstas na Cláusula 8ª, isentando o VENDEDOR de quaisquer 

rebatimentos previstos no CONTRATO” (ANEEL, 2009c, pp. 5-6). 
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Por fim, é importante mencionar que o contrato utilizado no 2º LER não faz menção 

aos critérios de sazonalização e de modulação das energias contratadas, pelo que deixamos 

de abordar este assunto aqui. 

Além de todos esses dispositivos inovadores que caracterizam o modelo de 

contratação avançado pelo 2º LER, o certame ainda é responsável por mais uma cláusula no 

mínimo arrojada. Dentre as condições que podem levar à rescisão do Contrato de Energia 

de Reserva (CER) firmado, figura o seguinte item V: 

13.1 – Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este 

poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da PARTE adimplente, na 

ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: [...]  

V. caso seja verificado que os aerogeradores instalados na USINA não atendem a 

algum dos seguintes requisitos: 

a. equipamentos novos, sem nenhuma utilização anterior; ou 

b. potência nominal igual ou superior a 1.500 kW, no caso de aerogeradores 

importados; (ANEEL, 2009c, p. 16) 

O fato de a potência nominal dos aerogeradores importados – se abaixo de 1.500kW – 

poder resultar na rescisão dos contratos estabelecidos deixa pouca margem de dúvida a 

respeito da estruturação de uma política industrial dentro do segundo LER. Isso porque é 

difícil de pensar em outra razão – além do desejo de se fomentar uma indústria nacional de 

componentes eólicos – que possa justificar porque a origem dos aerogeradores e a sua 

potência podem ser causa de encerramento antecipado dos contratos firmados. 

Simplesmente não é aparente porque um aerogerador nacional seria mais eficaz para 

produzir energia abaixo dos 1.500kW do que um aerogerador importado. Tudo isso aponta 

para a existência de preocupações outras além da eficiência econômica orientando a 

inclusão desse dispositivo no contrato. Quando associamos essa cláusula às orientações 

gerais que figuravam na “Proposta de Modelo Institucional do Setor Elétrico”  – as quais 

evidenciavam a vontade de se desenvolver uma indústria local relacionada às novas 

energias renováveis – as motivações de desenvolvimento industrial se tornam patentes75. 

 
75 “A partir de janeiro de 2005, só poderão participar dos processos licitatórios, empresas que comprovem um 

grau de nacionalização dos equipamentos e serviços de 90%, em cada empreendimento, considerando que tais 

fontes estarão entrando no sistema fora da ordem de mérito econômico, justificando-se sua inserção pelo 
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Mesmo que se queira deixar em aberto qual a motivação para a presença da 

respectiva cláusula – o que não nos parece necessário – o efeito prático da disposição é 

indiscutível. Ao fim e ao cabo, o item V.b é responsável por estabelecer uma reserva de 

mercado para os aerogeradores nacionais, uma vez que apenas turbinas produzidas no 

Brasil poderiam ser usadas até os 1.500kW de potência nominal. É nesse sentido que 

identificamos essa cláusula como uma manifestação de política industrial, na medida em 

que fomenta a alteração da estrutura produtiva da economia brasileira, favorecendo a 

formação de uma indústria eólica doméstica. 

Diante de todos esses elementos, o 2º leilão de energia de reserva é responsável por 

modificações consideráveis na forma de se contratar os empreendimentos eólicos: em 

primeiro lugar, há a criação da modelagem quadrienal de apuração da energia produzida – a 

conta de energia – à qual se associa o mecanismo de reconciliação contratual, que permite a 

revisão das energias contratadas para cada quadriênio.  Além disso, o LER isenta os 

geradores do risco de transmissão, bem como das exposições ao mercado de curto prazo. 

Por fim, o certame ainda é responsável por estruturar uma política industrial, ao criar uma 

reserva de mercado para os aerogeradores nacionais.  

Essa modelagem é inteiramente reproduzida no leilão seguinte, o 3º leilão de 

energia de reserva (ANEEL, 2010a). A única alteração considerável na minuta empregada 

foi um melhor delineamento da isenção do risco de transmissão, que passou a conter 

requisitos adicionais para dispensar o gerador da responsabilidade pelas energias 

contratadas76. A modificação importante que acontece neste leilão se localiza não na minuta 

utilizada, mas sim no edital do respectivo certame. 

 
desenvolvimento industrial e tecnológico e geração de empregos e renda” (BRASIL, 2003, p. 47, destaque 

nosso). 
76 Se antes bastava o atraso das obras de escoamento para isentar o gerador dos riscos de transmissão, agora 

foram acrescentados dois requisitos: (i) o gerador precisa estar em plenas condições de produzir energia e (ii) 

o atraso não pode ser decorrência de solicitação sua – do gerador – para a reformulação do plano de acesso à 

rede de transmissão. Assim ficou a nova redação da cláusula: “5.12 – O atraso, desde que verificado pela 

ANEEL, da entrada em operação das instalações de uso do âmbito de distribuição ou de transmissão da Rede 

Básica, necessárias para o escoamento da ENERGIA produzida pela(s) USINA(S), não exime a CCEE das 

obrigações previstas na Cláusula 8ª, desde que a(s) USINA(S) esteja(m) em condição de entrar em operação 

comercial, a ser necessariamente verificado pela ANEEL, exceto no caso de alteração, solicitada e/ou causada 

pelo VENDEDOR, das informações de acesso aos sistemas de distribuição ou transmissão vigentes quando da 
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Dentro do tópico “Das condições de participação”, consta o seguinte item 3.2:  

3.2 – No caso de empreendimentos de geração eólica, nos termos da Portaria nº. 

55, de 4 de fevereiro de 2010, o não cumprimento do disposto no § 3º do art. 4º, 

implica a desclassificação dos empreendedores e a rescisão dos CER que tenham 

sido assinados em decorrência deste LEILÃO (ANEEL, 2010b, p. 5) 

Em relação à portaria mencionada – que se identifica como uma portaria de diretrizes do 

leilão – eis seu artigo 4º:  

Art. 4º Além das condições para Cadastramento e Habilitação Técnica 

estabelecidas na Portaria MME nº 21, de 2008, os empreendedores com projetos 

de geração eólica interessados em participar do Leilão previsto no art. 1º e não 

abrangidos pelo art. 3º, parágrafo único, desta Portaria, deverão atender aos 

seguintes requisitos adicionais: 

 I - apresentação, no ato do cadastramento, de declaração do empreendedor de 

que os aerogeradores a serem instalados:  

a) são máquinas novas, sem nenhuma utilização anterior, seja para fins de teste de 

protótipo ou para produção comercial; e [...] 

II – aerogeradores importados somente serão aceitos no caso de potência nominal 

igual ou superior a 1.500 kW (hum mil e quinhentos quilowatts); [...]  

§3º O não cumprimento do disposto nos incisos I e II deste artigo implica a 

desclassificação dos empreendedores e a rescisão dos CERs, que tenham sido 

assinados em decorrência do Leilão de que trata o art. 1º (BRASIL, 2010a, n. p). 

O que a portaria salienta é a origem política da reserva de mercado para os aerogeradores 

nacionais. Longe de ser uma liberalidade da ANEEL no desenho das minutas contratuais 

utilizadas, a reserva de mercado decorre de um comando político do Ministério de Minas e 

Energia, o qual inclui essa pauta em suas diretrizes do leilão – que são de seguimento 

compulsório pela agência reguladora. Essa origem ministerial, aliás, reforça a percepção de 

que o tratamento diferenciado concedido aos aerogeradores nacionais decorre de objetivos 

de política industrial – já que foi este órgão o responsável por produzir o documento 

“Proposta de Modelo Institucional do Setor Elétrico” (Idem, 2003), em que essas 

motivações são veiculadas de modo clarividente. Assim, a menção expressa à portaria nº 55 

de 2010 reforça a percepção de que a rescisão dos contratos por motivos de procedência e 

 
realização do LEILÃO, isentando o VENDEDOR das penalidades previstas no CONTRATO” (ANEEL, 

2010a, pp. 5-6, destaques nossos). 
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potência dos aerogeradores manifesta objetivos de política industrial, para além de dar 

pistas importantes sobre porque essa postura foi adotada pela ANEEL em primeiro lugar. 

Indo além das minúcias contratuais relacionadas aos empreendimentos eólicos, o 3º 

LER consolida mais um ponto importante para a fonte: competindo com outras opções 

energéticas, a fonte eólica manteve para seus empreendimentos uma minuta específica. A 

partir deste ponto – e até o final da trajetória da fonte eólica nos leilões – os 

empreendimentos eólicos sempre terão uma minuta própria (ANEEL, 2010c; 2011a; 2011b; 

2011c; 2012a; 2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b; 2014c; 2015a; 2015b; 2015c; 2016a; 

2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b), o que contrasta fortemente com o tratamento 

conferido no período anterior, em que a fonte era negociada com base em uma minuta 

padronizada para diversos empreendimentos elétricos. 

Com o 2º e o 3º LER, a fonte eólica finalmente começava a adentrar de fato nos 

leilões de energia. Contudo, até este momento, as contratações da fonte se restringiam a 

essa modalidade de leilão – de reserva – o que configurava um empecilho. Isso porque os 

leilões de reserva são, pela sua própria finalidade, residuais ou complementares; esses 

certames se destinam unicamente a garantir a segurança do fornecimento elétrico nacional, 

não o abastecimento elétrico propriamente dito. A demanda por energia é verdadeiramente 

satisfeita não pelos LER, mas sim pelos leilões de fontes alternativas e, principalmente, 

pelos leilões de energia nova; são nestes certames que residem os maiores potenciais de 

contratação. Dessa forma, para que a fonte eólica pudesse verdadeiramente se expandir na 

matriz elétrica nacional, era preciso que a fonte fosse contratada não apenas nos episódicos 

leilões de reserva, mas sim nos LFA e nos LEN. O primeiro passo desse movimento é dado 

com a realização do 2º leilão de fontes alternativas, ocorrido também no ano de 2010 

(Idem, 2010c). 

A estrutura geral de contratação avançada no 2º LFA orbita ao redor do mecanismo 

de saldo acumulado. Este, em linhas gerais, emula o funcionamento da conta de energia, 

desenvolvida nos leilões de reserva: (i) há a formação de períodos quadrienais de entrega de 

energia; (ii) a estipulação de balizas superiores e inferiores referentes à produção anual; e 

(iii) períodos de apuração anuais e quadrienais. Dessa forma, é possível perceber como o 

eixo estruturante da modelagem contratual desenvolvida nos LER – a conta de energia – 
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passa a ser absorvido por outros tipos de certame, dando início a um arranjo padrão para a 

contratação de empreendimentos eólicos – assentado na ideia de apuração quadrienal da 

produção elétrica. 

Ainda que assim seja, contudo, o mecanismo do saldo acumulado apresenta 

diferenças consideráveis em relação à conta de energia, de forma que é mais correto dizer 

que este instrumento – a conta de energia – foi customizado no 2º LFA, ao invés de 

simplesmente mimetizado.  Nesse sentido, o saldo acumulado apresenta limites positivos 

decrescentes a cada ano, chegando ao final do quadriênio nivelado com os montantes de 

energia contratados para o período. No caso da conta de energia, a faixa de tolerância 

superior é sempre constante, representando 30% acima dos montantes anuais contratados.  

5.14 – Os montantes de ENERGIA produzidos além das obrigações previstas na 

subcláusula 6.1 que resultem em SALDO ACUMULADO superior àqueles a 

seguir discriminados não integrarão a(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e 

respectiva(s) POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S), e serão comercializados pelo 

VENDEDOR, conforme condições previstas nas REGRAS e 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: 

(i) 30% (trinta por cento) no primeiro ano do quadriênio; 

(ii) 20% (vinte por cento) no segundo ano do quadriênio; 

(iii) 10% (dez por cento) no terceiro ano do quadriênio; 

(iv) zero no quarto ano do quadriênio (ANEEL, 2010c, n.p) 

Essa redução gradativa do limite superior do saldo acumulado permite que os desvios 

positivos de geração sejam paulatinamente liberados dos montantes contratados, 

desvinculando-se do contrato para serem livremente negociados pelos geradores77. Dessa 

forma – e aqui temos outra diferença em relação à conta de energia – os desvios positivos 

de geração não são contabilizados dentro do contrato. Na modelagem aqui empregada, os 

montantes positivos são armazenados simplesmente para fins compensatórios; conforme o 

final do quadriênio se aproxima – e é menor a probabilidade de haver produções negativas 

 
77 “5.14 – Os montantes de ENERGIA produzidos além das obrigações previstas na subcláusula 6.1 que 

resultem em SALDO ACUMULADO superior àqueles a seguir discriminados não integrarão a(s) 

ENERGIA(S) CONTRATADA(S) e respectiva(s) POTÊNCIA(S) ASSOCIADA(S), e serão comercializados 

pelo VENDEDOR, conforme condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE 

COMERCIALIZAÇÃO” (ANEEL, 2010c, n.p, destaque nosso). 
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a serem compensadas – o potencial estoque formado vai sendo desmantelado, liberando os 

montantes de energia associados para  negociação pelo vendedor. 

Quando voltamos nossa atenção para os desvios negativos de produção, contudo – e 

são estes que podem pôr em risco a viabilidade do empreendimento contratado –, os 

montantes continuam sendo contabilizados dentro do contrato, tal qual acontece na conta 

de energia. Dessa forma, nas ocasiões em que a viabilidade dos empreendimentos eólicos 

efetivamente corre perigo, as estruturas protetivas da conta de energia são mantidas, 

evitando uma exposição direta no mercado de curto prazo. Na modelagem empregada no 2º 

LFA, tanto os ressarcimentos anuais – por produção abaixo de 90% dos montantes 

contratados – quanto os quadrienais – por produção em qualquer medida inferior aos 

montantes contratados – são calculados com base no valor pago pela energia produzida pela 

usina – a receita fixa – o que confere certa previsibilidade ao gerador acerca das despesas 

com as quais pode ter que arcar78. 

  Em linha com essa cautela em relação ao mercado de curto prazo, a contratação no 

2º LFA é feita por disponibilidade de energia, com as exposições ao MCP correndo no mais 

das vezes pela parte compradora79. 

No que tange ao outro diferencial do modelo criado pelos leilões de reserva – a 

reconciliação contratual –, não há sinais desse dispositivo no 2º LFA, o que faz com que os 

montantes de energia contratados sejam fixos durante todo o período de suprimento. 

Quanto à isenção do risco de transmissão, o tratamento favorável permanece, da mesma 

forma como estipulado na minuta contratual do 3º LER (ANEEL, 2010c). 

 
78 “6.7 – O VENDEDOR deverá ressarcir ao COMPRADOR o valor da RECEITA FIXA correspondente à 

energia elétrica não suprida caso a energia gerada anual ou quadrienal seja inferior ao montante da ENERGIA 

CONTRATADA quadrienal constante das Tabelas da subcláusula 6.1, sendo os valores a serem ressarcidos 

pelo VENDEDOR de acordo com as seguintes condições: (i) energia gerada anual inferior a 90 % da 

ENERGIA CONTRATADA constante das Tabelas da subcláusula 6.1, sendo o valor da parcela da RECEITA 

FIXA a ser ressarcido pelo VENDEDOR de acordo com a fórmula a seguir: [...] (ii) geração média nos 

quadriênios da Tabela n+1 a seguir, em qualquer montante inferior à energia contratada quadrienal, sendo o 

valor da parcela da RECEITA FIXA a ser ressarcido pelo VENDEDOR de acordo com a fórmula a seguir” 

(ANEEL, 2010c, n.p, destaques nossos). 
79 “6.2.1 – As exposições financeiras no MERCADO DE CURTO PRAZO junto à CCEE serão assumidas 

pelo COMPRADOR, à exceção daquelas motivadas por: (i) não cumprimento da DATA DE INÍCIO DE 

SUPRIMENTO por ausência de apresentação e registro de contrato bilateral pelo VENDEDOR, quando o 

cronograma de entrada em operação comercial de unidade(s) geradora(s) for posterior à DATA DE INÍCIO 

DE SUPRIMENTO; e (ii) atraso do cronograma de entrada de unidade(s) geradora(s) em operação comercial, 

que terão o tratamento previsto na Cláusula 5ª” (ANEEL, 2010c, n.p, destaque nosso). 
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Tópicos ausentes nos dois últimos leilões, os processos de sazonalização e de 

modulação voltam a ser objeto de atenção contratual. Ambos continuam com o mesmo 

tratamento dispensado antes da estruturação dos leilões de reserva: a sazonalização é feita 

de maneira uniforme ao longo do ano80, ao passo que a modulação continua sendo remetida 

às regras e procedimentos de comercialização. Estas, por sua vez, permanecem 

estabelecendo que a modulação dos contratos por disponibilidade será calculada de maneira 

ex-post, de acordo com a carga realizada da distribuidora (CCEE, 2010a, p. 34). 

No que tange à política industrial que começava a tomar corpo nos leilões 

anteriores, o 2º LFA dá continuidade às medidas. Apesar de as minutas utilizadas não 

mencionarem a reserva de mercado para os aerogeradores nacionais, o edital deste certame 

trata do assunto: há remissão expressa à portaria nº 55 de 2010, a qual, como visto, é o 

alicerce da política industrial avançada no 3º leilão de energia de reserva81. Dessa forma, 

não ficou o 2º LFA descoberto das pretensões desenvolvimentistas do Ministério de Minas 

e Energia. 

O 2º LFA inicia um processo de customização dos arranjos contratuais que surgem 

com os leilões de reserva, adaptando essas estruturas aos ditames do abastecimento elétrico 

nacional – que se dá via LFA e LEN. Nesse sentido, traços essenciais do modelo são 

mantidos – como a apuração quadrienal das energias contratadas – ao passo que outras 

estruturas são abandonadas ou reformuladas – como é o caso da reconciliação contratual, 

dos limites superiores do saldo acumulado – que se tornam decrescentes – e da proteção 

frente ao mercado de curto prazo – que se mantém apenas no que tange aos desvios 

negativos de produção. Esse movimento de adaptação dos contratos de energia de reserva é 

ainda refinado no leilão que segue à realização do 2º LFA, o 12º LEN (ANEEL, 2011a). 

O 12º LEN é responsável por consolidar diversos elementos da modelagem 

contratual aplicada no 2º LFA. Nesse sentido, o certame em questão (i) faz uso do 

 
80 “6.3 – A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será feita de forma uniforme ao 

longo do ano (‘sazonalização flat’)” (ANEEL, 2010c, n.p) 
81 “3.2 – No caso de empreendimentos de geração eólica, nos termos da Portaria MME nº. 555, de 2010, os 

empreendedores deverão atender adicionalmente aos requisitos constantes no art. 4º da Portaria MME nº. 55, 

de 2010: 3.2.1 O não cumprimento do disposto no § 3º do art. 4º (da Portaria MME nº. 55, de 2010), implica a 

desclassificação dos empreendedores e a rescisão dos CCEAR que tenham sido assinados em decorrência 

deste LEILÃO” (ANEEL, 2010d, p. 5, destaques nossos). 
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mecanismo de saldo acumulado (Ibidem, p. 8), assim como (ii) protege os 

empreendimentos do MCP com uma contratação por disponibilidade de energia (Ibidem, p. 

2); ao mesmo tempo, (iii) a isenção do risco de transmissão permanece (Ibidem, p. 6). Por 

fim, a (iv) a sazonalização dos empreendimentos continua sendo flat (Ibidem, p. 4), da 

mesma forma que (v) a modulação permanece sendo calculada de maneira ex-post, a partir 

da carga realizada pela distribuidora compradora (CCEE, 2010a, p. 34). Em dois pontos, 

porém, o 12º LEN diverge do 2º LFA: (i) na forma de cálculo dos ressarcimentos anuais e 

quadrienais devidos; e (ii) no tratamento da política industrial subjacente.  

Quanto ao primeiro ponto, se no 2º LFA os ressarcimentos eram calculados com 

base nos valores pagos à própria usina pelas energias fornecidas – a receita fixa82 – no 12º 

LEN essa operação passa a ser realizada com base em uma ponderação. O custo dos 

ressarcimentos será determinado pela multiplicação dos montantes não gerados pelo maior 

valor entre (i) o preço estabelecido no contrato para cada unidade de energia produzida – a 

receita fixa unitária do empreendimento83 – e (ii) o preço médio praticado no mercado de 

curto prazo para o período em questão – ano ou quadriênio (ANEEL, 2011a, pp. 12-3). 

A modificação na forma de cálculo dos ressarcimentos estabelecida pelo 12º LEN 

traz consigo uma possível abertura para exposição dos empreendimentos ao mercado de 

curto prazo, mas vale notar que essa abertura é controlada: os preços do MCP não são 

diretamente utilizados em caso de ressarcimento, mas são consolidados em preços médios, 

seja para o ano em questão, seja para todo o quadriênio. Isso atenua a exposição à 

variabilidade de preços desse ambiente, protegendo os empreendimentos de alterações 

drásticas nos valores a serem considerados para fins de ressarcimento. 

Quanto à segunda mudança, há o retorno da cláusula rescisória por motivos de 

potência dos aerogeradores importados, com o dispositivo agora possuindo uma redação 

nova:  

11.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será 

resolvido pela ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: [...]  

 
82 Vide nota 78 supra. 
83 “RECEITA FIXA UNITÁRIA: valor de remuneração anual de cada USINA por unidade de ENERGIA 

CONTRATADA, equivalente a razão entre a RECEITA FIXA anual e a quantidade de ENERGIA 

CONTRATADA no respectivo ano, expresso em reais por megawatt-hora” (ANEEL, 2011a, p. 27). 
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(vi) caso os aerogeradores instalados pelo VENDEDOR sejam importados e 

tenham potência nominal inferior a 1.500 kW (um mil e quinhentos kilowatts) 

(ANEEL, 2011a, p. 15). 

Com a nova redação, duas alterações ocorrem: em primeiro lugar, o fim do vínculo 

contratual passa agora a ser solicitado pela própria ANEEL, e não mais pelas partes 

contratantes, como acontecia no 2º e no 3º LER (Idem, 2009c; 2010a). Apesar de ser uma 

mudança sutil, ela é de extrema importância. Isso porque, com a inclusão da fonte eólica no 

abastecimento nacional – via LFA ou LEN – a parte contratante nos leilões se torna privada 

– a distribuidora de energia – a qual, muito provavelmente, terá pouco interesse em 

rescindir um contrato porque a política industrial do governo não foi bem executada. Dessa 

forma, realocar a prerrogativa sobre quem pode solicitar a rescisão dos contratos se torna de 

extrema importância para que a política industrial tenha chances de ser eficaz.  

A segunda alteração diz respeito à liberdade que as partes envolvidas possuem para 

optar por rescindir os contratos elétricos ou não. Com a nova redação, a resolução dos 

contratos se torna compulsória, não ocorrendo mais “a critério da parte adimplente”, como 

acontecia nos leilões de reserva até então84.  

É esse desenho contratual aperfeiçoado do 12º LEN – com sua exposição controlada 

ao MCP e rescisão a ser determinada pela ANEEL – que se consolida enquanto modelo a 

ser aplicado nos LFA e LEN subsequentes. Junto com a modelagem original desenvolvida 

nos LER – que de resto acaba por incorporar a nova redação da cláusula rescisória 

apresentada acima – esse modelo seguirá até o fim dessa seção, que termina com o 23º 

LEN, realizado em abril de 2016. Ao longo deste período, a modelagem dos LER – 

assentada na conta de energia – segue sendo aplicada aos leilões de reserva realizados 

(ANEEL, 2011b; 2013a; 2014b; 2015c), ao passo que a modelagem do saldo acumulado se 

destina ao Leilão de Fontes Alternativas (Idem, 2015a) e aos Leilões de Energia Nova 

(Idem, 2011c; 2012a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014c; 2015b; 2016a) ocorridos no período. 

 
84 A exemplo, vide a cláusula rescisória empregada no 3º LER: “13.1 – Não obstante o caráter irrevogável e 

irretratável do CONTRATO, este poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da PARTE adimplente, na 

ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses” (ANEEL, 2010a, p. 16, destaque nosso). Situação semelhante 

acontecia na minuta empregada no 2º LER (Idem, 2009c). 
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Ainda que os contornos gerais de contratação permaneçam os mesmos até 2016, 

mudanças pontuais vão se apresentando nesse intervalo de tempo. Nesse sentido, no final 

de 2012, a regra de modulação dos contratos por disponibilidade é ligeiramente 

remodelada, mas mantém sua essência de ser calculada a partir do consumo da parte 

compradora85. Em 2013, 5º leilão de energia de reserva (ANEEL, 2013a) abandona o 

mecanismo da reconciliação contratual, de forma que os montantes de energia contratados 

não podem mais ser recalculados de acordo com a produção efetiva dos empreendimentos 

eólicos. O mesmo certame ainda é responsável por adicionar uma penalidade de 6% em 

caso de produção quadrienal negativa, a qual se incorpora ao preço de venda vigente para 

determinar o valor do ressarcimento quadrienal devido (Ibidem, p. 15). Por fim, no 17º 

leilão de energia nova (Idem, 2013b), os empreendimentos eólicos deixam de estar isentos 

do risco de transmissão, de forma que o não escoamento da energia produzida suscita a 

responsabilização do gerador nos termos do contrato.  

Diante da incorporação dessas mudanças pelos leilões subsequentes analisados 

nessa seção86, é possível perceber um paulatino enrijecimento das condições de contratação 

dos empreendimentos eólicos: os montantes de energia contratada se tornam fixos dentro 

dos leilões de reserva, a penalidade por produção quadrienal negativa é ampliada e a 

isenção do risco de transmissão desaparece. Ainda que assim seja, o traço fundamental 

desses leilões – a apuração quadrienal da produção de energia – resta intocado, o que 

unifica todos esses certames neste segundo momento da trajetória da fonte eólica. 

No que tange à política industrial subjacente, todos os leilões abarcados nessa seção 

dispensam um tratamento diferenciado aos aerogeradores nacionais, reservando-lhes o 

mercado abaixo dos 1.500kW de potência nominal (ANEEL, 2009c; 2010a; 2010d; 2011a; 

 
85 “Por sua vez, na modulação a distribuição horária da energia contratada é feita conforme o perfil da carga 

do comprador, respeitando o limite de potência associado do contrato” (CCEE, 2012, p. 14, destaque nosso). 

Esse novo posicionamento das regras de comercialização seguirá até ao final da amostra considerada neste 

estudo – e não apenas nessa seção (Idem, 2013a; 2013b; 2014a; 2014b; 2014c; 2014d; 2014e; 2015a; 2015b; 

2015c; 2016a; 2016b; 2016c; 2017a; 2017b; 2017c; 2017d; 2018a; 2018b; 2019). 
86 O fim da reconciliação contratual repercute em todos os LER realizados após o 5º - no caso, o 6º e o 8º 

(ANEEL, 2014b; 2015c). No que tange à penalidade de 6% para os ressarcimentos quadrienais, essa mudança 

é também absorvida pelos LFA e LEN, de forma que todos os leilões posteriores ao 5º LER a apresentam 

(Idem, 2013b; 2013c; 2014a; 2014b; 2014c; 2015a; 2015b; 2015c; 2016a). O mesmo vale para o fim da 

isenção do risco de transmissão, que se aplica a todos os leilões posteriores ao 17º LEN (2013c; 2014a; 

2014b; 2014c; 2015a; 2015b; 2015c; 2016a). 
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2011b; 2011c; 2012a; 2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b; 2014c; 2015a; 2015b; 2015c; 

2016a)87. Ainda, em todos esses leilões – menos no 2º LER (Idem, 2009d) – a questão é 

igualmente tratada no edital desses certames, quando se faz menção a portarias do 

Ministério de Minas e Energia vinculadas ao assunto (Idem, 2010b; 2010d; 2011d; 2011e; 

2011f; 2012b; 2013d; 2013e; 2013f; 2014d; 2014e; 2014f; 2015d; 2015e; 2015f; 2016b). 

Mesmo que a forma de se fazer referência a essas portarias mude ao longo do tempo88, em 

todas elas – salvo em uma89 – há um comando expresso sobre a necessidade de se reservar 

o mercado de aerogeradores para os fabricantes nacionais, o que denota que a política 

industrial tem suas raízes no Ministério de Minas e Energia, e não na ANEEL (BRASIL, 

2010a; 2010b; 2011a; 2011b; 2012; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b; 2014c; 2014d; 2014e; 

2015a; 2015b). Essa presença constante do MME no desenho da política industrial 

subjacente aos leilões – por meio das portarias de diretrizes – será objeto de reflexão no 

capítulo seguinte.  

 
87 Todas essas referências fazem menção à minuta de contrato utilizada no respectivo certame, salvo no caso 

do 2º LFA (ANEEL, 2010d) que tratou da questão unicamente em seu edital. 
88 Do 3º LER (ANEEL, 2010b) ao 20º LEN (Idem, 2014f), a associação do Ministério de Minas e Energia à 

política industrial é manifesta: os itens nos editais, ao tratar do tema da reserva de mercado, fazem uso da 

expressão “nos termos” antes de se referir à portaria do MME e à política industrial. A exemplo, segue o 

tratamento da questão no 17º LEN: “3.3 – No caso de empreendimentos de geração eólica, nos termos da 

Portaria MME nº 226/2013 os empreendedores deverão atender aos seguintes requisitos [...] 3.3.2 – No caso 

de importação de aerogeradores, estes deverão ter potência nominal igual ou superior a 1.500 kW (um mil e 

quinhentos quilowatts).” (Idem, 2013e, p. 6, destaque nosso). Esse tratamento se modifica a partir 3º LFA 

(Idem, 2015d), quando a questão passa a ser introduzida com a ideia de “além” – o que à primeira vista 

sugere que a política industrial saiu das portarias do Ministério. Eis a redação constante no edital do 3º LFA: 

“3.3 – No caso de empreendimentos de geração de fonte eólica, além das condições para Cadastramento e 

Habilitação Técnica estabelecidas nas Portarias MME nº 21/2008 e 563/2014, os empreendedores deverão 

atender aos seguintes requisitos: [...] 3.3.2 – No caso de importação de aerogeradores, estes deverão ter 

potência nominal igual ou superior a 1.500 kW (um mil e quinhentos quilowatts).” (Ibidem, p. 7, destaque 

nosso). Ainda que assim seja, a segunda portaria que é introduzida – em nosso exemplo, a nº 563 de 2014 – 

sempre traz o requisito da política industrial subjacente em seus dispositivos, de forma que a alteração da 

redação do edital não reflete uma mudança na titularidade da política industrial. O desejo de se restringir o 

mercado de aerogeradores para os fabricantes nacionais continua sendo proveniente do MME. Essa forma de 

redação segue até o 23º LEN, que encerra essa seção (Idem, 2015e; 2015f; 2016b).    
89 A única portaria que não manifesta os elementos da reserva de mercado é a nº 234 de 2013 (BRASIL, 

2013a), mencionada no 18º LEN (ANEEL, 2013f). Contudo, é bem provável que essa portaria tenha sido 

reeditada posteriormente, já que a mesma sequer identificava os empreendimentos eólicos como aptos a 

participar do leilão em questão. Sobre este ponto, não só a ANEEL indica que isto ocorreu – a participação 

dos empreendimentos eólicos no leilão – como também que estes foram contratados ao final do certame. Tal 

informação pode ser conferida em: 

https://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/editais_geracao/documentos/Resultado_Vendedor.pdf. Assim, é 

provável que, na reedição dessa portaria para inclusão dos empreendimentos eólicos, os requisitos de política 

industrial do MME tenham igualmente se feito presentes. A corroborar essa interpretação está o fato de que o 

MME continuou, nas diretrizes referentes aos leilões subsequentes ao 18º LEN, tratando dos requisitos de 

política industrial. 

 

https://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/editais_geracao/documentos/Resultado_Vendedor.pdf
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Sintetizando a trajetória da fonte eólica apresentada nessa seção, foi possível 

acompanhar o surgimento de um modelo contratual completamente distinto do que então 

vigia, objeto de análise da seção anterior. A modelagem contratual que surge com o 2º LER 

é pensada para “mitigar incertezas relacionadas à produção de energia proveniente de fonte 

eólica”, para ecoar como o leilão em questão introduz a ideia da apuração quadrienal das 

energias contratadas – naquele momento sintetizada no mecanismo da conta de energia 

(ANEEL, 2009c, p. 7). Esse olhar atento que passa a ser destinado à fonte eólica repercute 

em suas formas de contratação: a partir deste ponto, a fonte sempre terá minutas específicas 

para seus empreendimentos, contrastando com as minutas padrão que eram utilizadas no 

período anterior. 

Dentro dessas minutas contratuais personalizadas que começam a ser empregadas, o 

elemento estruturante é a ideia da apuração quadrienal das energias produzidas. É essa 

inovação que unifica todos os leilões aqui analisados: ainda que os contornos específicos 

desse mecanismo possam variar, todos os leilões dessa seção adotam o modelo quadrienal 

como fundamento para os compromissos de produção e de entrega de energia. Mesmo com 

o paulatino enrijecimento das condições de contratação dos empreendimentos eólicos, essa 

característica permanece constante. 

Ao mesmo tempo, todos os leilões aqui analisados veiculam preocupações de 

política industrial: há uma reserva de mercado para os aerogeradores nacionais, os únicos 

que podem ser utilizados pelos empreendimentos eólicos abaixo dos 1.500kW de potência 

nominal.  

Esses dois traços – a apuração quadrienal e a reserva de mercado – serão 

retrabalhados no próximo momento da fonte eólica dentro dos leilões de energia. Enquanto 

a apuração quadrienal também passa a ser gradualmente desmantelada, os requisitos de 

reserva de mercado são ampliados, protegendo-se ainda mais os aerogeradores domésticos. 

É para ver como esses dois elementos – que tanto dizem aos eixos de análise dessa pesquisa 

– serão transformados que nos voltamos agora. 
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Novos ares: o fim da modelagem quadrienal e a revitalização da política 

industrial 

O terceiro bloco da trajetória da fonte eólica começa com a realização do 24º LEN, em 

dezembro de 2017 (ANEEL, 2017a). Ainda que este certame mantenha traços fundamentais 

em relação às contratações anteriores realizadas via LFA e LEN – como a negociação por 

disponibilidade de energia (Ibidem, p. 1), a sazonalização flat (Ibidem, p. 3) e a modulação 

pelo perfil da carga do comprador (CCEE, 2017c, p. 17) – o leilão traz duas modificações 

substanciais: em primeiro lugar, a ideia de saldo acumulado desaparece, o que representa o 

fim da modelagem quadrienal dentro dos contratos eólicos. Ainda, o conteúdo da cláusula 

rescisória – o dispositivo que manifesta a política industrial dentro dos leilões – é 

reformulado. 

Quanto à primeira mudança, o abandono da ideia de saldo acumulado não resulta na 

completa exposição dos empreendimentos eólicos ao mercado de curto prazo. Isso porque é 

apenas a estrutura quadrienal do saldo acumulado que o 24º LEN deixa de empregar, não 

se abandonando os períodos – antes intermediários – de apuração anual. Dessa forma, é 

possível dizer que o mecanismo de saldo acumulado não desaparece por completo, mas 

perdura de forma mitigada: ao invés de os empreendimentos eólicos terem quatro anos para 

produzir as energias negociadas no contrato, passam a ter que fazê-lo no prazo de um, sob 

pena de responsabilização. 

Em desdobramento desse ponto, a ideia de ressarcimento anual é reconcebida: se 

antes o ressarcimento anual lidava apenas com casos graves de desvio de geração – que não 

atingiam sequer 90% dos montantes contratados para o ano – agora o ressarcimento anual 

passa a lidar também com situações que antes eram repassadas para apuração ao final do 

quadriênio – os desvios negativos contidos entre 100% e 90% das energias anuais 

contratadas. Diante dessa nova situação que é absorvida pela ideia de ressarcimento anual, 

este se bifurca em duas modalidades: o ressarcimento anual mais grave e o menos grave 

(ANEEL, 2017a, p. 10). Caso a produção anual se localize entre 100% e 90% dos 

montantes anuais contratados, o ressarcimento anual é calculado conforme até então 

acontecia: com base no maior valor entre (i) a receita fixa unitária do empreendimento e (ii) 

o preço médio praticado no mercado de curto prazo para o ano em questão. De outro lado, 
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caso sequer 90% dos montantes contratados tenham sido produzidos, a ponderação se 

modifica: antes de ser comparado aos preços médios do MCP, o valor da receita fixa 

unitária do empreendimento passa a ser multiplicado por 115%. Dessa forma, caso o limite 

inferior de 90% das energias contratadas não seja atingido, há a inclusão de uma penalidade 

no cálculo do ressarcimento anual (Ibidem). 

A simplificação do mecanismo de saldo acumulado – resumido agora à apuração 

anual – invariavelmente sujeita os empreendimentos contratados a um risco maior de terem 

que realizar reembolsos por produção insuficiente. Isso porque produções negativas que 

antes poderiam ser compensadas ao longo do quadriênio passam a ter que ser ressarcidas ao 

final de cada ano. Como o cálculo dos ressarcimentos anuais considera – para fins de 

ponderação – os preços praticados no mercado de curto prazo, invariavelmente uma maior 

possibilidade de reembolsos aproxima os empreendimentos eólicos da realidade do MCP. 

Vale notar, contudo, que o que se modifica é apenas a periodicidade dessa possível 

exposição ao mercado de curto prazo, não sua intensidade. Os preços do mercado de curto 

prazo continuam sendo consolidados, para fins de ressarcimento, em preços médios, de 

forma que, ainda que as exposições sejam mais frequentes, elas ainda são indiretas. A 

noção de “exposição controlada” – que surge com o 12º LEN – permanece. Assim, ainda é 

possível constatar esforço para blindar os empreendimentos eólicos da realidade do 

mercado curto prazo, ainda que a possibilidade dessa exposição se torne cada vez mais 

próxima. 

A segunda alteração introduzida pelo 24º LEN diz respeito à resolução dos 

contratos por afronta à reserva de mercado para os aerogeradores nacionais. Com este 

certame, a dimensão da reserva de mercado é ampliada, com a potência nominal dos 

aerogeradores reservados para os fabricantes nacionais saltando de 1.500kW para 

2.500kW90.  

 
90 “11.1 – Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este será objeto de resolução pela 

ANEEL na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: [...] (vii) caso os aerogeradores instalados pelo 

VENDEDOR sejam importados e tenham potência nominal inferior a 2.500 kW (dois mil e quinhentos 

quilowatts)” (ANEEL, 2017a, p. 11) . 
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O 24º LEN, portanto, dá início a um processo de descasamento entre os eixos de 

análise observados por este estudo: se, na seção anterior, foi possível acompanhar o 

surgimento tanto de regras de contratação personalizadas para a fonte eólica quanto de uma 

política industrial subjacente, agora as estruturas de negociação idiossincráticas passam a 

ser desmanteladas, enquanto a política industrial é revigorada em seu conteúdo. Esses 

movimentos díspares serão ainda aprofundados nos próximos leilões. 

Quem dá continuidade a esse processo é o 28º leilão de energia nova (ANEEL, 

2018b). Depois de a modelagem de apuração anual desenvolvida no 24º LEN ter sido 

repetida nos dois leilões seguintes – o 25º (Idem, 2017b) e o 27º LEN (Idem, 2018a) – ela é 

completamente abandonada. O 28º LEN é responsável por migrar91 os contratos eólicos 

para a modalidade por quantidade de energia, o que resulta em uma exposição direta ao 

mercado de curto prazo em caso de produção energética deficitária: 

5.12 – As exposições financeiras negativas e positivas no MERCADO DE 

CURTO PRAZO serão assumidas pelo VENDEDOR. 

5.12.1 O VENDEDOR reconhece que sua exposição ao MCP, decorrente de 

diferença entre sua sazonalização e a geração efetiva, constitui álea ordinária do 

negócio. (ANEEL, 2018b, p. 5). 

Conjuntamente a essa mudança, também os processos de sazonalização e de modulação 

sofrem alterações: pela primeira vez na trajetória da fonte eólica, a sazonalização não será 

flat (Idem, 2007b; 2008c; 2008d; 2009b; 2010c; 2011a; 2011c; 2012a; 2013b; 2013c; 

2014a; 2014c; 2015a; 2015b; 2016a; 2017a; 2017b; 2018a), bem como a modulação não 

será remetida para as regras de comercialização. Dentro do 28º LEN, a sazonalização é 

definida de acordo com a disponibilidade mensal da usina para produzir energia92, podendo 

ser revisada a cada ano para melhor se adequar a essa capacidade de produção93. Dito de 

 
91 A rigor, os empreendimentos eólicos já foram contratados na modalidade por quantidade de energia em 

momento anterior: todos os leilões de reserva foram realizados nessa modalidade (ANEEL, 2009c; 2010a; 

2011b; 2013a; 2014b; 2015c). Contudo, como a conta de energia evitava a exposição dos empreendimentos 

ao mercado de curto prazo – ao estabelecer critérios próprios para lidar com as produções insuficientes – os 

efeitos práticos da contratação por quantidade não eram sentidos pelas usinas. 
92 “4.5 – A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) será realizada de acordo com a 

DISPONIBILIDADE MENSAL da usina nos termos do Anexo I, considerando a proporção da energia 

contratada em relação à GARANTIA FÍSICA da USINA, conforme equação algébrica abaixo” (ANEEL, 

2018b, p. 3, destaque nosso). 
93 “4.5.3 – A SAZONALIZAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) poderá ser revisada anualmente 

conforme REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, tendo como referência obrigatória a 
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outra forma, os requisitos mensais de produção e de entrega de energia são definidos a 

partir da capacidade do próprio empreendimento de gerar essa eletricidade, sendo 

completamente customizados de acordo com seu potencial de produção. 

Também a modulação passa a ser concebida tendo como ponto de referência o 

empreendimento contratado. Até este momento, a modulação dos contratos eólicos sempre 

foi estabelecida conforme disposto nas regras de comercialização (Idem, 2007b; 2008c; 

2008d; 2009b; 2010c; 2011a; 2011c; 2012a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014c; 2015a; 2015b; 

2016a; 2017a; 2017b; 2018a), as quais dispunham que a discretização horária deveria ser 

definida de acordo com consumo da distribuidora compradora (CCEE, 2008; 2009; 2010a; 

2012; 2013a; 2013b; 2014a; 2014b; 2014c; 2014d; 2014e; 2015a; 2015b; 2015c; 2016a; 

2016b; 2016c; 2017a; 2017b; 2017c; 2017d; 2018a; 2018b). Com o 28º LEN, a modulação 

passa a ser calculada de acordo com o perfil de geração da própria usina94. 

O 28º LEN desmantela por completo a estrutura quadrienal que foi concebida nos 

idos de 2009, quando da realização do longínquo 2º LER. De lá para cá, sempre existiu 

algum mecanismo que evitava a exposição direta dos empreendimentos eólicos ao mercado 

de curto prazo, em caso de desvios negativos de produção – seja a modelagem quadrienal 

(ANEEL, 2009c; 2010a; 2010c; 2011a; 2011b; 2011c; 2012a; 2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 

2014b; 2014c; 2015a; 2015b; 2015c; 2016a) ou a anual (Idem, 2017a; 2017b; 2018a). Não 

mais. 

Ainda que assim seja, os processos de sazonalização e de modulação passaram a ser 

concebidos em proveito da parte geradora. Isso é bastante significativo, já que ambos os 

processos interferem no grau de exposição dos empreendimentos ao mercado de curto 

prazo – ao estabelecerem as condições de produção de energia em bases mensais e em 

bases horárias. Assim, mesmo que a exposição ao mercado de curto prazo agora seja plena 

e possa ocorrer mensalmente95, os compromissos de produção de energia – com os quais os 

 
disponibilidade declarada estabelecida no Anexo I, limitada a 20%, para mais ou para menos” (ANEEL, 

2018b, p. 4). 
94 “4.6 – A MODULAÇÃO da(s) ENERGIA(S) CONTRATADA(S) deverá ser realizada seguindo o perfil de 

geração da USINA” (ANEEL, 2018b, p. 4) 
95 Sobre a periodicidade dos processos de apuração de energia, vide a subcláusula 5.12.1: “O VENDEDOR 

reconhece que sua exposição ao MCP, decorrente de diferença entre sua sazonalização e a geração efetiva, 
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empreendimentos eólicos têm que adimplir – são definidos por eles próprios, o que não 

deixa de ser uma forma de se mitigar a exposição ao MCP. Nesse sentido, é valido ainda 

lembrar que sazonalização pode ser revista a cada ano, adaptando-se os compromissos de 

entrega mensal de energia à capacidade de geração das usinas (ANEEL, 2018b, p. 4). Ao 

fim e ao cabo, a exposição ao mercado de curto prazo passa a acontecer sem rodeios, mas 

mecanismos tradicionais dos contratos eólicos são utilizados de forma inovadora para, na 

medida do possível, evitar que essa exposição aconteça. 

O último momento da trajetória da fonte eólica nos leilões de energia traz consigo 

novos desdobramentos. O 30º LEN – que encerra a amostra deste estudo – é responsável 

por esfacelar o pouco que restava de proteção dos empreendimentos eólicos frente ao 

mercado de curto prazo: a regra de sazonalização é completamente revista, passando a ser 

definida agora com base na curva de consumo da parte compradora96. Com o 30º LEN, os 

compromissos mensais de produção de energia – e o consequente risco de exposição ao 

mercado de curto prazo – passam a ser definidos a partir da demanda das distribuidoras. 

Cabe aos empreendimentos eólicos se adaptar a essas condições. 

A modulação continua a ser calculada de acordo com o perfil de geração da usina 

(Idem, 2019b, p. 3).  

Enquanto todas essas transformações se manifestam nas condições de contratação 

dos empreendimentos eólicos, a política industrial subjacente aos leilões segue impassível. 

Não ocorreram alterações desde o 24º LEN, certame que abriu essa seção (Idem, 2017b; 

2018a; 2018b; 2019a; 2019b). Assim, a política industrial perdura durante todo esse 

terceiro bloco da trajetória da fonte eólica dentro dos leilões de energia, não 

compartilhando do mesmo destino das condições diferenciadas de contratação que foram 

desenvolvidas na seção anterior, as quais são abandonadas. Bem ao contrário, a política 

 
constitui álea ordinária do negócio” (ANEEL, 2018b, p. 5, destaque nosso). Como a exposição ao MCP toma 

por referência a sazonalização, os processos de apuração e liquidação são feitos em base mensal.    
96 “4.5 – A SAZONALIZAÇÃO da ENERGIA CONTRATADA, conforme critérios definidos nas REGRAS 

e no PROCEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO específico, deverá ser feita seguindo o perfil de carga 

declarada pelo COMPRADOR ao final de cada ano e consolidada pelo SIMPLES/EPE ou seu sucedâneo, de 

acordo com limites máximos e mínimos situados entre 85% (oitenta e cinco por cento) e 115% (cento e 

quinze por cento) da média anual da ENERGIA CONTRATADA, respeitados os limites de POTÊNCIA 

INSTALADA” (ANEEL, 2019b, p. 3, destaque nosso). 
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industrial é revigorada, elevando-se a reserva de mercado dos 1.500kW para os 2.500kW de 

potência nominal. 

No que se refere aos editais dos certames analisados nessa seção, também o 

tratamento da política industrial permanece o mesmo: há indicação da reserva de mercado 

para os aerogeradores nacionais, bem como menção a portarias do Ministério de Minas e 

Energia conjuntamente ao assunto (Idem, 2017c; 2017d; 2018c; 2018d; 2019c; 2019d). Em 

todas essas portarias – que se identificam como portarias de diretrizes – é possível constatar 

a previsão original da política industrial. Dessa forma, é o MME quem estabelece a 

necessidade de se reservar uma parcela do mercado nacional de aerogeradores para os 

fabricantes locais (BRASIL, 2017a; 2017b; 2018; 2019a; 2019b). 

Sintetizando os desdobramentos apresentados nessa seção, seguramente a fonte 

eólica passou por grandes reformulações. No que tange ao segundo eixo de análise dessa 

pesquisa – as regras gerais de contratação – os empreendimentos eólicos começaram o 

terceiro bloco de sua trajetória dentro dos leilões da ANEEL deixando de lado a 

modelagem quadrienal de apuração de energia – a qual os acompanhava desde suas 

primeiras contratações, nos idos de 2009. Em seu lugar permaneceu uma versão mais 

enxuta, baseada unicamente na ideia de apuração anual das produções energéticas. 

Mesmo essa modalidade mais branda de contratação – que surge com o 24º LEN – é 

logo abandonada. O 28º LEN, realizado menos de um ano depois, traz novas modificações, 

sendo responsável por migrar a contratação eólica para os contratos por quantidade de 

energia. Em decorrência dessa mudança, os geradores eólicos passam a assumir integral e 

diretamente a responsabilidade pelas exposições no mercado de curto prazo, cujos 

processos de contabilização e liquidação acontecem mensalmente. Diante desse menor 

intervalo para a apuração da geração elétrica, os critérios de sazonalização e de modulação 

assumem renovada importância – e nesse sentido seus novos contornos, afinados com a 

capacidade de geração das usinas, podem ser interpretados como alguma forma de 

mitigação dos novos riscos assumidos diante da exposição direta ao MCP. 

Também esse tratamento benevolente, contudo, é posto de lado sem mais delongas. 

O 30º LEN, último leilão abarcado pela amostra dessa pesquisa, modifica por completo as 
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condições de sazonalização, que passam a ser determinadas a partir da carga de consumo da 

distribuidora compradora.  Apenas a discretização horária – modulação – resta concebida 

de acordo com as capacidades do gerador. As estruturas personalizadas de contratação – 

marcas da seção anterior – são todas abandonadas: se antes eram os contratos que 

remodelavam a si mesmos para se adequar à capacidade de produção dos empreendimentos 

eólicos, agora são as usinas que devem se adaptar às demandas impostas pelo instrumento 

contratual. 

Se o cenário das regras gerais de contratação é de desmantelamento das estruturas 

favoráveis engendradas previamente, o primeiro eixo de análise dessa pesquisa – a política 

industrial – tem desdobramento completamente distinto. O primeiro leilão analisado nessa 

seção é responsável por expandir as dimensões da reserva de mercado em prol dos 

aerogeradores nacionais, cujo uso obrigatório salta da casa dos 1.500kW para a dos 

2.500kW de potência nominal.  Esse posicionamento se mantém inalterado em todos os 

leilões seguintes, de forma que a política industrial perdura mesmo com o desmantelamento 

das condições favoráveis de contratação dos empreendimentos eólicos.  

Ainda sobre este assunto, em todos os seis leilões analisados nessa seção é possível 

rastrear a origem da política industrial até o Ministério de Minas e Energia, o qual 

empregou suas portarias de diretrizes – expressamente mencionadas nos editais de cada um 

desses certames – para vincular a ANEEL e assegurar a manutenção dos objetivos de 

desenvolvimento industrial dentro dos leilões. Há aqui uma dinâmica muito interessante de 

contato entre instituições regulatórias e instituições de natureza política, sobre a qual 

dedicaremos maior atenção no capítulo seguinte. 

Apresentada a trajetória da fonte eólica dentro dos leilões de energia, podemos 

então retornar ao debate teórico em que essa pesquisa se insere: o que todos esses editais, 

contratos, cláusulas e portarias sugerem a respeito das possibilidades de interação entre os 

conceitos de Estado Regulador e de Estado Desenvolvimentista? 
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IV - Instrumento e propósito: afinal, é possível regular para o 

desenvolvimento? 

The answer, my friend, is blowin’ in the wind 

The answer is blowin’ in the wind 

(Bob Dylan) 

 

Os conceitos de Estado Regulador e de Estado Desenvolvimentista são tradicionalmente 

percebidos como constituindo modelos antagônicos de configuração estatal. Tal como 

apresentado no primeiro capítulo dessa pesquisa, autores seminais relacionados a cada uma 

dessas lógicas de Estado – Majone e Johnson, respectivamente – articulam uma dimensão 

de conflito entre esses termos: para Johnson, é possível contrastar a lógica de 

funcionamento do Estado Desenvolvimentista com a do Estado Regulador (1982; 1999), ao 

passo que Majone concebe a famosa tese da transição do Estado Positivo – que abarca o 

Estado Desenvolvimentista – para o Estado Regulador (1994a; 1997). Em ambos os 

autores, os conceitos de Estado Regulador e de Estado Desenvolvimentista se repelem, com 

as configurações políticas de cada Estado nacional se assemelhando a um ou outro modelo.  

É do questionamento a essa perspectiva de embate entre lógicas de Estado que 

surgiu a presente pesquisa, a qual se propôs a investigar se uma mescla entre o Estado 

Regulador e o Estado Desenvolvimentista é possível. Diante da ampla difusão do modelo 

regulatório ao redor do planeta (LEVI-FAUR, 2005), essa mescla foi aqui analisada pela 

incorporação de funções típicas do Estado Desenvolvimentista – como são as políticas 

industriais – pelo aparato do Estado Regulador, epitomizado na figura das agências 

reguladoras. Nesse sentido, a pesquisa se debruçou sobre a trajetória de contratação da 

fonte eólica dentro dos leilões de energia realizados pela ANEEL, sobre os quais havia 

inicialmente uma pretensão de se desenvolver políticas industriais relacionadas a novas 

fontes de energia renovável (BRASIL, 2003). 

Percorrida a trajetória de contratação dos empreendimentos eólicos nos leilões de 

energia da ANEEL – o que foi feito no capítulo anterior – é possível agora responder às 

indagações apresentadas na abertura dessa pesquisa, sobre (i) se é possível identificar uma 
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“função de desenvolvimento” na regulação para compra de energia eólica via leilão no 

Brasil e (ii) sobre o que esses achados suscitam a respeito das possibilidades de interação 

entre os conceitos de Estado Regulador e de Estado Desenvolvimentista. 

Na realização dessa tarefa, os achados primordiais são aqueles relacionados ao 

primeiro eixo de análise dessa pesquisa – política industrial. Sendo esse tipo de medida 

governamental tão intrinsecamente conectado à noção de Estado Desenvolvimentista 

(JOHNSON, 1982; 1999; ONIS, 1991; SCHAPIRO, 2018), é aqui que reside o cerne de 

uma “função de desenvolvimento” a ser executada pela regulação. É para associar as 

evidências coletadas a partir da realização do estudo empírico do capitulo anterior com os 

debates teóricos em que essa pesquisa se insere que nos voltamos agora. 

A “função de desenvolvimento” e a estruturação do Estado Desenvolvimentista 

de cunho regulatório 

A mescla entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista que esse estudo 

investiga ser possível demanda a incorporação, pelos aparatos do Estado Regulador, de 

funções típicas do Estado Desenvolvimentista. Para viabilizar a identificação dos objetivos 

centrais dessa última lógica de Estado, a ideia de Estado Desenvolvimentista foi sintetizada 

em seus objetivos de política industrial, os quais compõem parte central da configuração de 

seu modelo de atuação97. Identificar uma mescla entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista, portanto, passa por encontrar situações em que a regulação – 

instrumento por excelência do Estado Regulador – foi utilizada para perseguir políticas 

industriais. 

Diante desse requisito, torna-se importante recuperar a noção de política industrial 

utilizada nessa pesquisa – já que é a adequação das evidências empíricas coletadas a essa 

definição que viabilizará, ou não, a identificação de uma mescla entre o Estado Regulador e 

o Estado Desenvolvimentista. Para os fins dessa pesquisa – e em linha com Johnson98, 

 
97 “Strategic industrial policy forms a central component of the developmental state model” (ONIS, 1991, p. 

111).  
98 “Industrial policy is not an alternative to the market but what the state does when it intentionally alters 

incentives within markets in order to influence the behavior of civilian producers, consumers and investors” 

(JOHNSON, 1999, p. 48) 
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Rodrik99 e Altenburg e Rodrik100 – políticas industriais foram definidas como sendo o 

conjunto de ações tomadas pelo Estado para intencionalmente alterar a estrutura produtiva 

de uma dada economia nacional, direcionando recursos – via reforço ou neutralização de 

tendências alocativas do mercado – para setores específicos reputados como “promissores”.  

Assim, é a identificação de dispositivos regulatórios que evidenciem uma busca por se 

direcionar recursos para uma indústria nacional de componentes eólicos que caracterizará 

uma política industrial dentro dos leilões de energia da ANEEL. 

Recuperando a trajetória da fonte eólica apresentada no capítulo anterior, é possível 

identificar prescrições regulatórias que manifestam esse tipo de objetivo. De fato, desde a 

realização do 2º LER, em 2009, e até o encerramento da amostra considerada neste estudo, 

todos os certames em que a fonte eólica foi negociada dispunham a respeito de uma reserva 

de mercado para os aerogeradores nacionais (ANEEL, 2009c; 2010a; 2010d; 2011a; 2011b; 

2011c; 2012a; 2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b; 2014c; 2015a; 2015b; 2015c; 2016a; 

2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b). Essa reserva de mercado se manifestava na 

previsão de que, se fossem utilizados aerogeradores importados abaixo de uma determinada 

potência, os contratos de energia firmados deveriam ser rescindidos. Ao estabelecer que os 

contratos elétricos seriam resolvidos caso fossem utilizados aerogeradores importados 

abaixo das potências identificadas, apenas aerogeradores nacionais poderiam ser utilizados 

até esse patamar, o que configura uma reserva de mercado em favor das fabricantes 

nacionais. De 2009 até 2016, o patamar de referência a definir a reserva de mercado era a 

casa dos 1.500kW de potência nominal; a partir de 2017, a reserva de mercado é ampliada, 

com o uso de aerogeradores nacionais se tornando obrigatório até os 2.500kW de potência 

nominal. 

Considerar uma reserva de mercado para fabricantes nacionais como manifestação 

de uma política industrial não é nenhum exagero. Afinal de contas, toda a demanda 

relacionada a uma parcela do mercado passa a ser obrigatoriamente satisfeita pela indústria 

 
99 “A word about the meaning of ‘industrial policy’. I will use the term to denote policies that stimulate 

specific economic activities and promote structural change” (RODRIK, 2008, p. 3) 
100 “Industrial policy refers to government actions to alter the structure of an economy, encouraging resources 

to move into particular sectors that are perceived as desirable for future development” (ALTENBURG e 

RODRIK, 2017, p. 2). Ainda: “Industrial policy is about anticipating relevant long-term trends of technology 

and market development and providing incentives to adapt the structure of a national economy in such a way 

that it can take advantage of the change” (Ibidem, p. 11) 
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doméstica, a qual passa a receber os influxos de renda relacionados à provisão desses bens 

e serviços. Diante dessa canalização compulsória de recursos, que fomenta a estrutura 

produtiva nacional, é possível compreender medidas de reserva de mercado como 

manifestações de política industrial. 

Assim sendo, podemos responder afirmativamente à primeira pergunta dessa 

pesquisa, confirmando a hipótese previamente levantada: é possível identificar uma 

“função de desenvolvimento” dentro da regulação para compra de energia eólica via 

leilão no Brasil. Essa função se manifestou em todos os leilões partir do ano de 2009, por 

meio de uma cláusula rescisória que impedia a utilização de aerogeradores importados 

abaixo de um determinado patamar de potência nominal. Na prática, essa medida 

configura uma reserva de mercado em favor das fabricantes nacionais de aerogeradores, 

as quais ficam com uma demanda cativa relacionada aos equipamentos de potência 

nominal inferior ao critério estabelecido em cada leilão. 

Com a confirmação empírica de que a regulação da fonte eólica desempenhou 

funções ostensivas de desenvolvimento, adentra-se no debate teórico sobre as 

possibilidades de interação entre os conceitos de Estado Regulador e de Estado 

Desenvolvimentista em uma posição relativamente inusitada. Isso porque o achado de 

pesquisa contraria visões tradicionais – relacionadas tanto à literatura referente ao Estado 

Regulador (MAJONE, 1994a; 1997) quanto ao Estado Desenvolvimentista (JOHNSON 

1982; 1999) – sobre as possibilidades de interação entre esses termos. Se usualmente são 

descritos como antípodas pela teoria, a realidade apresentada pelo caso da energia eólica 

nos leilões da ANEEL sugere entendimento distinto: Estado Regulador e Estado 

Desenvolvimentista podem colaborar um com o outro.  

Apenas recentemente a literatura relacionada ao conceito de Estado Regulador – 

perspectiva adotada nesse trabalho – passou a identificar possibilidades de interação entre 

este termo e o conceito de Estado Desenvolvimentista (COUTINHO, 2005; 2014; 

PHILLIPS, 2006; DUBASH e MORGAN, 2012; 2013; JAYASURIYA, 2013; LEVI-

FAUR, 2012; 2013a; 2013b; KRIZIC, 2019). Como apresentado no primeiro capítulo desse 

estudo, porém, os graus de interação que essas pesquisas identificam e sugerem variam 

sensivelmente entre si.  
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De um lado, há trabalhos que apontam para relações de reconhecimento entre o 

Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista. Essas relações se manifestam tanto no 

sentido de que essas lógicas de Estado se identificam dentro de uma mesma configuração 

política – ou seja, se reconhecem dentro da arquitetura institucional do Estado – 

(PHILLIPS, 2006; JAYASURIYA, 2013), quanto no sentido de que o Estado Regulador 

passa a incorporar funções ampliadas de desenvolvimento – substancialmente questões de 

redistribuição – aproximando-se do conceito de Estado Desenvolvimentista (COUTINHO, 

2005; 2014; DUBASH e MORGAN, 2012, 2013). Dessas operações de reconhecimento 

que se instauram, contudo, o núcleo-duro do Estado Desenvolvimentista – as políticas 

industriais voltadas à promoção do desenvolvimento econômico – continua apartado, de 

forma que o grau de interação que esses trabalhos identificam e sugerem ainda é incipiente. 

Outros estudos aprofundam as possibilidades de interação entre os conceitos de 

Estado Regulador e de Estado Desenvolvimentista, sugerindo relações constitutivas entre 

essas lógicas de Estado (LEVI-FAUR, 2012; 2013a; 2013b; KRIZIC, 2019). Dentro dessa 

ultima perspectiva, o Estado Regulador pode exercer qualquer função – inclusive funções 

de desenvolvimento, via políticas industriais. Os achados de pesquisa desse estudo vão ao 

encontro dessa vertente da literatura, demonstrando – o que até então era 

preponderantemente uma possibilidade teórica (CUNHA, 2018) – que o Estado Regulador 

pode interagir amplamente com o Estado Desenvolvimentista, com a regulação sendo 

empregada de forma expressa para perseguir objetivos de desenvolvimento. 

 Apresentar o instrumento regulatório dessa forma – como podendo almejar a 

propósitos deliberados de desenvolvimento – contraria noções estabelecidas no campo do 

Estado Regulador, as quais tendem a associar a ferramenta da regulação, em maior ou 

menor grau, a objetivos de eficiência econômica e de garantia do funcionamento dos 

mercados (MAJONE, 1994a; 1997; LEVY e SPILLER, 1994; VOGEL, 1996; 

MCGOWAN e WALLACE, 1996; CERNY, 1997; LEVI-FAUR, 1999; JAYASURIYA, 

2001; 2005; 2013; COUTINHO, 2005; 2014; PHILLIPS, 2006; DUBASH e MORGAN, 

2013). Acontece que os argumentos para que a regulação se restrinja a esse tipo de função 

são de ordem puramente normativa; como diz Levi-Faur (2013a, pp. 40-1), não há nada na 

natureza da regulação que a converta necessariamente em defensora da eficiência 
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econômica e do funcionamento dos mercados. É preciso desvincular – até porque não há 

nada que obrigue a que esses termos fiquem consorciados – regulação e eficiência, e essa é 

a porta de entrada para que o Estado Regulador possa interagir de forma mais plena com 

outras lógicas de Estado, as quais buscam em sua atuação objetivos outros para além da 

eficiência econômica. Assim, por exemplo, o Estado Regulador pode assumir preocupações 

de bem-estar, dando vazão àquilo que a literatura nomeou de “Estado de Bem-Estar Social 

de cunho regulatório” (Regulatory Welfare State) (LEVI-FAUR, 2014; HABER, 2017; 

BENISH, HABER e ELIAHOU, 2017; BENISH e LEVI-FAUR, 2020). Na mesma linha, o 

Estado Regulador também pode incorporar funções de desenvolvimento industrial – como 

articulado nesse trabalho – ligando-se ao conceito de Estado Desenvolvimentista.  

Neste sentido, é possível estruturar uma definição de Estado Desenvolvimentista de 

cunho regulatório, a qual diz respeito à configuração estatal que aplica e expande o uso da 

ferramenta “regulação” pela sociedade, tendo em mente objetivos de desenvolvimento 

econômico.  

Essa definição se apoia no conceito de Estado Regulador avançado por Levi-Faur 

em seus trabalhos recentes (2012; 2013a; 2013b), os quais compreendem essa lógica de 

Estado unicamente a partir de sua preferência pelo uso do instrumento “regulação”, sem 

qualquer tipo de delimitação prévia a respeito de quais devem ser as suas finalidades. 

Segmentando “instrumento” e “propósito” e associando ao Estado Regulador apenas o 

primeiro desses elementos, é criada uma abertura para que propósitos diversos sejam 

inseridos dentro da regulação – como o propósito de desenvolvimento econômico, 

fundamento da perspectiva de Estado Desenvolvimentista (JOHNSON, 1982; 1999). 

Assim, a noção de Estado Desenvolvimentista de cunho regulatório viabiliza a 

mescla entre essas lógicas de Estado ao incorporar de cada uma delas o seu elemento 

principal: o instrumento utilizado é a regulação – alicerce do Estado Regulador –, enquanto 

que o propósito que preenche de sentido essa ferramenta é a busca pelo desenvolvimento 

econômico – alma do Estado Desenvolvimentista. Nessa construção, Estado Regulador e 

Estado Desenvolvimentista operam em níveis de configuração estatal distintos – a primeira 

lógica de Estado evidencia a forma de agir do Estado, ao passo que a segunda denota a 
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razão pela qual este Estado age –, de forma que inexiste obstáculo teórico a que esses 

termos sejam aproximados e unidos. 

 O caso aqui estudado – a contratação da fonte eólica nos leilões de energia da 

ANEEL – apresenta evidências sólidas para subsidiar a articulação e o uso da definição ora 

proposta de Estado Desenvolvimentista de cunho regulatório. Em primeiro lugar, os leilões 

de energia analisados são conduzidos pela ANEEL, a agência reguladora do setor elétrico 

brasileiro. Sendo as agências reguladoras a faceta mais icônica do Estado Regulador 

(MAJONE, 1997; YEUNG, 2010; DELLER e VANTAGGIATO, 2014), a utilização do 

instrumento regulatório no caso analisado é autoevidente. Quanto aos propósitos de 

desenvolvimento inseridos na regulação, estes foram objeto de investigação do primeiro 

eixo de análise dessa pesquisa, e restaram devidamente comprovados no início dessa seção. 

Durante mais de dez anos foram adotadas medidas de política industrial voltadas a 

desenvolver e fortalecer uma indústria nacional de componentes eólicos, com as balizas 

dessa medida, inclusive, sendo robustecidas ao longo do tempo, impedindo que a política 

industrial se tornasse obsoleta. É manifesto como há uma associação entre instrumentos 

regulatórios e finalidades desenvolvimentistas no caso analisado. 

Diante disso, é possível responder à indagação teórica dessa pesquisa – sobre as 

possibilidades de interação entre os conceitos de Estado Regulador e de Estado 

Desenvolvimentista – da seguinte forma: o caso da fonte eólica nos leilões de energia da 

ANEEL vai de encontro às perspectivas tradicionais dentro do campo do Estado Regulador 

sobre as possibilidades de interação entre este conceito e a lógica do Estado 

Desenvolvimentista. Em linha com trabalhos recentes da literatura relacionada ao Estado 

Regulador, é possível constatar a partir do caso analisado um arranjo de sinergia entre 

este e o Estado Desenvolvimentista, com a regulação sendo empregada ativamente para 

perseguir objetivos de desenvolvimento. Nesse sentido, os achados da pesquisa fornecem 

substrato empírico à proposta teórica nascente, articulada nesses trabalhos, de que os 

termos “Estado Regulador” e “Estado Desenvolvimentista” não são antípodas, mas 

podem colaborar plenamente um com o outro. O conceito de Estado Desenvolvimentista de 

cunho regulatório, aqui apresentado, é evidência dessas possibilidades de colaboração. 
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A relevância dessa contribuição empírica para o campo de estudos do Estado 

Regulador é considerável. Apesar de os trabalhos de Levi-Faur – os quais articulam de 

forma mais expressa essa possibilidade de colaboração entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista – datarem do começo dos anos 2010 (2012; 2013a; 2013b), até o final 

dessa década não era possível identificar trabalhos que referendassem com casos concretos 

essa proposta teórica de compatibilização (CUNHA, 2018). Mesmo o trabalho de Krizic, 

que invoca de forma categórica a ideia de combinação entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista, não faz mais do que se aproximar dessa janela de investigação – tanto 

que utiliza a noção de “abordagem”, a partir da ratificação ou não de determinados acordos 

internacionais, para tratar do assunto (2019, p. 2). Faltava um trabalho que mostrasse essas 

possibilidades de compatibilização entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista de forma concreta e minuciosa, e é essa a lacuna que essa pesquisa 

supre. 

Confirmada empiricamente a possibilidade de mescla entre o Estado Regulador e o 

Estado Desenvolvimentista, é possível expandir o escopo de análise da pergunta teórica 

formulada neste estudo, de modo a se observar outros desdobramentos que surgem a partir 

do caso concreto analisado. Dito de outra forma, o caso suscita mais sobre o 

relacionamento entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista do que a sua mera 

possibilidade. É para explorar essas aberturas conferidas pelas evidências coletadas que nos 

voltamos agora, analisando primeiramente as informações consolidadas ao redor do 

segundo eixo de análise dessa pesquisa, o das regras gerais de contratação.  

A função de suporte: contrarregra do Estado Desenvolvimentista de cunho 

regulatório 

Como apresentado ao longo do capítulo dois, é possível segmentar a trajetória da fonte 

eólica em três momentos distintos, de acordo com os arranjos contratuais empregados nos 

certames. O primeiro momento vai do 1º LFA ao 8º LEN (ANEEL, 2007b; 2008c; 2008d; 

2009b), e se caracteriza pelo uso de um contrato por disponibilidade de energia 

padronizado, voltado indiscriminadamente a diversas fontes energéticas. O segundo 

momento da fonte eólica nos leilões tem início com a realização do 2º LER (Idem, 2009c), 

o qual introduz diversas inovações contratuais voltadas especificamente para lidar com as 
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incertezas relacionadas ao recurso eólico, sendo que o principal representante dessa 

iniciativa é o mecanismo da conta de energia – responsável por estabelecer a modelagem 

quadrienal de apuração das energias contratadas. Essa estrutura de contabilização da 

produção elétrica, assentada em períodos quadrienais, perdura – ainda que com alterações 

ao longo do caminho – até a realização do 23º LEN, o qual encerra esse segundo bloco 

(Idem, 2010a; 2010c; 2011a; 2011b; 2011c; 2012a; 2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b; 

2014c; 2015a; 2015b; 2015c; 2016a). Por fim, o terceiro momento da fonte abarca os 

leilões realizados entre 2017 e 2019, ao longo dos quais a estrutura quadrienal de apuração 

das energias contratadas foi sendo paulatinamente desmantelada. Do 24º ao 27º LEN vigeu 

um mecanismo de apuração anual das produções elétricas contratadas (Idem, 2017a; 2017b; 

2018a), ao passo que, do 28º LEN em diante, a apuração da produção elétrica se tornou 

mensal (Idem, 2018b; 2019a; 2019b). Quanto a estes três últimos certames, também é 

preciso destacar que a fonte eólica passou a assumir diretamente, por desvios negativos de 

geração, as exposições ao mercado de curto prazo – decorrência de sua migração para os 

contratos por quantidade de energia elétrica. Até este momento, a fonte eólica ainda não 

havia arcado com esse risco (Idem, 2007b; 2008c; 2008d; 2009b; 2009c; 2010a; 2010c; 

2011a; 2011b; 2011c; 2012a; 2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b; 2014c; 2015a; 2015b; 

2015c; 2016a; 2017a; 2017b; 2018a).  

 Da síntese apresentada acima, é possível perceber um movimento geral no que 

tange à contratação da fonte eólica nos leilões de energia: saindo de um arranjo contratual 

que lhe é indiferente, a fonte eólica passa a ser negociada por meio de modelos contratuais 

personalizados, que lhe oferecem condições mais favoráveis de negociação – a 

possibilidade de se produzir os montantes de energia contratados dentro de um prazo de 

quatro anos. Com o passar do tempo, porém, esse arranjo contratual vai sendo desmontado: 

a apuração quadrienal dá lugar à apuração anual, e, posteriormente, à apuração mensal das 

energias contratadas – sendo essa última subproduto dos contratos por quantidade de 

energia, os quais implicam na assunção direta dos riscos de exposição ao MCP pelo 

gerador. Há, nesse percurso, a construção e o desmonte de condições favoráveis de 

contratação da fonte eólica, gradualmente expondo os empreendimentos contratados a um 

maior risco relacionado aos seus compromissos de produção e de entrega de energia. Um 

olhar mais contextualizado em relação aos modelos contratuais empregados, contudo, 
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permite qualificar melhor a trajetória apresentada, bem como as alterações que tomam 

lugar. 

 Recuperando a trajetória da fonte eólica desde seus primórdios, os quatro leilões 

iniciais em que a fonte tentou ser negociada – o 1º LFA e o 6º, 7º e 8º LEN (ANEEL, 

2007b; 2008c; 2008d; 2009b) – fizeram uso de contratos por disponibilidade de energia 

padronizados, os quais se destinavam a “outras fontes” . Como visto, mal havia menções à 

fonte eólica nos editais e nas minutas de contrato empregadas.  

 Ainda que os contratos se destinassem a um espectro amplo de fontes energéticas, é 

preciso ter em mente que os contratos por disponibilidade são concebidos especialmente a 

partir das necessidades dos empreendimentos térmelétricos101. Dessa forma, quando esses 

contratos são aplicados de forma genérica, voltados a uma diversidade de fontes – 

diversidade essa que inclui também as fontes termelétricas, expressamente mencionadas 

nos editais de cada um desses certames (Idem, 2007a; 2008a; 2008b; 2009a) – é 

preponderantemente com o atendimento das necessidades de operação térmica que estes 

contratos estão preocupados.  

Acontece que os empreendimentos termelétricos diferem substancialmente dos 

empreendimentos eólicos em suas capacidades e formas de se produzir energia. Diante de 

sua capacidade de armazenar combustível, os empreendimentos termelétricos são altamente 

flexíveis em suas possibilidades de geração elétrica, com a decisão sobre se a usina deve 

operar ou não podendo ser feita com relativa facilidade – basta decidir sobre a utilização ou 

não do combustível armazenado. Nesse sentido, os empreendimentos termelétricos são 

altamente despacháveis, podendo ser acionados a qualquer momento pela autoridade do 

setor elétrico para produzir energia, de acordo com o comportamento da demanda.  

 
101 “Os Contratos por Disponibilidade, estabelecidos pelo Decreto nº 5.163/04, são utilizados para conceder 

tratamento específico às usinas térmicas vencedoras dos Leilões de Energia Nova” (CCEE, 2010b, p. 34). 

Ainda: “Os dois tipos de contratação – por quantidade e por disponibilidade – usados hoje nos leilões refletem 

as características das usinas conforme sua dependência ou não das condições climáticas. As diferentes 

expectativas para o despacho das usinas hidrelétricas e térmicas, essas últimas historicamente com o papel 

principal de fornecedoras de garantia, a serem operadas apenas nos períodos de baixa hidraulicidade, estão na 

raiz da existência dos dois tipos básicos de contratos com os geradores no mercado regulado (ACR) 

brasileiro” (FGV NPII, 2016, p. 75, destaques nossos). 
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Os empreendimentos eólicos, ao contrário, são completamente dependentes da 

ocorrência de fenômenos climáticos – o vento – para produzir energia, pelo que não 

possuem essa flexibilidade de funcionamento que caracteriza as usinas termelétricas. Não 

podem, portanto, ser convidados à produção de energia em quaisquer condições. Não há 

controle por parte dos empreendimentos eólicos sobre quando a usina deve operar ou 

não102. 

Em razão dessa diferença de funcionamento entre os empreendimentos 

termelétricos e eólicos, a modelagem dual de remuneração – empregada nestes quatro 

primeiros certames e assentada nas ideias de “receita fixa” e de “parcela variável” – se 

encaixa bem para os empreendimentos termelétricos, mas gera atritos quando aplicada no 

caso dos empreendimentos eólicos. Isso porque as usinas térmicas possuem flexibilidade 

para se adequar aos requisitos de despacho apresentados pelo ONS (Operador Nacional do 

Sistema Elétrico), produzindo a parcela de energia variável conforme solicitado. O mesmo 

não acontece com os geradores eólicos, que têm alta variabilidade em sua capacidade de 

produzir energia – e, portanto, têm dificuldades em atender a compromissos estanques de 

produção de eletricidade.  

Ao fim e ao cabo, mesmo com a garantia de uma receita fixa associada a esses 

contratos, o risco que o gerador eólico assume de exposições no mercado de curto prazo – 

pela ocorrência de indisponibilidades – é considerável, e materializar-se-ia em todas as 

situações em que o empreendimento eólico não conseguisse obedecer aos critérios de 

produção de energia estipulados pela autoridade competente – o ONS. O contrato por 

disponibilidade então existente, portanto, era simplesmente inadequado para os 

 
102 “As fontes renováveis possuem uma característica intrínseca e comum: todas apresentam variabilidade na 

disponibilidade do recurso energético. A variabilidade é definida como a flutuação na entrega de potência ou 

energia que uma fonte apresenta, em função da disponibilidade do recurso energético – que pode variar em 

função do clima, da localização da planta e do período do ano (ou mesmo do dia). As fontes eólica e 

fotovoltaica podem sofrer uma queda repentina na entrega de potência, devido a uma diminuição da 

intensidade do recurso energético. Por isso, essas fontes são consideradas ERC [ Energias Renováveis 

Complementares] de alta variabilidade. [...] Outro aspecto relacionada [sic] à geração renovável é a 

despachabilidade. Uma tecnologia é despachável quando pode ser acionada no momento em que o operador 

do sistema requisitar. No caso das ERC, estas não são consideradas despacháveis, pois só entram em operação 

quando há disponibilidade do recurso energético que aciona a planta de geração”. (FREITAS, HOLLANDA e 

RUIZ, 2015, p. 14, ênfases no original, destaque nosso). 
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empreendimentos eólicos; era preciso uma modelagem contratual que fosse mais receptiva 

à variabilidade dos ventos. 

Esse era exatamente o diagnóstico de Maurício Tolmasquim, então presidente da 

EPE (Empresa de Pesquisa Energética) – empresa pública vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia e responsável por auxiliar no planejamento do setor energético: 

Após contratação pelo Proinfa e atraso na entrada em operação comercial dos 

projetos contratados, abriu-se um longo período sem aquisição de um único 

megawatt eólico, o que criou no segmento uma forte oferta reprimida. Os agentes 

se inscreviam nos leilões de compra de energia, mas simplesmente não 

conseguiam vender, por não serem competitivos frente às fontes hidro e 

termoelétricas. 

No 1º LFA, realizado em 18 de junho de 2007, foram contratados 18 

empreendimentos (Tabela 8.4). Destes, seis eram PCH, 11 termelétricas a bagaço 

de cana e um à biomassa avícola. Embora habilitados, nove empreendimentos 

eólicos deixaram de ser contratados nesse leilão. 

Embora o aspecto de preço fosse relevante, não explicava totalmente o fracasso 

dessa fonte no leilão. Com efeito, uma análise mais profunda mostrou que o 

desconhecimento da variabilidade do vento, ao longo do ano e da vida útil do 

projeto, dificultava a obtenção de financiamento, pois ampliava a 

imprevisibilidade do fluxo de caixa. (TOLMASQUIM, 2011, p. 231, destaque 

nosso) 

O que o trecho de Tolmasquim evidencia com clareza é que o preço da energia eólica não 

era o único fator que inviabilizava a contratação da fonte nos leilões. Em razão do 

desconhecimento da variabilidade dos ventos, os riscos assumidos pelos geradores eólicos 

eram consideráveis, o que emperrava a obtenção de financiamentos – já que o fluxo de 

caixa das usinas se tornava muito imprevisível. Era preciso, portanto, uma modelagem 

contratual que absorvesse essa instabilidade do recurso eólico, estabilizando o fluxo de 

caixa dos empreendimentos. É nesse contexto que surge a modelagem quadrienal de 

entrega de energia, estruturada pela primeira vez no 2º LER (ANEEL, 2009c). 

Como visto no capítulo anterior, este modelo contratual flexibiliza as condições de 

adimplemento com os compromissos de produção de energia, com o contrato absorvendo a 

variabilidade do desempenho elétrico das usinas. Essa função é exercida pelo mecanismo 

da reconciliação contratual, e, principalmente, pelo mecanismo da conta de energia. É essa 

última ferramenta que se mantém – com mais ou menos alterações ao longo do tempo – até 

o 23º LEN, marcando grande parte da trajetória da fonte eólica nos leilões (Idem, 2010a; 
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2010c; 2011a; 2011b; 2011c; 2012a; 2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b; 2014c; 2015a; 

2015b; 2015c; 2016a). 

 A modelagem quadrienal de apuração de energia, portanto, não é simplesmente 

uma estrutura mais favorável para que os empreendimentos eólicos sejam contratados. Uma 

leitura mais correta da situação é dizer que a modelagem quadrienal criou as condições 

para que os empreendimentos eólicos fossem contratados, ao permitir um melhor 

balanceamento dos riscos e do fluxo de caixa das usinas. Nesse sentido, a arquitetura 

contratual dos leilões foi deliberadamente remodelada para lidar com as incertezas 

relacionadas à fonte eólica103, e sem esse exercício provavelmente os empreendimentos 

eólicos não teriam sido contratados. Do nosso interesse é o ponto que, se essa customização 

não tivesse sido feita, também a política industrial – que depende da viabilidade da compra 

pública no leilão – restaria sem efeito.  Essa realocação consciente dos riscos relacionados 

aos empreendimentos eólicos, portanto, foi de extrema importância para viabilizar a 

política industrial subjacente aos leilões, já que só existe política industrial na prática se 

houverem empreendimentos eólicos contratados. Sem esse desbalanceamento do mercado 

(MAZZUCATO, 2018; MITCHELL e WOODMAN, 2010) a tornar atrativos os 

empreendimentos eólicos, a energia dos ventos não teria se inserido na matriz elétrica 

brasileira, e tampouco a política industrial subjacente aos leilões teria sido eficaz. 

Essa preocupação com o desenho das condições de contratação dos 

empreendimentos eólicos não ficou restrita a esse momento fundacional, em que se 

viabiliza a contratação da fonte pela primeira vez nos leilões. Também quando da migração 

da fonte para os contratos por quantidade – o que acontece em ocasião do 28º LEN 

(ANEEL, 2018b) – é possível identificar um desejo de se proteger as usinas eólicas de uma 

exposição excessiva a riscos, o que poderia desbaratar a contratação desses 

empreendimentos. No caso, isso se manifestou na opção por determinar a sazonalização dos 

contratos de acordo com o perfil de geração da usina, o que protegeria os empreendimentos 

 
103 As cláusulas que introduzem a conta de energia e a reconciliação contratual no 2º LER são bastante 

enfáticas quanto a esse esforço de adaptação do contrato às condições de geração eólica: “7.1 –  As PARTES 

resolvem criar a CONTA DE ENERGIA, destinada a mitigar incertezas relacionadas à produção de 

ENERGIA proveniente de fonte eólica [...]” (ANEEL, 2009c, p. 7). Ainda: “6.4 – A partir do 2º quadriênio, 

aplicar-se-á dispositivo de reconciliação contratual para fins de mitigação de incertezas relacionadas à 

produção de ENERGIA proveniente de fonte eólica [...]” (Ibidem, p. 6). 
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eólicos de terem que adequar sua produção elétrica à carga das distribuidoras compradoras, 

sob pena de exposição ao MCP. A vontade de, com a adoção dessa regra de sazonalização, 

“compensar” de alguma forma a maior exposição ao risco – que vem de forma inerente 

com os contratos por quantidade e sua exposição direta ao MCP – é nítida no trecho abaixo, 

extraído de uma nota técnica produzida pela ANEEL no contexto do 28º LEN: 

Nas contratações realizadas até 2016, a janela de apuração de entrega da energia 

contratada era quadrienal, de tal sorte que o gerador tinha a obrigação de entregar, 

ao longo do quadriênio, a energia correspondente a 400% da energia contratada 

anualmente, com apurações anuais intermediárias em que era imprescindível a 

entrega de um montante anual mínimo de 90%, para que não fosse necessário o 

pagamento de ressarcimento referente àquele ano. 

Mais recentemente, nos Leilões A-4/2017, A-6/2017 e A-4/2018, a janela de 

apuração de entrega da energia contratada passou a ser anual. Assim, o gerador 

passou a ficar sujeito ao pagamento de ressarcimento em decorrência da não 

entrega da energia pactuada no ano. 

Nota-se, portanto, que ao longo do tempo a contratação da fonte eólica evoluiu no 

sentido de transferir de forma gradual ao gerador uma maior responsabilidade 

pela não entrega da energia nos montantes contratados. 

Observa-se, então, que oferecer flexibilidade ao gerador para definição da 

sazonalização dos contratos confere ao gerador mitigação de risco de exposição 

na transição do contrato por disponibilidade com entrega quadrienal, em seguida 

com anual e, por último, o contrato por quantidade com entrega mensal; transição 

essa que incorpora automaticamente em si própria percepção de risco maior ao 

gerador. Portanto, a opção da sazonalização ao gerador traz algum nível de 

compensação pelo risco de exposição assumido nessa transição. (ANEEL, 2018e, 

p. 8, destaques nossos) 

A preocupação com viabilizar uma transição suave entre modelos contratuais – evitando, de 

forma imediata, uma exposição direta ao mercado de curto prazo – demonstra que, mesmo 

quando do desmonte das estruturas idiossincráticas de contratação da fonte eólica, 

permanece uma cautela para não se desbaratar a contratação desses empreendimentos. Há 

todo um cuidado para se remover gradualmente as estruturas personalizadas de contratação, 

evitando que os geradores eólicos se exponham a um risco muito grande de uma vez só. 

Nesse sentido, até mesmo a apuração anual das energias contratadas – modelagem utilizada 

nos 24º, 25º e 27º LEN (Idem, 2017a; 2017b; 2018a) – passa a denotar essa preocupação, 

acrescentando mais uma etapa entre o modelo totalmente customizado de contratação – a 

modelagem quadrienal – e a modelagem ortodoxa dos contratos por quantidade de energia. 
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Dessa forma, há uma preocupação – que surge em 2009 e segue durante toda a 

trajetória restante da fonte eólica nos leilões de energia – em se criar condições para que os 

empreendimentos eólicos sejam contratados. Esse zelo se manifesta tanto de forma 

grandiosa, na estruturação de um modelo contratual completamente personalizado – como 

acontece no 2º LER –, quanto na remoção cirúrgica de elementos dessa modelagem 

contratual, que paulatinamente vão deixando de ser necessários.  

Essa construção meticulosa das condições de contratação dos empreendimentos 

eólicos é parte extremamente importante da política industrial que se desenvolve atrelada 

aos leilões, pela simples razão de que não existe política industrial efetiva sem 

empreendimentos eólicos contratados. A sorte da política industrial é atravessada pela 

compra pública de energia eólica, e, nesse sentido, essas esferas estão umbilicalmente 

ligadas. Sem essas medidas de suporte à aquisição de energia, talvez os empreendimentos 

eólicos não fossem contratados, e com isso a política industrial seria apenas tinta fria nos 

contratos. Para ilustrar como a política industrial depende dessas condições gerais de 

contratação para se fazer efetiva, basta relembrar do primeiro bloco da trajetória da fonte 

eólica nos leilões: qualquer disposição de política industrial que fosse ali incluída seria 

totalmente disfuncional, eis que nenhum empreendimento eólico foi contratado. 

Nesse sentido, ainda que as condições gerais de contratação dos empreendimentos 

eólicos não gerem impacto direto na estrutura produtiva da economia – de forma que não 

configuram política industrial – elas são essenciais para que essa política industrial 

aconteça. Dito de outra forma, a “função de desenvolvimento” – preocupação central deste 

trabalho e pilar para que o conceito de Estado Desenvolvimentista de cunho regulatório 

pudesse ser articulado – é condicionada pelas regras gerais de contratação, as quais acabam 

exercendo uma espécie de “função de suporte” para que essa mescla entre o Estado 

Regulador e o Estado Desenvolvimentista seja eficaz. Fazendo uso de uma metáfora, as 

condições gerais de contratação agem como uma espécie de “contrarregra” em um 

espetáculo de teatro: são responsáveis por montar o cenário para que a personagem 

principal – a função de desenvolvimento – possa se apresentar. Elas em si – as regras gerais 

de contratação – não fazem o espetáculo, mas, sem elas, a peça também não é a mesma. 
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Em termos de repercussão sobre as possibilidades do Estado Desenvolvimentista de 

cunho regulatório, podemos extrair o seguinte ponto: o Estado Desenvolvimentista de 

cunho regulatório – combinação entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista 

– pode ser mais ou menos funcional a depender da existência ou não de regras de suporte 

que lhe dêem condições para perseguir seus objetivos de desenvolvimento. É importante, 

portanto, quando da busca por essas mesclas no mundo concreto, fazer uso de uma lente 

de análise mais ampliada, que permita captar essas eventuais funções de suporte. Sem 

essas regras auxiliares, é possível que o liame entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista seja apenas formal – e não operacional – o que fere de morte qualquer 

pretensão de desenvolvimento. 

 Analisada a relação entre política industrial e regras gerais de contratação – ou seja, 

entre o primeiro e o segundo eixo de análise dessa pesquisa – e verificado como isso 

impacta no conceito de Estado Desenvolvimentista de cunho regulatório, resta apenas mais 

um conjunto de evidências coletadas a partir do caso estudado para ser examinado: as 

menções, feitas nos editais dos certames observados, a portarias do Ministério de Minas e 

Energia, as quais são responsáveis por estruturar a política industrial implementada pela 

ANEEL. É para isso que nos voltamos agora. 

Os bastidores do Estado Desenvolvimentista de cunho regulatório: o 

relacionamento MME / ANEEL 

A indagação base da qual partiu este estudo foi sobre se era possível identificar uma 

“função de desenvolvimento” dentro da regulação para compra de energia eólica via leilão 

no Brasil – com “função de desenvolvimento” significando a execução de políticas 

industriais. Conforme apresentado no início deste capítulo, essa “função de 

desenvolvimento” foi de fato verificada, com os editais e as minutas contratuais voltadas à 

fonte eólica prevendo, desde 2009 e até o final da amostra investigada, a estruturação de 

uma reserva de mercado em favor dos aerogeradores nacionais.  

Essa constatação empírica suscitou a conclusão de que o Estado Regulador e o 

Estado Desenvolvimentista não precisam ser vistos como termos antagônicos, mas podem 

colaborar um com o outro. A partir disso, foi estruturado o conceito de “Estado 
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Desenvolvimentista de cunho regulatório”, o qual evidencia essas possibilidades de 

hibridização. 

Quando da coleta das evidências responsáveis por fundamentar essa conclusão, foi 

identificada, nos editais dos leilões da fonte eólica, a menção recorrente a portarias do 

Ministério de Minas e Energia, as quais estabeleciam – enquanto diretriz para os certames – 

a necessidade da política industrial em questão. De fato, dos 23 leilões da fonte eólica em 

que é possível se constatar a estruturação da política industrial (ANEEL, 2009c; 2010a; 

2010d; 2011a; 2011b; 2011c; 2012a; 2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b; 2014c; 2015a; 

2015b; 2015c; 2016a; 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b), em 22 deles há 

menção, no edital, a portarias do Ministério de Minas e Energia, conjuntamente à questão 

da reserva de mercado (Idem, 2010b; 2010d; 2011d; 2011e; 2011f; 2012b; 2013d; 2013e; 

2013f; 2014d; 2014e; 2014f; 2015d; 2015e; 2015f; 2016b; 2017c; 2017d; 2018c; 2018d; 

2019c; 2019d).  

Desses 22 certames, em apenas um104 deles a portaria mencionada não inclui 

requisitos de política industrial em seu conteúdo (BRASIL, 2010a; 2010b; 2011a; 2011b; 

2012; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b; 2014c; 2014d; 2014e; 2015a; 2015b; 2017a; 2017b; 

2018; 2019a; 2019b). Dessa forma, de um total de 23 leilões que manifestam preocupações 

de política industrial, é possível constatar-se que, em 21 deles, quem estrutura a política 

industrial de fato é o Ministério de Minas e Energia, não a ANEEL. Essa presença marcante 

do MME na estruturação da política industrial também suscita reflexões importantes sobre 

as possibilidades de interação entre os conceitos de Estado Regulador e de Estado 

Desenvolvimentista.  

Como indicado ao final do capítulo de revisão bibliográfica desse trabalho, a 

definição de “Estado Regulador” apresentada por Levi-Faur (2013a) – totalmente agnóstica 

a respeito de suas finalidades – finda por desarmar a tensão entre essa lógica de Estado e o 

Estado Desenvolvimentista. Como o Estado Regulador se apresenta como uma casca 

despida de propósito, qualquer valor pode ser injetado dentro da regulação, inclusive 

funções de desenvolvimento. Nesse sentido, havendo vontade política em se perseguir tais 

 
104 O certame em questão é o 18º LEN, o qual foi devidamente analisado no capítulo dois deste trabalho. Vide 

nota 89 supra. 
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metas, a dificuldade em inseri-las dentro da regulação é, virtualmente, nenhuma; Estado 

Regulador simplesmente não conflita com Estado Desenvolvimentista. 

Ainda que concordemos com essa definição sobre o que o Estado Regulador 

significa, parece-nos ser o caso de se olhar com mais cautela essas possibilidades de mescla 

entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista. Isso porque, quando o Estado 

Regulador se manifesta na prática, a ideia da “casca despida de propósito” é efetivamente 

preenchida de sentido, e esses objetivos que são assumidos pelo Estado Regulador – o seu 

“recheio” – podem tensionar e inviabilizar a incorporação de metas relacionadas ao Estado 

Desenvolvimentista. Os reguladores podem se mostrar relutantes, por exemplo, em 

incorporar metas outras que não a da tradicional eficiência econômica (DUBASH e 

MORGAN, 2013; LOCKWOOD e outros, 2017), barrando na prática a mescla – 

teoricamente possível – entre Estado Regulador e Estado Desenvolvimentista. Dessa forma, 

resta uma dimensão de potencial atrito entre essas lógicas de Estado, quando da 

implementação de seus arranjos híbridos. 

Quando analisamos esse argumento à luz das evidências coletadas com o caso da 

energia eólica, essa preocupação parece perder importância. Afinal de contas, do 2º LER 

(ANEEL 2009c) ao 30º LEN (Idem, 2019b), a política industrial seguiu impassível. Isso 

sugere, à primeira vista, que a incorporação de metas desenvolvimentistas pela regulação 

ocorreu sem atritos, tal qual sugere Levi-Faur. 

As portarias do MME, contudo, mudam um pouco essa percepção. Como as 

portarias utilizadas representam diretrizes dos leilões, elas são se seguimento compulsório 

pela ANEEL, que fica adstrita a esses comandos quando da estruturação dos editais e 

minutas a serem empregadas nos certames105. Dessa forma, é possível interpretar a previsão 

da política industrial nas portarias de diretrizes do MME como um jeito de se evitar, desde 

o princípio, qualquer possível resistência que impedisse a implementação da política 

 
105 Vide artigo 20, caput, do Decreto Federal 5.163/04: “Art. 20 – Os editais dos leilões previstos no art. 19 

serão elaborados pela ANEEL, observadas as normas gerais de licitações e de concessões e as diretrizes do 

Ministério de Minas e Energia, e conterão, no que couber, o seguinte” (destaque nosso). Ainda, para o caso 

dos leilões de reserva, ver o caput do artigo 1º do Decreto Federal 6.353/08: “Art. 1o  - A energia de reserva a 

que se referem o § 3o do art. 3o e o art. 3o-A da Lei no 10.848, de 15 de março de 2004, será contratada 

mediante leilões a serem promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, direta ou 

indiretamente, conforme diretrizes do Ministério de Minas e Energia” (destaque nosso). 
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industrial planejada via regulação. Simplesmente não foi dada à ANEEL autonomia para 

decidir sobre se a política industrial teria lugar nos leilões de energia ou não. Fazendo uso 

dos mecanismos de influência formal que possui sobre a agência reguladora, o Ministério 

de Minas e Energia apenas impôs a questão. Obviamente não é possível saber se a ANEEL 

teria executado a política industrial sem qualquer tipo de comando do Ministério de Minas 

e Energia, mas o ponto aqui é que o MME simplesmente não abriu mão da possibilidade de 

assegurar a política industrial, pelo que amarrou a agência reguladora à sua vontade, por 

meio das diretrizes dos leilões.   

A total compreensão sobre a influência das portarias do MME no comportamento da 

ANEEL demanda a realização de outro estudo, uma vez que este não contava com as 

portarias em seus documentos de análise. As portarias foram analisadas aqui simplesmente 

em razão de sua menção explícita nos editais e minutas da fonte eólica, documentos sobre 

os quais esta pesquisa se debruçou – e, ainda, apenas quando tal menção ocorria 

relacionada aos eixos de análise dessa pesquisa. Um olhar mais completo sobre as portarias 

utilizadas em cada leilão pode inclusive identificar que esses comandos de política 

industrial se fizeram presentes também nos dois certames que aqui aparecem como sem 

esse tratamento – o 2º LER e o 18º LEN – tornando a influência do MME ainda mais ampla 

e determinante da mescla entre Estado Regulador e Estado Desenvolvimentista que aqui se 

verifica.  

Essa influência do MME também se faz presente no que tange às regras gerais de 

contratação dos empreendimentos eólicos. Nesse sentido, a conta de energia – fundamento 

da modelagem quadrienal de apuração das energias contratadas – sempre fez menção às 

diretrizes dos leilões em sua cláusula introdutória, nos leilões de reserva106. A influência do 

MME extrapola, portanto, o campo da política industrial, espraiando-se também sobre o 

desenho das condições de contratação dos empreendimentos eólicos. É mais um indício 

sobre o quanto essa influência é importante.  

 
106 “7.1 – As PARTES resolvem criar a CONTA DE ENERGIA, destinada a mitigar incertezas relacionadas à 

produção de ENERGIA proveniente de fonte eólica, que compreende a contabilização das diferenças entre os 

montantes de ENERGIA GERADA e de ENERGIA CONTRATADA, nos termos das disposições do 

CONTRATO e em conformidade com as diretrizes estabelecidas para o LEILÃO e com as REGRAS e 

PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO aplicáveis” (ANEEL, 2009c, p. 7, destaque nosso). Ainda 

que com redações ligeiramente diferentes, a menção às diretrizes dos leilões também aparece em todos os 

demais leilões de energia reserva cobertos pela amostra (Idem, 2010a; 2011b; 2013a; 2014b; 2015c). 
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 Esses fragmentos – coletados aqui enquanto subproduto das investigações 

relacionadas aos eixos de análise dessa pesquisa – parecem sugerir que a influência do 

MME foi um fator determinante para que a mescla entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista – o Estado Desenvolvimentista de cunho regulatório – acontecesse. 

Novos estudos são necessários para se apurar o grau dessa influência sobre a agência 

reguladora, mas, com o coletado até aqui, essa influência parece ser importante. O 

relacionamento entre instituições políticas e instituições regulatórias se torna, em razão 

disso, um ponto central de investigação referente às possibilidades de mescla entre o Estado 

Regulador e o Estado Desenvolvimentista – e o estudo dessas dinâmicas pode lançar luz 

sobre as condições para que essa mescla aconteça na prática. 

Em termos de repercussão sobre as possibilidades do Estado Desenvolvimentista de 

cunho regulatório, podemos extrair o seguinte ponto: é possível que a mescla entre o 

Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista dependa de algum tipo de influência 

política sobre as agências reguladoras, capaz de inserir deliberadamente os objetivos de 

desenvolvimento em sua lógica de ação – evitando resistências e eventuais recusas por 

parte da agência em se perseguir essas pautas heterodoxas. Novos estudos são necessários 

para se verificar como essas instituições regulatórias interagem com as instituições 

políticas que as circundam, confirmando ou não a necessidade desses mecanismos de 

imposição para que a mescla entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista 

aconteça na prática. 
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V – Considerações Finais: 

Este trabalho teve por objetivo verificar as possibilidades de interação entre os conceitos de 

Estado Regulador e de Estado Desenvolvimentista, tradicionalmente considerados 

elementos antagônicos. Nessa empreitada, seu primeiro capítulo recuperou a discussão da 

literatura sobre como essas lógicas de Estado interagem, a partir da perspectiva do Estado 

Regulador. Nesse sentido, a literatura referente a essa lógica de Estado foi classificada em 

três perspectivas, cada uma delas apresentando uma noção distinta sobre as funções do 

Estado Regulador e sobre as suas possibilidades de interação com o conceito de Estado 

Desenvolvimentista. Esses “retratos” do Estado Regulador foram nomeados de (i) Estado 

Regulador majoniano; (ii) Estado Regulador Inserido e (iii) Estado Regulador Polimórfico. 

Nessa revisão bibliográfica, foi possível perceber claramente um movimento geral no que 

tange às caracterizações do Estado Regulador: há um afastamento paulatino de suas origens 

neoliberais, bem como uma aproximação do conceito de Estado Desenvolvimentista.  

Essa tendência atinge seu ápice com os trabalhos recentes de Levi-Faur. Em sua 

perspectiva, o Estado Regulador é definido unicamente a partir de seus instrumentos de 

atuação – a regulação –, sem qualquer compromisso prévio acerca de quais fins este 

instrumento regulatório deve buscar. Nesse sentido, há o total rompimento com a 

perspectiva majoniana – neoliberal – de Estado Regulador, a qual limitava essa lógica de 

Estado à promoção da eficiência econômica e à garantia do funcionamento dos mercados.   

Em decorrência dessa visão totalmente agnóstica sobre o que significa o Estado 

Regulador, a regulação passa a poder desempenhar qualquer tipo de função – inclusive 

funções deliberadas de desenvolvimento, como políticas industriais. Sendo esse tipo de 

medida elemento central da ideia de Estado Desenvolvimentista, passa a ser possível, 

dentro da proposta teórica de Levi-Faur, relações constitutivas entre essas lógicas de 

Estado, com a regulação podendo ser utilizada para perseguir funções deliberadas de 

desenvolvimento industrial. Esta foi a perspectiva teórica adotada neste estudo, e foi aberto 

a essas possibilidades de hibridização entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista que se adentrou no caso aqui analisado: a regulação para compra de 

energia eólica via leilão no Brasil, no período 2004-2020.  
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Esse caso foi selecionado porque havia indícios de uma vontade do governo 

brasileiro em se perseguir políticas industriais relacionadas à energia eólica dentro dos 

leilões, os quais são realizados pela agência reguladora de energia elétrica do Brasil, a 

ANEEL. Assim, a contratação da energia eólica via leilão apresentava tanto a motivação 

desenvolvimentista quanto a utilização do instrumento regulatório, o que a tornava apta 

enquanto caso para se conferir eventuais mesclas entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista, com a regulação da fonte eólica sendo empregada para desenvolver 

uma indústria nacional de componentes eólicos. 

No segundo capítulo deste estudo, foi apresentada a trajetória da fonte eólica dentro 

dos leilões de energia da ANEEL. Essa trajetória é composta por 27 certames, ocorridos 

entre 2007 e 2019. Na apresentação dessa narrativa, decompôs-se o percurso da fonte eólica 

em três momentos, de acordo com a maneira como os certames tratavam das questões 

relacionadas aos dois eixos de análise dessa pesquisa: (i) política industrial e (ii) regras 

gerais de contratação. 

O primeiro momento da fonte eólica dentro dos leilões vai de 2007 a 2009, quando 

se utiliza um modelo padronizado de contrato por disponibilidade de energia, sem qualquer 

tratamento diferenciado para os empreendimentos eólicos. Ainda, não é possível identificar 

a previsão de qualquer tratamento diferenciado para a indústria nacional de componentes 

eólicos, de forma que uma política industrial dentro dos leilões não pode ser identificada 

neste momento. 

O segundo bloco da trajetória da fonte eólica nos leilões começa com a realização 

do 2º LER, em fins de 2009. Esse leilão é responsável por instituir uma modelagem 

diferenciada de contratação para os empreendimentos eólicos, assentada na ideia de 

apuração quadrienal das energias contratadas. Ao mesmo tempo, esse certame apresenta 

uma hipótese de rescisão dos contratos firmados caso sejam utilizados aerogeradores 

importados abaixo de uma determinada potência nominal, o que configura na prática uma 

reserva de mercado em favor dos aerogeradores nacionais. Essa reserva de mercado 

configura manifestação de política industrial, já que uma parcela do mercado de 

aerogeradores foi segmentada para ser atendida unicamente pelos fabricantes nacionais de 

turbinas, que passam a contar com um estímulo – na forma de demanda cativa – para 
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dinamizar sua produção industrial. Esses dois traços do 2º LER – a apuração quadrienal e a 

reserva de mercado – se mantêm ao longo de todos os leilões abarcados nesse segundo 

momento, indo até o 23º LEN, realizado em 2016. 

A terceira etapa da fonte eólica nos leilões abrange os certames realizados entre 

2017 e 2019. Neles, há o paulatino desmonte da modelagem quadrienal de apuração das 

energias contratadas – a qual se reduz inicialmente para apurações anuais e, posteriormente, 

para apurações mensais. O período também abarca a transição dos contratos eólicos para a 

modalidade por quantidade de energia, a qual implica na assunção de maiores riscos pelos 

geradores, que passam a se responsabilizar diretamente por exposições no mercado de curto 

prazo. No que tange à política industrial, todos os leilões abarcados nessa seção também 

apresentam a cláusula rescisória que configura reserva de mercado para os aerogeradores 

nacionais. A única mudança se relaciona à dimensão dessa reserva de mercado: a potência 

nominal que delimita suas fronteiras é aumentada, assegurando uma parcela ainda maior do 

mercado nacional de aerogeradores às fabricantes domésticas.  

O terceiro capítulo do trabalho – razão de todo o esforço aqui empreendido – 

verificou em que medida as evidências coletadas a partir do caso da fonte eólica suscitam 

ganhos teóricos sobre as possibilidades de interação entre os conceitos de Estado Regulador 

e de Estado Desenvolvimentista.  Nesse sentido, respondendo à primeira pergunta deste 

estudo – sobre se é possível verificar uma “função de desenvolvimento” dentro da 

regulação para compra de energia eólica via leilão no Brasil – as evidências coletadas 

demonstraram que, desde a realização do 2º LER, em 2009, e até o ultimo leilão analisado 

na amostra, o 30º LEN, realizado em 2019, há a previsão de medidas de política industrial 

dentro dos leilões da fonte eólica, as quais se corporificam na questão da reserva de 

mercado em favor dos aerogeradores nacionais. Assim, confirmando-se a hipótese de 

pesquisa levantada neste estudo, verificou-se que a regulação da fonte eólica nos leilões, ao 

longo de mais de dez anos, incorreu no expediente heterodoxo de articular uma política 

industrial, incorporando deliberadamente uma “função de desenvolvimento” em suas 

preocupações. 

Com essa confirmação empírica de que a regulação articulou uma política industrial 

– ou seja, que o instrumento por excelência do Estado Regulador viabilizou elementos 
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centrais da ideia de Estado Desenvolvimentista – foi possível referendar propostas teóricas 

recentes no campo de estudos do Estado Regulador, as quais argumentam que “Estado 

Regulador” e “Estado Desenvolvimentista” não constituem termos antagônicos, mas podem 

colaborar plenamente. Segundo essa perspectiva, articulada originalmente por Levi-Faur, o 

Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista operam em níveis diferentes de 

configuração estatal: o Estado Regulador diz respeito aos meios de atuação do Estado, ao 

passo que o Estado Desenvolvimentista diz respeito aos seus fins. Representando 

dimensões diferentes do aparato estatal, não há possibilidade de conflito entre essas lógicas. 

Bem ao contrário, é possível que elas se constituam mutuamente, com o instrumento 

“regulação” sendo empregado para perseguir metas de desenvolvimento – tal qual 

demonstrado aqui. Essa demonstração concreta de hibridização entre o Estado Regulador e 

o Estado Desenvolvimentista, contudo, era ausente na literatura, e essa é a grande 

contribuição desse trabalho: há a comprovação empírica de que o Estado Regulador e o 

Estado Desenvolvimentista podem andar de mãos dadas, colaborando um com o outro.  

Como expressão dessa possibilidade de mescla, foi articulado o conceito de Estado 

Desenvolvimentista de cunho regulatório, o qual diz respeito à configuração estatal que 

aplica e expande o uso da ferramenta “regulação” pela sociedade, tendo em mente objetivos 

de desenvolvimento econômico. Apresentada essa definição, o restante do trabalho se 

encarregou de, analisando as demais evidências coletadas ao redor dos dois eixos de análise 

dessa pesquisa, verificar o que mais o caso da fonte eólica nos leilões de energia suscitava a 

respeito das possibilidades de mescla entre o Estado Regulador e o Estado 

Desenvolvimentista, para além da sua mera possibilidade de ocorrência. 

No que tange às condições gerais de contratação, abarcadas pelo segundo eixo de 

análise dessa pesquisa, restou evidenciado como, desde o 2º LER, sempre existiu uma 

preocupação em se garantir condições de contratação para os empreendimentos eólicos, o 

que foi essencial para que a política industrial subjacente aos leilões pudesse tomar corpo. 

Sendo a política industrial dependente da eficácia da compra pública, a customização dos 

contratos eólicos, criando condições para que esses empreendimentos fossem contratados, 

foi de fundamental importância para que a “função de desenvolvimento” aqui analisada 

pudesse se manifestar. Em razão disso, essas condições gerais de contratação atuaram como 
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verdadeiro suporte para a materialização da política industrial, pelo que influíram na 

funcionalidade do Estado Desenvolvimentista de cunho regulatório que surgia dentro do 

setor elétrico brasileiro. Diante disso, argumentou-se aqui sobre a importância dessas regras 

que surgem consorciadas a esse arranjo híbrido, reconhecendo nelas verdadeira função de 

suporte, a influir nos resultados que esse Estado Desenvolvimentista de cunho regulatório 

pode alcançar na busca por seus objetivos de desenvolvimento. 

Ainda, a partir de fragmentos coletados quando da investigação dos dois eixos de 

análise dessa pesquisa, foi possível suscitar a importância que os comandos do Ministério 

de Minas e Energia tiveram para a estruturação do Estado Desenvolvimentista de cunho 

regulatório aqui identificado. Na imensa maioria dos leilões da fonte eólica que estruturam 

uma política industrial subjacente, é possível rastrear a origem desse comando até o MME, 

que utilizou de suas portarias de diretrizes para vincular a agência reguladora a suas 

pretensões desenvolvimentistas. Diante da possibilidade de os reguladores recusarem a 

incorporação de pautas que vão além da eficiência econômica – bloqueando na prática a 

mescla, teoricamente possível, entre Estado Regulador e Estado Desenvolvimentista – é 

possível que as portarias de diretrizes tenham sido um mecanismo para se evitar essa 

provável dimensão de atrito, já que o seguimento de seu conteúdo é compulsório por parte 

dos reguladores. Assim, sendo certo que a questão demanda maior aprofundamento, 

sugeriu-se que esses mecanismos de influência política sobre as agências reguladoras – 

neste estudo representados pelas portarias de diretrizes – talvez sejam condições para que a 

mescla entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista aconteça na prática. Caso 

contrário, as agências reguladoras podem simplesmente refutar a incorporação de pautas 

“intervencionistas”, impedindo na prática a mescla entre Estado Regulador e Estado 

Desenvolvimentista. 

Em termos de contribuições, a principal colaboração desse trabalho para a literatura 

foi a comprovação prática de que o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista 

conseguem andar juntos, dando origem a arranjos híbridos – aqui nomeados de “Estado 

Desenvolvimentista de cunho regulatório”. No que tange à agenda de pesquisa que surge a 

partir dessa identificação, este estudo também pontuou dois possíveis caminhos de 

pesquisa: (i) analisar as condições de suporte que interferem no funcionamento desses 
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Estados Desenvolvimentistas de cunho regulatório; e (ii) identificar os fatores que 

condicionam a própria estruturação desses arranjos híbridos, verificando se mecanismos de 

influência política sobre as agências reguladoras, limitando sua autonomia, são requisitos 

para que mesclas entre o Estado Regulador e o Estado Desenvolvimentista se materializem 

na prática. 

A expectativa deste trabalho é que, a exemplo do que aconteceu na realidade 

brasileira, novos ventos soprem no campo de estudos do Estado Regulador, clareando o 

entendimento que temos sobre o que significa essa lógica de Estado. Ao mesmo tempo, é 

preciso clarear quais são as possibilidades concretas de estratégias de desenvolvimento em 

tempos de capitalismo regulatório. Se esse trabalho puder ser uma pequena brisa auxiliando 

nesse movimento, ele já cumpriu com sua função. 

 

* 
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Anexo I – Leilões de Energia Elétrica realizados pela ANEEL abertos à 

participação da fonte eólica: 

 

Leilão Data de Realização: 

1º Leilão de Fontes Alternativas 18/06/2007 

6º Leilão de Energia Nova 17/09/2008 

7º Leilão de Energia Nova 30/09/2008 

8º Leilão de Energia Nova 27/08/2009 

2º Leilão de Energia de Reserva 14/12/2009 

3º Leilão de Energia de Reserva 25/08/2010 

2º Leilão de Fontes Alternativas 26/08/2010 

12º Leilão de Energia Nova 17/08/2011 

4º Leilão de Energia de Reserva 18/08/2011 

13º Leilão de Energia Nova 20/12/2011 

15º Leilão de Energia Nova 14/12/2012 

5º Leilão de Energia de Reserva 23/08/2013 

17º Leilão de Energia Nova 18/11/2013 

18º Leilão de Energia Nova 13/12/2013 

19º Leilão de Energia Nova 06/06/2014 

6º Leilão de Energia de Reserva 31/10/2014 

20º Leilão de Energia Nova 28/11/2014 

3º Leilão de Fontes Alternativas 27/04/2015 

22º Leilão de Energia Nova 21/08/2015 

8º Leilão de Energia de Reserva  13/11/2015 

23º Leilão de Energia Nova 29/04/2016 

24º Leilão de Energia Nova 18/12/2017 

25º Leilão de Energia Nova 20/12/2017 

27º Leilão de Energia Nova 04/04/2018 

28º Leilão de Energia Nova 31/08/2018 

29º Leilão de Energia Nova 28/06/2019 

30º Leilão de Energia Nova 18/10/2019 

Documentação referente aos leilões disponível em: https://www.aneel.gov.br/geracao4 

https://www.aneel.gov.br/geracao4

