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A regulação do saneamento sob
a ótica dos prestadores
Frederico AraujoTurolla1
Alceu de Castro Galvão Junior2
1 – Introdução
A regulação envolve, tipicamente, uma relação contínua entre um
regulador e uma organização regulada, um relacionamento que sofre das
complicações associadas à assimetria de informação, como inicialmente
apontaram Baron e Besanko (1984), dando origem a uma ampla literatura
– que atualmente já considera a regulação no contexto de complexas relações entre diferentes atores sociais.O “jogo” da regulação, conforme
Veljanovski(2010), é uma representação da interação estratégica entre os
diversos atores envolvidos, que vem sendo tipicamente representada utilizando as ferramentas de Teoria dos Jogos.
Notadamente, neste texto, a preocupação está focada no jogo estratégico entre regulador e seu regulado. Ainda conforme Veljanovski
(2010), as relações entre a organização regulada e o regulador tendem
aassumir várias formas, que podem ser caracterizadas pela cooperação e
pela barganha. Existe ainda uma ampla literatura que caracteriza a relação
regulatória como um contrato, com características similares às de negociações privadas (Goldberg, 1976; Williamson, 2012; Spiller, 2013).

________________________________________
Doutor e Mestre em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Vice-Coordenador do Programa
de Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional (PMDGI/ESPM) e sócio da consultoria econômica Pezco
Microanalysis.
2
Doutor em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, analista de regulação da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE).
1
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A regulação dos serviços de saneamento e suas diferentes formas
vêm sendo amplamente discutida nos ambientes acadêmicos e profissionais do setor. Com seu avanço, entretanto, surge a necessidade de uma
melhor compreensão do seu impacto sobre os operadores setoriais, que
deverão se preparar para o novo ambiente e agir proativamente frente às
novas possibilidades.
Este artigo discute questões relacionadas com a regulação quando
observadas eminentemente sob a ótica dos prestadores de serviços.O
artigo está organizado em quatro seções, sendo a primeira esta Introdução.
A segunda seção caracteriza o cenário da regulação dos serviços. A terceira
seção discute alguns elementos da estratégia regulatória, sob a ótica dos
prestadores, assim como a sua organização interna para a regulação e o
padrão de relacionamento com o regulador. Seu referencial analítico se
estabelece, principalmente, a partir da identificação de jogos de soma positiva entre regulador e regulado, os quais criam potenciais instâncias de
cooperação de alto benefício mútuo. Finalmente são apresentadas algumas
observações conclusivas.
É importante ressaltar que este artigo não tem a pretensão de ser
exaustivo sobre o tema apresentado. Seu conteúdo consiste na organização de comentários derivados da experiência dos autores e da literatura especializada. Contou-se ainda, na elaboração deste artigo, com a
preciosa colaboração de um grupo de prestadores de várias partes do país,
que se reuniram na sede da PezcoMicroanalysis em julho de 2014, em um
programa de capacitação que avaliou a regulação sob a ótica do prestador.
2 – O cenário da regulação dos serviços
O quadro atual da prestação dos serviços de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário revela grandes deficiências de cobertura, baixa
eficiência na prestação, distorções na cobrança, além de insuficiência no
atendimento de diversos parâmetros técnicos que são relevantes para a
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saúde da população, o meio ambiente, a equidade social e o adequado
suporte ao desenvolvimento econômico. Diante desse quadro, a regulação,
juntamente com o planejamento dos serviços, são os principais vetores de
ação estabelecidos pelas diretrizes da legislação e é sob, este cenário, que
os prestadores de serviços devem ser regulados.
A introdução da regulação dos serviços de água e esgoto vem acontecendo desde os anos noventa, mas com mais ênfase e exigibilidade após
a lei no. 11.445 de 2007. A introdução da regulação acrescentou um importante stakeholder às organizações de saneamento, antes habituadas a
lidar com comandos do poder concedente, dos usuários, da sociedade em
geral e dos financiadores – incluindo também as organizações voltadas
para a defesa dos direitos dos consumidores, o Ministério Público, entre
outros.A relação entre o prestador e este novo stakeholder, que tende a se
tornar cada vez mais importante no contexto do setor, é um aspecto de
relevância crescente.
A regulação abrange aspectos técnicos e econômico-financeiros.
A regulação técnica procura enfrentar desafios como a qualidade dos
serviços, a fiscalização direta e indireta, a atividade de ouvidoria, o acompanhamento de investimentos e da execução de planos de saneamento,
entre outras.
Já aregulação econômico-financeira se apoia principalmente na contabilidade regulatória e nas tarifas. Esta enfrenta outros desafios importantes, que limitam o avanço setorial. Em particular, as tarifas não propiciam a capacidade de investimentos, o que gera baixa sustentabilidade
dos serviços, não atendendo às necessidades de expansão para a universalização dos serviços, como previsto no Plano Nacional de Saneamento
(PLANSAB) e nos planos locais e regionais. Da mesma forma, os regimes
tarifários atuais não contêm incentivos para a melhoria da eficiência, a
garantia da qualidade, o bom atendimento aos usuários, entre outros objetivos importantes que poderiam ser melhor assegurados utilizando instrumentos já conhecidos em boa parte do mundo. Há, ainda, incertezas
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quanto à regularidade dos reajustes tarifários, os quais criam sinais negativos
para a realização de novos investimentos, mesmo os mais necessários.
De maneira geral, pode-se dizer que o principal aspecto econômico-financeiro de interesse dos prestadores diz respeito ao sistema tarifário
vigente, em boa parte recebido do ambiente do PLANASA. Em termos
típicos, esse sistema tarifário está voltado, principalmente, para o passado,
reproduzindo os padrões tarifários vigentes com atualizações periódicas,
muitas vezes irregulares, para a correção dos valores frente à corrosão
inflacionária.Está cada vez mais claro que, em boa parte dos ambientes de
operação do saneamento no Brasil, o sistema tarifário precisa ser reformulado, para dar conta de novos desafios. Entre estes, vale notar:
•

A realização de um pesado cronograma de investimentos, principalmente na coleta e no tratamento dos esgotos, mas também
na modernização de sistemas atualmente operacionais em água e
esgotos.

•

A incorporação de estímulos mais efetivos à eficiência operacional,
no interesse dos próprios prestadores, que poderiam contar com
um incentivo externo para influenciar seu pessoal e seus processos
internos na direção da melhora dos seus serviços e da obtenção de
melhores resultados.

•

A atualização das estruturas tarifárias frente à dinâmica da realidade
econômico-financeira dos locais e regiões de prestação.

•

A migração para o novo ambiente contratualizado, planejado e regulado que deveria suceder a lei 11.445 de 2.007.

•

O reconhecimento de passivos gerados pela ausência ou insuficiência
de atualização de tarifas e de mecanismos regulatórios adequados.

Certamente, a forma de regulação é relevante para a postura do
operador frente ao regulador. Os modelos regulatórios podem ser variados, sendo que os modelos puros são a regulação por taxa de retorno e
12
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por incentivos (preço-teto). Na prática, entretanto, são utilizados modelos
mistos, que têm sensíveis diferenças em sua aplicação nos diversos ambientes regulatórios subnacionais presentes no Brasil.
Pode-se dizer que, na regulação pelo preço, o regulador está em
desvantagem de informação em relação ao prestador quanto ao potencial
de eficiência operacional, não tendo como avaliar adequadamente se o
ganho de produtividade obtido é resultado de esforço gerencial ou se é
natural, em virtude das características inerentes do setor ou da empresa”
(Melo e Turolla, 2013, p. 140). Esta forma de regulação oferece maior
liberdade ao prestador, o que deve se refletir na sua postura diante da entidade reguladora.
A regulação econômica baseada em incentivos à busca de eficiência,
traz o estabelecimento de metas/trajetórias para variáveis econômicas
e técnicas, tais como: inadimplência, custos, duração máxima de interrupções, entre outros. Como as metas regulatórias afetam variáveis-chave
(receitas e custo), o desempenho destas rotinas tem impacto significativo
sobre o resultado econômico-financeiro da empresa.
A regulação por taxas de retorno, por sua vez, produz menor incentivo à eficiência, ainda que favoreça um maior investimento em capital
através do efeito Averch-Johnson (Reynaud e Thomas, 2013). Esta era
uma linha que foi mais própria do ambiente do PLANASA, ainda que,
naquele contexto, sem a criação de entidades formais de regulação.
3 – Estratégias para os prestadores: lidando com a regulação
A regulação é, ao mesmo tempo, um desafio e uma grande fonte de
oportunidades para os prestadores de serviços de saneamento. O ponto
de partida para o melhor entendimento dessas oportunidades é a caracterização da regulação como um jogo de soma positiva, que permite ganhos
simultâneos aos vários atores envolvidos.
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Os prestadores se beneficiarão pesadamente se puderem contar
com um fluxo de tarifas mais estável e protegido dos efeitos da inflação,
enquanto também podem obter ganhos de produtividade que serão parcialmente repassados aos usuários. Neste sentido, a regulação econômica
constitui um verdadeiro jogo de soma positiva, um ganha-ganha para a sociedade, os governos, os usuários, os reguladores e também em benefício
do próprio operador dos serviços.
Assim, ao contrário do que se pensa, a relação regulador-regulado
não é necessariamente marcado por conflitos e tensões, já que há objetivos
comuns que podem ser atingidos pela cooperação entre os atores. Quando
ambos se dispõem a cooperar em torno desses objetivos comuns, todos
ganham, assim como a sociedade se beneficia.
Da mesma forma, a comunicação entre regulador e regulado é
muito importante para o desenvolvimento das instâncias de cooperação
que são favoráveis à sociedade. Assim, é preciso cuidado com as restrições
típicas que, no Brasil, criam dificuldades e impedimentos na comunicação
entre agentes públicos e privados. No ambiente regulatório, bloquear esta
comunicação pode, em vários casos, agir contra o interesse da sociedade.
Neste sentido, dado o estágio de aprendizado por parte dos regulados
dos aspectos conceituais e práticos da regulação, é possível observar ocorrência de ruídos comunicacionais na relação regulado-regulador, os quais
mantidos por longo prazo podem contribuir para a perda dos ganhos que
a regulação propicia.
3.1 – A organização interna do prestador de serviçospara a regulação
As exigências da regulação, tanto nos aspectos técnicos quanto
econômico-financeiros, requerem importantes adaptações na organização
interna dos prestadores de serviços. É fundamental compreender que
o impacto da regulação sobre a organização é transversal, ou seja, afeta
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todas as funções e áreas do prestador.
Apesar dessa transversalidade, a experiência recomenda que haja
um grupo que centralize a gestão dos assuntos regulatórios no âmbito
da empresa regulada. Tem sido frequente a constituição de uma unidade
corporativa3 dedicada às questões da regulação e o relacionamento com
a entidade reguladora. Ou seja, trata-se do endereço da regulação, local
no qual o corpo técnico da empresa, assim, como o próprio regulador
identifica como o locus para discussão dos temas regulatórios. Essa situação minimiza a ocorrência de distorções na comunicação conforme
demonstrado na Figura 1, em função da existência de vários canais de
comunicação dentro do prestador de serviços.
Figura 1 – Exemplo de comunicação inadequada entre Agência
Reguladora e Prestador de Serviços.

Prestador de Serviços

Presidência

Agência
Reguladora

Assessoria

Diretoria
Comercial

Superintendência
de Atendimento

Ouvidoria

Diretoria
Operacional

Gerência de
Regulação e
Concessões
________________________________________
Por exemplo, a SABESP e a COPASA optaram por estruturar-se em termos de Superintendência de Regulação,
enquanto as demais companhias estaduais de saneamento básico, em geral, se organizam por meio de gerências
de regulação.

3
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Essa unidade requer, em geral, recursos humanos qualificados de diferentes áreas: jurídica, técnica (engenharia), de planejamento e financeira.
Exige, outrossim, um esforço significativo de treinamento e preparação
dos quadros internos tanto para a regulação técnica quanto para a regulação econômica.
A criação desse tipo de unidade, por muito tempo, costumava ser
recebida com resistências internas e carecia de apoio até nos níveis diretivos4. Mais recentemente, a intensificação das exigências derivadas da lei
no. 11445 de 2007, inclusive por parte dos financiadores, vem reduzindo
essas barreiras à criação da área de regulação nas organizações de saneamento. Há, assim, um importante esforço de disseminação interna a ser
realizado pelas unidades corporativas de regulação.
A centralização dessa unidade corporativa atende a diversos objetivos, entre os quais pode-se destacar, em uma lista não exaustiva:
•

Unificar a comunicação entre regulador e regulado, evitando comunicações contraditórias enviadas ao regulador por áreas diferentes
da organização.

•

Organizar o processo de recepção dos normativos e documentos,
bem como sua disseminação pelas respectivas áreas da organização.

•

Organizar a criação de relatórios e de rotinas de acompanhamento
e avaliação das ações voltadas para a conformidade regulatória, em
particular das ações que impliquem na busca de eficiência.

•

Selecionar e contribuir para a implantação de ferramentas de avaliação de desempenho, como a análise de valor adicionado econômico (EVA) e ferramentas de benchmarking. Em alguns casos, é
necessário chegar a níveis de complexidade técnica em benchmarking

________________________________________
Por outro lado, no setor de energia, tal tema é tratado nas empresas distribuidoras de energia elétrica através
de diretorias de regulação.

4
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que envolvem a utilização de ferramentas estatísticas ou econométricas, como os modelos paramétricos ou não paramétricos DEA e
fronteira estocástica.
•

Assegurar a conformidade com as normas regulatórias, acionando as
áreas específicas e acompanhando o que for relevante neste sentido,
interagindo continuamente com diversas áreas da organização.

•

Influenciar o desenho interno dos processos de forma a atender
requisitos de contabilidade regulatória e organizar as informações
subjacentes.

•

Realizar os processos relativos às revisões tarifárias ordinárias e extraordinárias, organizando os serviços especializados necessários
em matérias de elevada complexidade técnica.

•

Acompanhar os reajustes tarifários regulares.

•

Organizar o entendimento do impacto das tendências e cenários
regulatórios alternativos sobre a organização, em uma tarefa de
inteligência que tem alto impacto sobre o desenho da estratégia
organizacional.

•

Atuar proativamente junto ao regulador, de forma a influenciar a
evolução da regulação de forma a gerar jogos de soma positiva.

•

Atuar na comunicação dos processos junto aos diferentes públicos
da organização, além do regulador, de forma a envolver a sociedade
e interagir com os atores sociais relevantes de forma proativa e
construtiva.

Já a discussão interna do prestador sobre regulação deve abranger
os 3 (três) níveis da empresa, cada qual com seu foco e estratégias especificas, conforme demonstrado na Figura 2. No primeiro nível, deve
a unidade organizacional buscar sensibilizar a direção quanto à importância da regulação e dos impactos na empresa, notadamente em termos
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dos aspectos econômico-financeiros de longo prazo, bem como receber
delegação para proceder com a organização da empresa dentro do ambiente regulado. Já para o nível gerencial, a discussão deve ser focada
nos aspectos conceituais e operacionais da regulação, enquanto no nível
operacional, deve-se mostrar de que forma os serviços devem estar adequados ao ambiente regulado, suas implicações em termos contratuais, as
eventuais penalidades em caso de não conformidades, e até mesmo, por
exemplo, as estratégias para recebimento do regulador em caso de uma
fiscalização técnica.
Figura 2 – Níveis de discussão da regulação no âmbito do prestador
de serviços.
Direção

Corpo Gerencial

Base Operacional

É importante, entretanto, que os assuntos regulatórios não fiquem
circunscritos ao grupo encarregado. Nesse sentido, esse grupo terá sido
bem sucedido na medida em que seu trabalho lograr envolvimento efetivo
do conjunto da organização, permitindo que os estímulos regulatórios
sejam adequadamente transferidos ao conjunto da organização, considerando as especificidades das diferentes áreas. Em outras palavras, a
montagem de áreas de regulação econômica requer atenção à transversalidade da função regulatória, e seu impacto sobre toda a regulação.
3.2 – O relacionamento regulador-regulado
O relacionamento recorrente entre regulador e regulado resulta,
invariavelmente, na criação de uma etiqueta, em boa parte informal, de
18
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relacionamento entre regulador e regulado. Trata-se de um processo interativo e longo, mas que depende fundamentalmente da construção de
relações pessoais, ainda que sujeito a limites da legislação e dos costumes.
Esse conjunto complexo está associado ao ambiente institucional vigente,
mas que tem caráter dinâmico – na prática, o desenvolvimento da regulação
tende a influenciar o próprio ambiente institucional, em um processo de
retroalimentação.
A etiqueta inclui desde aspectos simples, como o grau de relacionamento pessoal que se considera como normalmente aceito, até mais
complexos, como a escolha da forma mais apropriada para a apresentação
de documentos de alta densidade técnica.No caso das questões aparentemente mais simples dessa etiqueta de relacionamento, chega-se lidar
com questões como: pode/deve um funcionário da agência frequentar
os churrascos na casa do regulado? O senso comum responderá negativamente, mas esta não é a única resposta razoável.
O grau de animosidade entre regulador e regulado varia bastante
entre reguladores, inclusive entre indústrias e entre jurisdições. No Reino
Unido, o exemplo clássico de relação litigiosa entre regulador e regulado
ocorreu entre a British Gas e a Ofgas, nos anos 1980, com uma sequência
de desrespeito a normativos e de litígios. Por outro lado, mais recentemente
o Parlamento Britânico realizou, em 2007, um levantamento que incluiu
uma avaliação do “clima” entre reguladores e regulados5 e identificou um
clima ameno (definido pelo adjetivo em inglês “cosy”), com exceção de
algumas empresas de dois setores, de saneamento (regulado pela Ofwat) e
de serviços financeiros (regulado pela FSA). Na verdade, as relações foram
consideradas tão amenas que os autores do levantamento manifestaram
a preocupação de que fossem demasiadamente amenas, e os reguladores
tipicamente se preocupam quando as relações com os regulados se tornam
muito próximas.
________________________________________
O relatório do levantamento está disponível em:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldrgltrs/189/18908.htm

5
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No caso do saneamento, foram reportadas relações tensas com
a Ofwat, mas essa tensão se limitou a alguns operadores regulados. Ian
Byatt, o primeiro Diretor Geral da Ofwat, apontou sobre os desafios do
novo regime regulado que “eu sempre deixava as portas abertas para os
diretores gerais; minhas relações com os diretores da companhia eram
cruciais” (Byatt, 2013, pág. 6, tradução livre).
É interessante para o prestador dispender recursos para avaliar essa
etiqueta de relacionamento, compreendendo o processo de sua formação
e eventualmente buscando alguma influência no seu estabelecimento, de
forma a direciona-la para processos que sejam, ao mesmo tempo, eficientes
e transparentes, sem negar que interesses corporativos e pessoais estarão
inevitavelmente presentes. A influência das organizações em ambientes regulatórios com objetivos estratégicos é amplamente discutida na literatura,
sendo que não constitui necessariamente uma atividade ineficiente. Sua
visão negativa, entretanto, está associada a comportamentos ineficientes
de caça-a-renda (rent-seeking).
A elaboração de modelos econômico-financeiros para as revisões
tarifárias é tarefa de alta complexidade técnica e, portanto, intensiva em
consultoria, já que a manutenção de quadro próprio para essa finalidade é
dispendiosa para a maioria das agências.
4 – Considerações finais
O avanço na regulação, tanto técnica quanto econômico-financeira,
dos serviços de saneamento passa, necessariamente, pela criação e desenvolvimento de processos efetivos de regulação econômico-financeira, incluindo o campo tarifário, pelas melhorias na fiscalização, o efetivo acompanhamento de planos de saneamento, entre outros.
Embora não seja óbvio para muitos, a implantação da regulação,
principalmente na área econômico-financeira, atende não apenas aos interesses dos usuários e da sociedade, mas também dos prestadores. Estes
20
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últimos tendem a se beneficiar pesadamente se puderem contar com um
fluxo de tarifas mais estável e protegido dos efeitos da inflação, enquanto
também podem obter ganhos de produtividade que serão parcialmente
repassados aos usuários. Pode-se também, conforme Anjos Jr. (2011, pág.
158) contar com a regulação para enfrentar um problema crônico dos
serviços de saneamento no Brasil, o corporativismo, definido por esse
autor como “uma coalizão dos interesses particulares organizados em
torno de um serviço monopolístico, em detrimento de toda a sociedade”,
unindo “sindicatos, fornecedores, dirigentes e partidos políticos na defesa
dos seus respectivos privilégios, ligados à exploração de um monopólio”.
Neste sentido, a regulação constitui um verdadeiro jogo de soma
positiva, um ganha-ganha para a sociedade, os governos, os usuários, os
reguladores e também em benefício do próprio operador dos serviços. A
regulação se torna, assim, uma importante variável estratégica a ser trabalhada pelos operadores de saneamento, com poderoso potencial transformador da realidade setorial.
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Processo regulatório e qualidade:
implantação de indicadores de qualidade regulatória no Brasil1
Pedro Ivo Sebba Ramalho2
Verônica Cruz3
1 – Introdução
Desde o final do século XX, a valorização do campo econômico
preponderou na relação entre Estado e mercado nos países capitalistas do
ocidente. Após a última crise financeira internacional, entretanto, o mundo
todo voltou a reconhecer a necessidade de intervenção estatal para se garantir maior estabilidade nas relações privadas, com vistas à promoção do
desenvolvimento.
Uma corrente conclusão atual é, então, a necessidade de fortalecimento do papel do Estado na regulação dos mercados. Mais regulação
– eis o que os agentes econômicos, surpreendentemente, pedem hoje
aos governos. Isso contra as previsões daqueles que, ao final do século
passado, diziam termos chegado a uma espécie de fim da história. O que
parece ser agora a pedra de toque é que uma chamada “mão visível do
Estado” deve mesmo se sobrepor à propalada metáfora da mão invisível
do mercado, de Adam Smith, para quem os mercados poderiam se autoregular, com mínima presença da ação estatal na economia.
________________________________________
Trabalho apresentado no XVI Congresso Brasileiro de Sociologia. Os autores agradecem à coordenação do
GT de Sociologia Econômica e aos comentários de Rodrigo Santos (UFF).
2
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No momento em que ocorre um recrudescimento do debate sobre
o modelo de desenvolvimento das nações e de “quanto” Estado se deve
ter, a forte intervenção do Estado, via regulação de mercados, pode se
tornar a nova fase do capitalismo mundial. Agora, não se trata de regular
mais, e sim de produzir uma regulação mais inteligente.
Este trabalho analisa a iniciativa do governo brasileiro em adotar instrumentos para a gestão da regulação, com ênfase na recente implantação
de indicadores de qualidade regulatória no Estado brasileiro. Destaca-se
a discussão sobre a disseminação, nas últimas décadas, de uma agenda
de melhoria da qualidade da regulação. Esse é o caso das diretrizes recomendadas pelas políticas regulatórias da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
O trabalho versa sobre experiência brasileira de reforma regulatória,
apresentando a recente agenda do governo brasileiro de tentativa de implantação de uma estratégia de smart regulation, na qual o desenho de
políticas e instituições regulatórias é associado ao uso de ferramentas de
monitoramento e a avaliação da atividade regulatória como instrumento-chave para a promoção da melhoria da qualidade da regulação. Foi analisado o estabelecimento, pelo Programa de Fortalecimento da Capacidade
Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG), de parâmetros para
o monitoramento e a avaliação da atividade regulatória, como um esforço
governamental para promover a melhoria da qualidade da regulação no
Brasil.
2 – Reformas Regulatórias e Qualidade
Os processos de reforma regulatória levados a cabo pelo mundo a
fora têm tratado basicamente sobre como os governos devem desenhar e
implementar sistemas mais racionais de gestão regulatória. Uma “agenda
da reforma regulatória internacional”, como ficaram conhecidas as políticas e diretrizes para as ações governamentais na área, tem chamado a
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atenção pela sua cada vez maior importância e centralidade nas decisões
políticas sobre o governo como um todo.
O objetivo maior de uma reforma regulatória tem sido o de dotar
o sistema regulatório de um país de maior qualidade para as novas e
existentes regulações, bem como para promover a coordenação e envolvimento de instituições específicas.
É comum que as reformas, em sentido amplo, empreguem um
conjunto diverso de instrumentos regulatórios (econômicos, sociais e administrativos), o qual os governos se utilizarão para adotarem medidas de
controle e indução de comportamentos de empresas e cidadãos.
Pode-se falar em ondas de reforma regulatória, que teriam sido
realizadas ao longo de todo o século XX e além. Seriam relacionadas à
contextos econômicas e conjunturas políticas específicos, e ocorrido em,
basicamente, três momentos definidos (Figura 1).
Figura 1 – Ondas de reforma regulatória
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1ª Onda de Reforma
(1930 -1960)

2ª Onda de Reforma
(1970-1980)

3ª Onda de Reforma
(Anos 1990...)

Mais regulação

Menos regulação

Melhor regulação

Falhas de mercado

Falhas de governo

Falhas de governança

• Govrno direto
• Intervencionsimo estatal
• Origem das Agências (EUA)
• Figura do regulador benevolente
• Resposta à crise do Estado Liberal

• Insulamento burocrático
• Eficiência estatal
• Disseminação do modelo de agência
• Figura do regulador capturado
• Resposta à crise do Estado de Bem-Estar

• Governo indireto
• Legitimidade estatal (democracia)
• Ajustes no modelo de agências
• Figura do regulador responsivo
• Resposta à crise do Estado Regulador

Fonte: Adaptado de Silva, 2013.
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De acordo com a Figura 1, a primeira onda de reforma regulatória
(décadas de 1930 a 1960) corresponde a uma reação a uma orientação liberal
que predominou no pensamento econômico até a Grande Depressão, e
representou uma agenda de grande intervenção do Estado na economia, o
que incluiu a sua atuação direta por meio de empresas estatais no mercado.
Desde esse período, a grande justificativa para a maior intervenção do
Estado se concentra na utilização do conceito de “falhas de mercado”,
quando a livre operação de agentes econômicos não conduz ao uma situação de equilíbrio e provoca distorções na alocação ótima de recursos.
Foram dadas nesse período as condições para a criação de musculatura de
estruturas estatais, com destaque para a disseminação de agências responsáveis pela regulação de setores econômicos.
A segunda onda corresponderia a uma resposta do mercado contra
uma maior regulação, ou seja, representou, na prática, um conjunto de
medidas que ajuste fiscal, privatização e redesenho da máquina administrativa do Estado, e a incorporação no setor público de práticas de
gestão oriundas da iniciativa privada. Nesse momento, a liberalização da
economia foi fortemente influenciada por agências e organismos internacionais, e baseada no reconhecimento das chamadas “falhas de governo”.
A terceira onda de reformas regulatórias, representada na Figura
1, foi iniciada no anos 1990 para o que se pode chamar de correção de
“falhas de governança”. O ambiente que informou a sua elaboração e
consecução tem como pano de fundo a legitimidade e a capacidade estatal
de promover a coordenação e o alcance de resultados, por meio de uma
racionalização da formulação e da implementação de políticas e ações
voltadas ao cidadão. Essa agenda de reforma buscou, então, a correção
de um conjunto de problemas relacionados ao déficit de legitimidade
democrática; à perda de eficiência da governabilidade política na arena
regulatória; à ineficiência regulatória ocasionada por excesso, obsolescência, sobreposição ou rigidez da regulação (inconsistência ou inflação
regulatória); à assimetria informacional entre os tomadores de decisão;
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e à ausência de mecanismos efetivos de controle e responsabilização dos
reguladores perante a sociedade (SIILVA, 2013).
Essa agenda atual da reforma regulatória representa um deslocamento do debate entre “mais” ou “menos” regulação, para o que se tem
chamado de “melhor regulação” ou “regulação de alta performance” (ou
ainda “smart regulation” e “high quality regulation”).
Para Silva (2013), a agenda da qualidade regulatória se traduz na
prática como uma forma de atuação regulatória do Estado, “que passa a
contemplar a qualidade do processo decisório governamental em busca de
melhor desempenho e maior interação dentro e entre o Estado, o mercado
e a sociedade civil nos assuntos que afetam a economia e interessam à sociedade como um todo”.
2.1 – A OCDE e as reformas regulatórias
No contexto internacional, o tema da reforma regulatória encontra
referências importantes nos estudos da Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), principal entidade de disseminação de diretrizes e recomendações sobre o tema4.
O Programa de Política Regulatória da OCDE inclui três elementos
essenciais: as medidas, os instrumentos e as instituições reguladoras. Todas
as políticas regulatórias racionais devem ser idealizadas para maximizar
a eficácia e a efetividade da legislação e de sua regulamentação. Assim,
devem basear-se em enfoques que levem em conta tais elementos, de forma
complementar. A transparência e a responsabilização devem constituir-se
________________________________________
Esta seção é baseada nos documentos OCDE. Organization for Economic Cooperation and Development.
The OECD Report on Regulatory Reform. OCDE, 1997. Disponível em: http://www.oecd.org. Acesso em:
21/03/2007. OCDE. Organization for Economic Cooperation and Development. Regulatory Policies in
OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance. OCDE, 2002; OECD. Organization for
Economic Cooperation and Development. Guiding principles for regulatory quality and performance. OCDE,
2005. Disponível em: http://www.oecd.org. Acesso em: 21/03/2007.
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como objetivos e, ao mesmo tempo, meios pelos quais se assegura o êxito
das políticas regulatórias.
A experiência nos países da OCDE sugere que uma política regulatória efetiva possui três componentes básicos que se reforçam mutuamente: ela deve ser adotada no nível político mais elevado; conter
explícitos e mensuráveis padrões de qualidade da regulação, e prover a
contínua capacitação para gestão em regulação.
Entre os instrumentos mais empregados para melhorar a eficiência
e a efetividade dos sistemas regulatórios estão a análise de impacto regulatório, a consideração de alternativas à regulação, e as consultas públicas
e os mecanismos de responsabilização.
O desenho de uma regulação de alta qualidade não poderá melhorar
o bem-estar da população se não for garantida a eficácia de sua aplicação.
É essencial garantir a adequação da regulação, o que prevê a elaboração de
um desenho regulatório sofisticado e estratégias de aplicação de elevada
qualidade.
Além disso, para instaurar uma política regulatória e manter o
impulso da reforma é necessário que exista ampla base a favor da reforma.
Uma das preocupações centrais para a OCDE está relacionada a base de
sustentação política para as reformas regulatórias implementadas nos seus
países membros. Utilizando o conceito de “governança regulatória”, a
Organização destaca que a eficiência das políticas regulatórias levadas a
cabo pelas instituições responsáveis por sua implementação necessita do
apoio explícito dos governos para definir os objetivos e a importância da
regulação da economia na atualidade.
Para que as agências reguladoras possam atuar de forma consistente
é necessário, dessa forma, que haja um ambiente político favorável à
aplicação de marcos regulatórios claramente definidos, incluindo-se aí
os instrumentos adequados para elevar a sua efetividade. Esse aspecto é
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imprescindível, tendo em conta que, inevitavelmente, qualquer reforma
tem repercussões negativas para certos grupos da sociedade e deve-se
supor que estes farão oposição a ela. Formar uma base que esteja a favor
da reforma exige que se exponham claramente tanto os benefícios que
serão atingidos, como os riscos de não empreendê-la.
Para a OCDE, as políticas regulatórias formuladas ao longo do
processo de reforma regulatória devem se preocupar, ainda, com as resistências apontadas pelos agentes econômicos.
Tais resistências ou falta de adesão são freqüentemente resultados
da má formulação ou má aplicação das políticas regulatórias e relacionam-se com custos elevados para o seu cumprimento (1); critérios injustos
para a sua formulação (2); e uma espécie de “furor regulatório” dos governos (3). Este último gera regulações produzidas em excesso (3.1), que
são inefetivas (3.2), desnecessárias (3.3), que terminam por não ser bem
conhecidas pelos agentes econômicos e menos ainda pelos cidadãos (3.4),
que não podem contar com efetivo monitoramento ou capacidade de
enforcement (3.5), ou, em especial, que são denominadas de regulação
direta, considerada uma alternativa sobrevalorizada (3.6). Além disso, é
mencionada uma conseqüente questão cultural de desrespeito na regulação praticada pelo Estado, o que redunda no descrédito das agências
reguladoras.
Há, também, uma orientação das diretrizes da OCDE para a
abordagem do “governo como um todo”, para alcançar a qualidade da regulação. A partir dessa concepção são definidos princípios para a qualidade
da regulação que envolvem o componente da avaliação de desempenho,
para garantir resultados que se coadunem com o desenho de políticas e a
definição de objetivos a serem alcançados. O Quadro 1, abaixo, apresenta
um resumo das diretrizes da OCDE para a abordagem do “governo como
um todo”.
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Quadro 1 – Resumo das diretrizes da OCDE para a abordagem do
“governo como um todo”
•

Adotar em nível político amplos programas de reforma regulatória que estabeleçam objetivos claros e estruturas para a
implementação.

•

Avaliar os impactos e analisar as regulações sistematicamente
para garantir que elas cumpram com seus objetivos planejados
de modo eficiente e efetivo em um ambiente econômico e social
complexo e variável.

•

Garantir que as regulações, as instituições reguladoras encarregadas da implementação e os processos regulatórios sejam
transparentes e não discriminatórios.

•

Analisar e fortalecer, onde necessário, o alcance, a efetividade e
o cumprimento da política de concorrência.

•

Formular regulações econômicas em todos os setores para estimular a concorrência e eficiência e eliminá-las, exceto, onde
demonstrar evidência clara que elas sejam o melhor modo de
atender aos interesses públicos.

•

Eliminar barreiras regulatórias desnecessárias ao comércio e
investimentos por meio da liberalização e aumento da consolidação e melhor integração da abertura do mercado, por intermédio do processo regulatório, fortalecendo a eficiência e
competitividade econômica.

•

Identificar conexões importantes com outros objetivos políticos
e desenvolver políticas para alcançar esses objetivos, de modo a
apoiar a reforma.

Fonte: OCDE, 2005.
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3 – Reforma Regulatória no Brasil
O principal produto da reforma regulatória brasileira da década
de 1990 foi a criação das agências reguladoras. Seu surgimento está intimamente associado à nova forma de atuação estatal brasileira na regulação
de determinados mercados, notadamente ao processo de privatizações ensejado pelas reformas constitucionais de 1995.
Nunes considera que o “legislativo deu-lhes um mandato com
contornos imprecisos”.5 Por isso, “há uma premente necessidade de se
melhor delimitar as competências, atribuições e posicionamentos, dentro
da estrutura do Estado”, como observa Salgado, para quem “mandatos
imprecisos e vagos são da natureza das agências regulatórias”.6 Essa imprecisão seria condição necessária para permitir a independência nas decisões das agências com relação a pressões provenientes do governo ou
do mercado. “Nesse sentido, as leis que determinam as competências
de agências deixam usualmente em aberto as formas como as agências
deverão alcançar os objetivos de eficiência e eqüidade”.7 Embora considere
aceitável que as agências reguladoras exerçam essa miríade de funções de
naturezas executiva, legislativa e judicante, a autora ressalva que “o importante é que tais funções sejam exercidas dentro de limites predefinidos
e sob o controle da sociedade”.8
Entretanto, é patente que ainda não há no Brasil marco regulatório
claro a ser seguido pelas agências reguladoras, uma vez que “a criação das
agências prescindiu, até o momento, de um verdadeiro regime regulatório
amplo, que desse sentido global à nova instância regulatória”.9
________________________________________
NUNES, Edson. O quarto poder: gênese, contexto, perspectiva e controle das agências reguladoras. In:
SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AGÊNCIAS REGULADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS,
2., 2001, Brasília. Brasília: Instituto Hélio Beltrão, 2001, p. 4. Mimeo.
6
SALGADO, Lucia Helena. Agências regulatórias na experiência brasileira: um panorama do atual desenho
institucional. Rio de Janeiro: Ipea, 2003, p. 22. (Texto para discussão n. 941).
7
Ibidem, p. 17.
8
Ibidem, p. 18.
9
NUNES. Op. cit., p. 5.
5
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A variedade de características no desenho institucional entre as
agências, aliada ao descontentamento com a competência dada às agências
para celebrar contratos de outorgas, levou o governo Lula a publicar, em
2003, duas consultas públicas sobre anteprojetos de lei que dispunham
sobre, respectivamente, a gestão, a organização e o controle social das
agências reguladoras e sobre a restituição aos respectivos ministérios das
atribuições relativas às outorgas e licitações para a exploração dos serviços
de utilidade pública − relacionados às agências da área de infraestrutura
Aneel, Anatel, ANP, ANTT e Antaq.
As propostas foram elaboradas com base no Relatório de um grupo
de trabalho interministerial10 criado por determinação da Presidência da
República em março de 2003. O grupo de trabalho interministerial teve
como objetivos: (i) analisar o arranjo institucional regulatório no âmbito
federal; (ii) avaliar o papel das agências reguladoras; e (iii) propor medidas
corretivas do modelo adotado. A versão final do Relatório, publicado
em setembro de 2003, foi discutida no âmbito do Comitê Executivo da
Câmara de Políticas de Infraestrutura e da Câmara de Política Econômica,
e se detém em aspectos conceituais, relacionados ao pano de fundo da
atuação das agências reguladoras no mercado brasileiro, e em questões
institucionais, com destaque para o mandato fixo dos dirigentes. O documento traça também o diagnóstico da relação entre as agências reguladoras e os ministérios supervisores e órgãos de defesa da concorrência,
bem como sobre seu grau de controle social.
No que diz respeito à relação com os ministérios, o Relatório aponta
que “uma das principais distorções do papel das Agências detectadas foi o
exercício de competências de governo pelas Agências Reguladoras, como
a absorção da atividade de formulação de políticas públicas e do poder de
outorgar e conceder serviços públicos”.11 As propostas foram objeto de
________________________________________
10
BRASIL. Análise e avaliação do papel das agências reguladoras no atual arranjo institucional brasileiro.
Relatório do Grupo de Trabalho Interministerial. Brasília: Casa Civil, 2003, 43 p. Mimeo.
11
BRASIL, 2003. Op. cit., p. 24.
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severas críticas de setores da sociedade que argumentaram basicamente
que o governo objetivaria, na verdade, a criação de mecanismos de tutela
sobre as agências reguladoras.12 O debate público na imprensa girou em
torno da necessidade de garantia de autonomia e independência para as
agências reguladoras, ponto em que os dois pólos da contenda estavam de
acordo.
Em 2004, o governo então enviou ao Congresso Nacional o Projeto
de Lei no 3.337.13 Esse PL une em um único texto o conteúdo das duas
propostas colocadas em consulta pública. Segundo sua Exposição de
Motivos, assinada pelo então Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, José Dirceu, o PL pretende “estabelecer um
conjunto homogêneo e estável de regras para orientar a gestão e a atuação
das Agências Reguladoras, constituindo-se, de certa maneira, numa ‘Lei
Geral’ das Agências Reguladoras”. Para tanto, a proposta legislativa objetivava corrigir as diferenças entre as agências, que, segundo o governo,
“não se justificam, apesar das evidentes especificidades tratadas em suas
leis de criação”. Além disso, o PL tratou de propor medidas que permitam
tornar “mais transparente, eficiente, socialmente controlado e legítimo o
exercício da função reguladora por essas entidades”.14
O PL explicitou que os ministérios devem exercer as atividades de
planejamento e formulação de políticas setoriais; e as agências, a regulação
e a fiscalização. O PL tratou, ainda, do poder de outorgas, trazendo de
volta aos ministérios a competência para outorgar e conceder serviços
públicos.
Foi concedido, ainda, destaque especial à questão do controle e da
prestação de contas. A proposta trouxe como solução para o déficit de
________________________________________
ASSOCIAÇÃO Brasileira de Agências de Regulação − Abar. A organização e o controle social das agências
reguladoras: crítica aos anteprojetos de lei. Porto Alegre: Abar, 2004. Mimeo.
13
BRASIL. Projeto de Lei no 3.337/2004, que dispõe sobre a gestão, a organização e o controle social das
Agências Reguladoras. Brasília: Câmara dos Deputados, 2004.
14
Exposição de Motivos no 12 da Casa Civil da Presidência da República, de 12 de abril de 2004. Disponível
em: <www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 20 jun. 2007.
12
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legitimidade e o risco da captura dos reguladores a extensão do contrato
de gestão e desempenho e da ouvidoria a todas as agências, além da aproximação entre as agências e o Congresso Nacional. A relação das agências
com o Congresso se daria por meio da elaboração de um relatório anual
de atividades a ser encaminhado ao ministério supervisor, Senado Federal
e Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União, além de apresentado em reunião conjunta das comissões temáticas das duas casas
legislativas. Segundo o governo, o PL intenta, no campo do controle e
prestação de contas, ampliar

[...] a legitimidade do exercício da função regulatória pelas
Agências Reguladoras, de sorte a evitar que elas, pelo excessivo grau de insulamento, possam tornar-se facilmente
capturáveis, ou que se distanciem do objetivo maior de
atender ao interesse público e dos consumidores e usuários.15

O então governo Lula reconheceu que o modelo de atuação das
agências reguladoras é o que permite os melhores resultados para o exercício
da função regulatória. Mas ponderava que tal modelo deve ainda ser aperfeiçoado, sofrendo a correção de disfunções e lacunas decorrentes do ineditismo dessas entidades no ordenamento da Administração Pública federal.
Nas palavras da então ministra Dilma Rousseff, “A questão fundamental é que as agências são criadas, na verdade, num vazio prévio de
definições legais e institucionais. É como se as agências tivessem de suprir
tudo o que estava faltando.”16 Ou ainda, para o governo, “é fundamental
criar mecanismos legais e institucionais [...] definindo com serenidade o
papel das agências, preenchendo vácuos e lacunas institucionais”.17
________________________________________
Idem.
ROUSSEFF, Dilma. Agências reguladoras: avaliação de performance e perspectivas. Câmara dos Deputados.
Brasília: Coordenação de Publicações, 2003, p. 17.
17
BRASIL, 2003. Op. cit., p. 28.
15
16
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O PL gerou grande movimentação no processo legislativo e intensa
atividade de lobby de representantes de empresas dos setores regulados
pelas agências, assim como das próprias agências e entidades a elas ligadas.
Na Câmara se pôde notar a repercussão dos acidentes aéreos
ocorridos em 2006 e 2007, quando a opinião pública, em diversos fóruns
potencializados pelos veículos de imprensa, questionou a agência reguladora da aviação civil e colocou novamente o tema da regulação em pauta.
No dia 15 de agosto de 2007, a Câmara realizou uma Comissão Geral –
sessão em que o Plenário torna-se grande palco de debates – para discutir
o tema das agências reguladoras. Com grande visibilidade, o debate foi
acompanhado pelos principais especialistas do país.
Também as próprias agências reguladoras mobilizaram-se para
acompanhar e propor suas análises e ajustes para o PL do Executivo.
Representantes das agências reguladoras reuniram-se em grupo formado
em 2007 para analisar e propor aperfeiçoamentos ao texto do substitutivo
do deputado relator, o que ensejou aperfeiçoamentos na proposta, a partir
da apresentação do resultado à Subchefia de Análise e Acompanhamento
de Políticas Governamentais, área da Casa Civil responsável pelo PL.
Até 2009, o PL recebeu 165 propostas de emendas, tendo sido relatado pelo deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), que elaborou dois
projetos substitutivos, e posteriormente pelo deputado Ricardo Barros
(PP-PR), que acolheu mais algumas propostas de ajustes.
Esse cenário, aliado ao compromisso do governo, manifestado em
diversos documentos do Plano de Aceleração do Crescimento, de aprovar
o Projeto de Lei como medida de reforço ao ambiente favorável aos investimentos no país, apontava para perspectiva de avanço legislativo do PL no
Congresso, o que redundaria em grande impacto no desenho institucional
e no modus operandi das agências reguladoras no Brasil.
Por fim, entretanto, após um grande conjunto de consultas informais aos mais diferentes setores da sociedade, o projeto, que tramitou
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durante praticamente nove anos na Câmara dos Deputados, foi oficialmente retirado do Congresso Nacional pelo Poder Executivo por meio
da Mensagem Presidencial nº 90, de 14 de março de 2013.
3.1 – O PRO-REG e as iniciativas de melhoria da qualidade
No mesmo período de tramitação do PL da Lei Geral das Agências
Reguladoras, o governo federal atuou sobre o tema da política regulatório
por meio de outro movimento.
Criado oficialmente em 2007, o Programa de Fortalecimento da
Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG) foi
gestado a partir das constatações do relatório do GT Interministerial
sobre as agências.
O programa, coordenado pela Casa Civil, em trabalho conjunto com
os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, contou
com o apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Sua intenção é contribuir para a implementação de um sistema
regulatório e para a coordenação entre as instituições que participam do
processo regulatório. O Programa visa à introdução de novos mecanismos
para a responsabilização, participação e monitoramento da sociedade civil
e em reforçar a qualidade da regulação dos mercados.
O programa planejou a coordenação e promoção de análises e pesquisas, bem como da formulação das propostas concretas a serem executadas pelas unidades responsáveis pela regulação. Também, fornecer
suporte técnico a diferentes unidades relacionadas com a implementação
e o estabelecimento de um modelo da excelência para a gestão regulatória.
Por solicitação do governo brasileiro, a OCDE realizou em 2007
uma revisão interpares (peer review) sobre o modelo regulatório e as
agências reguladoras no Brasil. Com base numa concepção que relaciona a
qualidade do marco regulatório com o desempenho econômico do país, o
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relatório da OCDE apontou questões para o caso brasileiro que poderiam
ser tratadas para melhorar a qualidade regulatória do País.
As principais ações executadas pelo PRO-REG nesse período, com
vista a promover a melhoria da qualidade da regulação, foram relacionadas
à elaboração de estudos e pesquisas; capacitação de servidores públicos
envolvidos com formulação de políticas e implementação de decisões regulatórias; Cooperações e Parcerias; e condução de projetos-piloto para
a implantação da ferramenta de análise de impacto regulatório (AIR).
Destaque para a mais recente iniciativa, objeto do presente trabalho, que
consistiu na elaboração de indicadores de qualidade para o monitoramento
e avaliação da atividade regulatória da Administração Pública Federal.
3.2 – Qualidade regulatória no Brasil: o grupo de trabalho de indicadores para o monitoramento e avaliação da atividade regulatória
O debate no Brasil sobre a promoção da qualidade regulatória,
apontada na seção anterior, foi especialmente direcionada a interesses
por questões setoriais. E o debate sobre a estrutura e funcionamento das
agências reguladoras dominou boa parte dos espaços. Considerando que
essa tenha sido a tônica da agenda política, pode-se concluir que a interação entre instituições do núcleo do governo e as agências reguladoras
permaneceu muito limitada.18
Isso, na visão de Pó e Abrucio (2006), levou a uma fragmentação do
processo “movido fortemente por concepções oriundas dos ministérios e
da burocracia de cada setor e não por uma diretriz de orientação geral, que
houvesse impactado as condições formais e operacionais das agências que
haviam sido criadas”.19
________________________________________
18
CUNHA, Bruno Queiroz & RODRIGO, Delia. Regulatory Governance in Brazil: inconsistent coordination,
institutional fragmentation and halfway reforms. Paper presented at the 4th Biennial ECPR Standing Group for
Regulatory Governance Conference, University of Exeter, UK (27 to 29 June 2012).
19
PÓ, Marcos Vinicius e ABRUCIO, Fernando Luiz. Desenho e funcionamento dos mecanismos de controle e
accountability das agências reguladoras brasileiras: semelhanças e diferenças. Revista de Administração Pública,
Vol. 40, No. 4, Rio de Janeiro, Jul./Ago 2006, p. 683.
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A consequencia é que a maioria dos debates foi concentrada na
questão das agências, com foco no dilema da delegação vs. controle, sobretudo dando relevo a argumentos de questionamento da legitimidade
desses órgãos. Ou seja, a pauta da “qualidade regulatória do governo como
um todo” não prosperou na agenda da reforma regulatória brasileira.
Entretanto, em meio a esse cenário de baixo rendimento do tema
da qualidade, surgiu uma iniciativa de desenvolvimento e disseminação da
cultura da qualidade no governo federal.
Em março de 2012, a partir da experiência pioneira da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – que havia elaborado seus primeiros indicadores de qualidade regulatória relacionados à transparência
e participação social e ao processo regulatório das normas na agência –,
o PRO-REG instituiu um grupo de trabalho para discutir e propor indicadores de qualidade regulatória para a Administração Pública federal
brasileira.
O grupo (chamado de GT Indicadores), de caráter informal, contou
desde o início com a participação de servidores representantes de agências
reguladoras, da Casa Civil da Presidência da Republica e do Ministério da
Fazenda. No caso das agências, que integraram o GT em maioria, os participantes foram, em geral, técnicos que já estavam vinculados aos projetos-piloto de implantação da ferramenta de AIR em cada uma das agências.
A partir da realização de encontros presenciais conduzidos pela
equipe do PRO-REG, foi realizada discussão teórico-conceitual sobre
o tema da avaliação e indicadores, para estabelecer os pressupostos do
trabalho do grupo. Definida a finalidade e o escopo, passou-se à elaboração de uma proposta original que contou com mais de 60 indicadores.
No Quadro 2, abaixo, encontram-se as principais justificativas
adotadas pelo GT para conduzir a reflexão sobre a necessidade de elaboração de indicadores para a avaliação da qualidade da regulação no
Brasil.
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Quadro 2 – Justificativas utilizadas pelo GT para a adoção de indicadores de qualidade regulatória
•

Esforço de construção de um conceito mais uniforme sobre o
que é “qualidade regulatória”;

•

Adoção de critérios comuns, que sirvam de referencial para melhorar os processos das instituições regulatórias;

•

Avaliação da evolução das práticas e resultados regulatórios;

•

Instrumento que permita comparar as instituições regulatórias,
sem a necessidade de construir um ranking;

•

Contar com um instrumento flexível, voluntário, de fácil
adaptação, para promover a qualidade regulatória;

•

Promover e aperfeiçoar a reforma regulatória no Brasil.

Fonte: Elaboração própria.

No total, foram realizadas oito reuniões presenciais, tanto do GT ampliado como de um subgrupo ad hoc criado para formular uma proposta
de documento final a partir do refinamento dos indicadores originais. A
iniciativa contou, ainda, com várias atividades a distância para a troca de
informações e elaboração e aperfeiçoamento dos indicadores propostos.
A metodologia utilizada nos trabalhos do GT Indicadores podem
ser resumidas pelo Quadro 3 abaixo.
Quadro 3 – Metodologia utilizada pelo GT Indicadores
•

Reuniões periódicas para apresentação e discussão da experiência internacional e de casos das próprias agências brasileiras;

•

Uso de bibliografia e referências sobre qualidade regulatória;
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•

Discussão dos objetivos e propósitos do próprio grupo de
trabalho;

•

Consenso sobre caráter voluntário de adesão aos indicadores,
abrangência a maior parte das instituições reguladoras brasileiras, da administração pública federal, e produzido coletivamente com o apoio do PRO-REG;

•

Discussões e reflexões ricas sobre o tema da qualidade
regulatória;

•

Elaboração e compartilhamento de minutas, e consolidação das
sugestões.

•

Apoio metodológico e analítico da consultora internacional
Delia Rodrigo.

Fonte: Elaboração própria.

Como principal resultado do trabalho do GT, pode-se destacar a
elaboração de documento de referência sobre indicadores de qualidade
regulatória para toda a Administração Pública federal. O documento
conta com 28 indicadores estruturados em cinco dimensões relacionadas
à governança regulatória, a saber: 1) Ambiente Institucional do Sistema
Regulatório (5 indicadores); 2) Arranjo Institucional (6 indicadores); 3)
Formulação Regulatória e Processo Decisório (7 indicadores); 4) Eficácia e
Efetividade Regulatória (4 indicadores); e 5) Participação Social, Prestação
de Contas e Transparência (6 indicadores).20

________________________________________
20

O quadro com todos os indicadores de cada uma das dimensões encontra-se no Anexo.
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4 – Conclusões
Partindo-se da discussão mais geral sobre os processos de reformas
regulatórias no mundo, o presente trabalho conclui que o caso brasileiro
de definição de uma agenda relacionada à política regulatória, com ênfase
na qualidade da regulação, deu-se no âmbito da tecnocracia sem registro
de participação de setores interessados nos últimos dez anos.
A partir da abordagem das iniciativas do governo federal sobre o
tema, procurou-se discutir como foi conformada a agenda de iniciativas
de reforma regulatória, destacando-se a questão da qualidade regulatória
como um componente essencial da nova tendência da smart regulation.
Com base no apontamento das recomendações da OCDE para a melhoria regulatória nos países, foram indicadas as iniciativas do Programa de
Fortalecimento da Capacidade Técnica para Gestão em Regulação (PROREG), espécie de “política regulatória” do governo federal brasileiro.
A fragmentação da política para a regulação, bem como a valorização
excessiva das agências reguladoras, foram destacadas como problemas de
desenho e execução da política regulatória, aliada aos poucos resultados
no campo da melhoria da qualidade, especificamente.
Dentre as ações identificadas, a definição de indicadores de qualidade
regulatória foi observada como uma iniciativa de grande potencial mobilizador e formador de uma cultura regulatória de qualidade, que poderá
ser efetiva no decorrer de sua implementação. No entanto, a despeito de
ser uma potencial ferramenta de medição e ampliação da qualidade da regulação, o estudo não observou até o momento um movimento maior no
sentido de implementação dessa ferramenta.
Abaixo, apresenta-se um resumo dos principais aspectos identificados como potencialmente relevantes no trabalho de campo de observação participante do GT Indicadores, objeto da presente pesquisa.
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•

Criação de uma rede de colaboradores no tema;

•

Disseminação de uma cultura regulatória de qualidade;

•

Estabelecimento de parâmetros para orientar a avaliação da atividade realizada pelos órgãos reguladores da Administração Pública
Federal direta e indireta.

A análise do caso do desenvolvimento e implantação dos indicadores para o monitoramento e avaliação da regulação caracteriza uma
iniciativa inovadora no país, com expectativa de contribuição ao aperfeiçoamento das instituições regulatórias e promoção da melhoria da qualidade
da regulação produzida no sistema regulatório brasileiro. Por outro lado,
há que se considerar que até aqui com a implantação dos indicadores por
si só pode-se não atingir de fato a qualidade regulatória almejada. Há que
se ter com clareza que tais medidas irão requerer ainda mais empenho
governamental para que a adoção de indicadores não se limite a constituir
um protocolo e possa, de fato, produzir os efeitos desejados.
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Teoria da Decisão Regulatória
e o Desenvolvimento Sustentável
Juarez Freitas1
1 – Introdução
A teoria da decisão regulatória é um dos tópicos mais fascinantes
do Direito Administrativo da Regulação. O recorrente ciclo de crises econômicas robustece a teoria da regulação sustentável, isto é, aquela que
opera no horizonte de custo-benefício de longo prazo, em vez de subordinada aos ditames meramente conjunturais e episódicos. Segundo essa
perspectiva, a decisão regulatória precisa, com autonomia e independência,
garantir a prevenção e a correção tempestiva das falhas de mercado e, na
raiz de tudo, os desvios comportamentais que bloqueiam a implementação
eficaz de políticas constitucionalizadas. Tudo de ordem a assegurar, com
ferramentas científicas, o sopesamento equilibrado das escolhas estatais
e a proporcionalidade de intervenções administrativas indiretas na esfera
econômica.
Nessa linha, em primeiro plano, a regulação não pode deixar de
estar endereçada à correção intertemporal das “falhas de mercado”2 (assimetria de informação, externalidades negativas, poder dominante e
________________________________________
1
Professor Titular do Mestrado e Doutorado em Direito da PUCRS, Professor Associado de Direito
Administrativo da UFRGS, Presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, PósDoutorado na Universidade Estatal de Milão, Autor de várias obras, entre as quais Direito Fundamental à Boa
Administração Pública (3ª ed, Malheiros Editores, 2014)
2
Vide, sobre as falhas de mercado, entre outros, Paul Krugman e Robin Wells in Introdução à economia. Rio:
Elsevier, 2007, p. 394.
3
Vide George Stigler in “The theory of economic regulation”, The Bell Journal of Economics and Management
Science 2, 1971, que exagerou o temor de captura: “The state – the machinery and power of state - is a potential resource or threat to every industry and society. (...) A central thesis of this paper is that, as a rule,
regulation is acquired by the industry and designed and operated primarily for its benefit”. Inegável que
essa teoria denunciou algo grave, porém conduziu à desregulação generalizada, com seus devastadores efeitos.
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desmesurados custos de transação), embora não se mostre correto limitá-la a esse escopo. Igualmente, precisa perseguir o objetivo de neutralizar,
ao longo do tempo, os riscos de captura, sem sucumbir aos modelos regulatórios excessivamente céticos,3 os quais, ainda que involuntariamente,
contribuem à perigosa desregulação que toma parte decisiva na gestação
de graves disfuncionalidades. A desregulação reforça as incongruências
em termos de sustentabilidade das políticas públicas, já por sobreposições
paralisantes, já pela ausência de nitidez quanto a metas de longo alcance, já
enfim pela falta de avaliação acurada dos efeitos cumulativos das omissões
estatais.
Saliente-se que o princípio constitucional da sustentabilidade determina, com eficácia direta e imediata, uma regulação voltada à concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial (não pode ser
apenas econômico), socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, ético e eficiente, no intuito de assegurar, às presentes e
futuras gerações, o direito ao bem-estar, em consonância com o bem de
todos.4,5,6 Apenas sob o influxo desse princípio, torna-se plausível corrigir
a regulação lacunosa, assim como deixar de incorrer nas crenças ingênuas
na racionalidade do mercado7 e em falácias nem sempre inocentes.8
Como observa Amartya Sen, a crença de que a economia de
mercado corrige a si mesma foi e é responsável por ignorar ou tolerar

________________________________________
Vide George Stigler in “The theory of economic regulation”, The Bell Journal of Economics and Management
Science 2, 1971, que exagerou o temor de captura: “The state – the machinery and power of state - is a potential resource or threat to every industry and society. (...) A central thesis of this paper is that, as a rule,
regulation is acquired by the industry and designed and operated primarily for its benefit”. Inegável que
essa teoria denunciou algo grave, porém conduziu à desregulação generalizada, com seus devastadores efeitos.
4
Vide Juarez Freitas in Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 2ª ed., BH: Fórum, 2012.
5
Vide James Salzman e Barton H. Thompson Jr. in Environmental Law and Policy. 3ª ed.,New York: Foundation
Press, 2010, p. 21.
6
Vide Juarez Freitas in Direito Fundamental à Boa Administração Pública. 3a ed., São Paulo: Malheiros, 2014.
7
Vide Robert Shiller in Irrational Exuberance. 2a ed., New York:Broadway Books, 2009.
8
Vide John Keneth Galbraith in A Economia das Fraudes Inocentes. São Paulo: Cia. das Letras, 2004, com
destaque para o que chama de “mais prestigiosa forma de fraude, nossa mais elegante fuga da realidade (p. 62).”
3
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práticas inadmissíveis.9 Claramente, uma desregulação omissivista pode
produzir enormes estragos.10 Como ponto de partida, portanto, cabe ao
modelo regulatório sustentável, sem acreditar na mera invocação abstrata
e vaga do interesse público, retificar as falhas de mercado, assim como
incentivar os comportamentos intertemporalmente consistentes, com o
cumprimento de três funções cruciais.
Em primeiro plano, tem de procurar, antes de mais nada, o benefício
líquido das políticas públicas, promovendo a internalização de custos e a
precificação das externalidades negativas. Em segundo lugar, tem de estar
alerta, agudamente, quanto aos próprios enviesamentos, por maior neutralidade que pretenda ter. A tendência de apresentar desvios cognitivos
não pode ser negligenciada, merecendo ocupar espaço central em matéria
de capacitação regulatória. Quer dizer, o viés de confirmação e o viés do
“status quo,”só para citar alguns, são desvios cognitivos a serem coibidos,
com acurácia e persistência, pelos reguladores. Em terceiro lugar, precisa
monitorar, consoante métricas seguras de impacto, a implementação tempestiva das políticas governamentais, em períodos longos. Cumpre, nesse
passo, mensurar não apenas o padrão de satisfação, em tempo útil, das necessidades materiais, porém aferir o atendimento de aspirações imateriais
e qualitativas, induzindo novas formas de produção e consumo.
Com tais elementos-chave em mente, propõe-se uma abordagem regulatória favorável à tutela dos direitos das gerações presentes sem impedir
a fruição dos direitos das gerações futuras. Eis as premissas de fundo do
presente artigo.

________________________________________
Vide Amartya Sen in “Capitalism Beyond the Crisis”. The New York Review of Books, Vol. 56, n.5, 2009:
“The implicit faith in the ability of the market economy to correct itself, which is largely responsible for the
removal of established regulations in the United States, tended to ignore the activities of prodigals and projectors in a way that would have shocked Adam Smith. (…)” Vide, ainda, Amartya Sen in The Idea of Justice.
Cambridge: Harvard University Press, 2009, especialmente pp 225-320.
10
É certo que Allan Greespan errou ao disseminar a crença na suposta resiliência infalível dos mercados. Vide
o seu livro Age of Turbulence. New York: Penguin Group, 2007.
9
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2 – Teoria da decisão regulatória e o desenvolvimento sustentável
2.1. À vista das premissas expostas, compete à decisão regulatória
de Estado induzir que os agentes de mercado e de governo instalem ambiente propício ao desenvolvimento duradouro, mediante exercício legal
e legítimo, normativo ou concreto, do “poder de polícia administrativa”
ampliado sobre os setores econômicos sensíveis e serviços públicos, de
maneira a condicionar, limitar ou restringir o exercício dos direitos de propriedade ou liberdade, bem como fomentar a produção de bens e serviços
em conformidade com os direitos das gerações presentes e futuras.11 Dito
de outro modo, o Estado Regulador12,13 intervém, de maneira indireta,
conformando (restringindo, limitando e modulando) as relações de propriedade e de liberdade (sem violar o núcleo de tais direitos) e as próprias
relações de administração, com intervenções voltadas à equidade intergeracional,14 à consolidação de instituições inclusivas15 e à promoção da
qualidade de vida e do equilíbrio ecológico. Tal regulação, que se pretende
imantada pelo princípio da sustentabilidade, não pode ser apenas reativa.
Tem de assumir feição emancipacitória, inclusiva e dialógica (mais do que
o preconizado pelo paternalismo libertário, como querem Cass Sunstein e
Richard Thaler16 e menos agressiva do que o defendido pelo paternalismo
autoritário – conquanto falsas liberdades não façam falta, como pondera
________________________________________
Vide Juarez Freitas in O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 5ª ed., São Paulo:
Malheiros, 2014, no Capítulo destinado à redefinição do “poder de polícia administrativa.”
12
Vide, para cotejo, Giandomenico Majone e Antonio La Spina in Lo Stato Regulatore. Bolonha: Il Mulino,
2000.
13
Reitere-se: tomada a regulação como inerência do “poder de polícia administrativa”, em sentido ampliado.
Vide, em linha semelhante, Marçal Justen Filho in Curso de Direito Administrativo. 10ª ed., SP: RT, 2014, p.675.
14
Vide Amy Larkin in Environmental Debt. The Hidden Costs of a Changing Global Economy. NY: Palgrave
Macmillan, 2013. Na obra, o autor critica as métricas do medir perfomance do século XX. Eis as métricas
propostas: 1.Pollution can no longer be free and can no longer be subsidized. 2. The long view must guide all
decision making and accounting. 3. Government plays a vital role in catalysing clean technology and growth
while preventing environmental destruction.”(pp.7-8). A calhar, com base em estudo de Harvard’s Institute for
Global Health and the Environment, mostra que “unreported life cycle costs of coal are between 350 and 500
billlion a year.” (p. 8)
15
Vide, sobre a necessidade de instituições inclusivas, em vez de extrativistas, Daron Acemoglu e James
Robinson in Why Nations Fail. NY: Crown, 2012.
16
Vide Cass Sunstein e Richard Thaler in Nudge. NY:Penguin Books, 2008.
11
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Sarah Conly).17 De fato, não se mostra suficiente operar com simples
alertas, ainda que estes possam ser tidos como preferíveis em relação às
intervenções demasiado intrusivas. Por certo, não se afigura prudente
abrir mão do comando e controle como último recurso. Quer dizer, a
regulação terá de exercer a sua competência com autoridade proporcional,
com impacto continuamente escrutinado.
Dessa maneira, para emancipar a sociedade em relação à dependência irrefletida quanto aos seus próprios impulsos, a tomada da decisão
regulatória, norteada pelo princípio da sustentabilidade, precisa valer-se da
melhor ciência disponível, com prevenção e precaução, ciente de que (i) o
comportamento maximizador utilitarista, quando generalizado, costuma
ser, não raro, trágico e de que (ii) a racionalidade dos agentes econômicos
é enviesada (“biased”).18 Nesse aspecto, uma regulação sustentável intenta
suprimir os vícios de mercado, mas não vulnera a própria liberdade que
serve de veto aos erros sistemáticos de julgamento.
2.2 – Tome-se, para cotejo, a abordagem estimulante de Cass
Sunstein.19 Faz a defesa do Estado mais simples possível, sem negar espaço
à complexidade.20 Para ser justo, mais do que simplificar, prescreve a racionalização de intervenções regulatórias indiretas do Poder Público, que
propiciem a formação de ambiente inovador, no qual se dê a conversão
de ideias novas em empreendimentos produtivos, em vez dos bilhões de
horas gastos com burocratismos e normas redundantes. Até aí, nenhuma
ressalva. Pelo contrário: no ponto, é confluente com as premissas aqui
enunciadas. Mostra-se oportuno no contexto da regulação brasileira, o
exame de custo-benefício alargado da atividade regulatória, às voltas com
o paradoxo do excesso de normas coexistindo com a omissão específica
________________________________________
Vide Sarah Conly in Against Autonomy, Justifying Coercive Paternalism., Cambridge University Press, 2012.
Vide Daniel Kahneman e Amos Tversky in Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge:
Cambridge University Press, 1988.
19
Vide Cass Sunstein in Simpler. NY: Simon&Shuster, 2013.
20
Assinala Cass Sunstein in ob.cit., p.1: “True, complexity has its place, but in the future, governments,
whatever their size, have to get simpler.”
17
18
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de regulação em questões capitais. Ademais, incensurável a sua ênfase21
numa regulação baseada em fatos e evidências, tendo em vista maximizar
os “net benefits.”22
Entretanto, em que pese Cass Sunstein assumir o vetor da dignidade,23 inegável que a sua postura filosófica denota o predomínio de
abordagem economicista, embora recorra aos aportes valiosos de Daniel
Kahneman e Amos Tverky,24 ao lado de trabalhos relevantes sobre a
eficácia de políticas públicas (como Esther Duflo25). A despeito disso,
revela-se menos presente no seu enfoque, com aparição secundária até,
o papel da regulação intertemporalmente transformadora dos modos
de produção e de consumo. Vale dizer, apesar dos inegáveis méritos de
sua “cost-benefit analysis” como “great engine of simplification,”26 Cass
Sunstein não explora o suficiente o fato de que uma regulação voltada para
benefícios líquidos de longo prazo não pode ser confundida com aquela
que almeja benefícios líquidos de curto prazo.27 Isto é, deixa de projetar
uma arquitetura decisória sustentável. É preciso ousar mais. Claro que
será crucial lidar com crenças arraigadas, poder de influência do grupo28 e
________________________________________
Idem, p.2: “I promoted a disciplined emphasis on costs and benefits in an effort to ensure that the actions
of government are based on facts and evidence, not intuitions, anecdotes, dogmas, or the views of powerful
interested groups”.
22
Vide Executive Order 13563/2011, Improving Regulation and Regulatory Review, no qual se fixam princípios gerais de regulação, entre os quais: “select, in choosing among alternative regulatoryapproaches, those
approaches that maximize net benefits (including potential economic, environmental, public health and safety,
and other advantages;distributive impacts; and equity).” Observa Cass Sunstein in ob.cit., p.33: “we placed a
great deal of emphasis both on cost-benefits and maximizin net benefits.”
23
Vide Cass Sunstein in ob.cit., p. 10: An enphasis on the importance of human dignity, relevant to rules designed to reduce prison rape and forbidding discrimination on the basis of disability and sexual orientation.”
24
Vide, ainda, Daniel Kahneman e Amos Tversky (eds) in Choices, Values, and Frames. Cambridge: Cambridge
University Press, 2000.
25
Vide Esther Duflo in “Human values and the design of the fight against poverty,”Tanner Lectures, Harvard
University, Maio, 2012
26
Vide Cass Sunstein in ob.cit., p. 215.
27
Não por acaso, o menor preço de hoje costuma ser o pior preço, numa perspectiva de longo alcance.
28
Vide Geoffrey Cohen in “Party Over Policy: The Dominating Impact of Group Influence on Political
Beliefs.” Journal of Personality and Social Psychology, American Psychological Association, 2003, Vol. 85,
No. 5, pp 808–822. Observa, à p. 819: “Four studies demonstrated the impact of group influence on attitude
change. If information about the position of their party was absent, liberal and conservative undergraduates
based their attitude on the objective content of the policy and its merit in light of long-held ideological beliefs.
If information about the position of their party was available, however, participants assumed that position as
their own regardless of the content of the policy. The effect of group information was evident not only on
attitude, but on behavior (Study 4)”.
21
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heurística da disponibilidade.29 Nada obstante, a regulação de Estado terá
de estimar, com maior rigor, os custos sociais e ambientais das atividades
econômicas, a longo prazo.
Como quer que seja, Cass Sunstein revela o que há de mais arejado
no Direito Administrativo da regulação norte-americana. No entanto, a
regulação aqui sugerida quer insurgir-se, energicamente, contra a tirania de
avaliações (retrospectivas e prospectivas), tisnadas pelo curto prazo. Como
salientado na fixação das premissas, o seu objetivo é o de garantir, via prevenção, precaução e correção das falhas estruturais de mercado, a implementação motivada de prioridades constitucionais, de maneira a assegurar
intervenções propiciatórias de benefícios líquidos para gerações presentes
e futuras, concomitantemente. Crucial, nessa medida, redesenhar a tomada
da decisão regulatória, para que não seja apenas mais simples, mas apta a
dar conta da matriz do desenvolvimento sustentável.
2.3 – Avultam, na tomada da decisão regulatória sustentável, a racionalidade intertemporal e a independência em relação à política conjuntural
como requisitos essenciais para evitar a famosa tragédia dos comuns.30
Nessa abordagem, útil assimilar a contribuição de Elinor Ostrom, ao
desvendar as possibilidades da cooperação, com a defesa de regras bem
definidas e coerentes, sanções adequadamente graduadas, mecanismos
ágeis de resolução de conflitos, supervisão e reconhecimento mínimo
dos direitos de organização.31 “Mutatis mutandis”, postula-se aperfeiçoar,
de maneira incremental, a regulação cooperativa, menos onerosa, que
não abre mão da alocação sensata dos recursos, nem deixa de proteger os
valores intangíveis relacionados ao bem-estar multidimensional, com os
menores custos diretos e indiretos.

________________________________________
Vide Cass Sunstein in ob.cit., p. 69.
Vide, sobre a degradação causada pelo uso indevido dos recursos comuns, Garrett Hardin in “The tragedy of
the commons”, Science. n. 13, Vol. 162, 1968,pp.1243-1248.
31
Vide Elinor Ostrom in Governing the commons. Cambridge University, 1990.
29
30
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2.4 – A teoria da decisão regulatória deve diligentemente mapear
os vieses ou desvios cognitivos presentes em toda atividade decisória, por
maior apreço que se queira dar aos comandos externos que determinam
a imparcialidade. Daí segue a relevância de conhecer os principais vieses
que comprometem a isenção e o balanceamento racional da regulação sustentável. Ei-los, em rol exemplificativo:
(a) o viés da confirmação:32 a predisposição de optar por dados e
informações que tão-somente confirmam as crenças e impressões preliminares, sem passar pelo crivo apurado da reflexão independente. Numa
frase, vê-se o que se quer ver, regula-se o que se quer regular, não o que
se precisa. Ocorre quando o regulador fixa uma inclinação inicial e, apesar
do contraditório e da ampla defesa, seleciona apenas as provas e os argumentos que confirmam essa crença, afastando tudo aquilo que se colocar
em dissonância. Ao pretender confirmar a qualquer custo, a regulação
funciona rápido demais e se fecha a opções distintas. Nesse terreno, o
melhor é rever assiduamente as inclinações iniciais.
(b) o viés da falsa coerência: a predisposição de negar a dúvida
e de suprimir artificialmente a ambiguidade, inventando narrativas coerentes.33 Nesse caso, o regulador superestima a coerência daquilo que lhe
é exposto ou34 apresenta inclinação de, em face da incerteza, preferir a via
confortável do consenso,35 seja ele qual for.
(c) o viés de aversão à perda:36 a predisposição de valorizar mais
as perdas do que os ganhos. Trata-se de fenômeno que possui, como os
________________________________________
Idem: ob.cit., p. 81: “System 1 is gullible and biased to believe, System 2 is in charge of doubting and unbelieving, but System 2 is sometimes busy, and often lazy. Indeed, there is evidence that people are more likely to
be influenced by empty persuasive messages, such as commercials, when they are tired and depleted.”
33
Vide Daniel Kahneman in ob.cit., p. 114: “System 1 is not prone to doubt. It suppresses ambiguity and spontaneously constructs stories that are as coherent as possible. (…) System 2 is capable of doubt, because it can
maintain incompatible possibilities at the same time.”
34
Idem: ob.cit., p. 114: “we are prone to exaggerate the consistency and coherence of what we see.”
35
Vide Gretchen Sechrist e Charles Stangor in “When are intergroup attitudes based on perceived consensus
information?” Social Influence. vol. 2, Issue 3, 2007, pp. 211-235.
36
Vide Cass Sunstein e Richard Thaler in Nudge. Rio: Elsevier, 2009, pp. 36-37: “De maneira geral, a tristeza
pela perda é algo duas vezes maior do que a alegria proporcionada pelo ganho dessa mesma coisa. (...) A aversão
à perda ajuda a produzir inércia, ou seja, um forte desejo de não mexer no que você possui neste momento.”
32
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demais, convincente explicação evolucionária. O ponto é que tende a
causar inércia conservadora e a inviabilizar regulações proativas e transformadoras, encaradas como ameaças.37 Ocorre na sobrevalorização desmesurada de riscos, na avaliação dos impactos regulatórios. Manifesta-se,
ainda, na inércia que protela providências reformistas, na ânsia simplista
de tudo preservar. O antídoto, em todas essas situações, está em regular,
sem excesso ou omissão, isto é, com proporcionalidade.
(d) o viés do “status quo:38 a predisposição de manter as escolhas
feitas, ainda que disfuncionais, anacrônicas e obsoletas. Ocorre, por
exemplo, quando o regulador, tendo adotado determinada linha, resigna-se
a mantê-la a qualquer custo, mesmo que o precedente não reencontre os
pressupostos da sua consolidação. É típico daqueles que rejeitam o senso
de adaptabilidade perante mudanças imperiosas. O viés do “status quo”39
tende a introduzir ativismo regressivo. O antídoto consiste em perceber
que o melhor modo de preservar é transformar e, ao mesmo tempo, que o
novo é mais facilmente metabolizável quando vestido em trajes familiares.
(e) o viés do enquadramento: a predisposição de regular à dependência do modo pelo qual a questão é enquadrada.40 Ocorre quando o
regulador, ainda que exímio especialista no assunto em discussão,41 deixa
de perquirir, por falta de tempo ou outro motivo, se um enquadramento
diverso conduziria à resposta mais satisfatória. Como anota Steven Pinker,
é uma limitação da racionalidade “o fato de que nossa capacidade de
________________________________________
Vide Jaak Panksepp in “Feeling the pain of social loss”. Science 2003; 302: pp. 237-239. Vide, ainda, Social
Pain: Neuropsychological and Health Implications of Loss and Exclusion. Geoff MacDonald and Lauri A.
Jensen-Campbell (Eds.), Washington: American Psychological Association, 2011.
38
Vide William Samuelson e Richard Zeckhauser in “Status Quo Bias in Decision Making”, Journal of
Risk and Uncertainty, 1: p.8 (1988): “This article reports the results of a series of decision-making
experiments designed to test for status quo effects. The main finding is that decision makers exhibit a
significant status quo bias. Subjects in our experiments adhered to status quo choices more frequently
than would be predicted by the canonical model”.
39
Vide, por exemplo, Antoinette Nicolle, Stephen M. Fleming, Dominik R. Bach, Jon Driver e Raymond
J. Dolan in “A Regret-Induced Status Quo Bias”, The Journal of Neuroscience, 2 March 2011, 31(9): pp.
3320-3327.
40
Vide Cass Sunstein e Richard Thaler in Nudge, ob.cit., p. 39: “Até mesmo os especialistas estão sujeitos a
efeitos do enquadramento. Ao ouvir que ‘90 em 100 estão vivos’, os médicos têm mais probabilidade de recomendar a operação do que se ouvirem que ‘10 em 100 estão mortos.”
37
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enquadrar um fato de diversas formas faz com que troquemos de ângulo
no decorrer de uma ação, dependendo de como a ação é descrita.”42 O
melhor remédio, aqui, está em variar os enquadramentos, gerar alternativas e desconfiar do modo pelo qual os temas são apresentados.
(f) o viés do otimismo excessivo:43 a confiança extremada guarda
conexão com previsões exageradamente seguras (e negligentes).44 A
solução, aqui, é conter o excesso de confiança, que distorce os julgamentos
regulatórios e afugenta os cuidados inerentes à prevenção e à precaução.45
(h) o viés da preferência extremada pelo presente (“present-biased preferences”):46 é a tendência de buscar resultados imediatos,
sem indagar sobre os efeitos de longo prazo das decisões regulatórias,
causando prejuízos de toda ordem, por falhas no escrutínio das escolhas
intertemporais.47 O remédio consiste em pretender, em sentido forte,
uma regulação sustentável, de maneira a intervir em nome de benefícios
duradouros.
Como tais vieses ilustram, torna-se imperativo identificar, na seara
da decisão regulatória, os procedimentos simplificadores que encontram

________________________________________
Vide, sobre a dificuldade de especialistas aceitarem o erro, Philip Tetlock in Expert political judgement.
Princeton: Princeton University Press, 2005.
42
Vide Steven Pinker in Do que é feito o pensamento. SP: Cia. das Letras, 2008, p. 448.
43
Vide, sem deixar de reconhecer os benefícios do otimismo racional, Tali Sharot in “The Optimism
Bias,”Current Biology, Vol. 21, Issue 23, December 2011, pp. 941-945. Vide, ainda, Taly Sharot in The optimism bias. New York: Pantheon, 2011.
44
Vide Daniel Kahneman in ob.cit., pp. 249-254. Vide John Brockman (org.) in Thinking: The New Science of
Decision-Making, Problem-Solving, and Prediction, 2013.
45
Vide, sobre o otimismo excessivo, David Dejoy in “Optimism bias and traffic safety,”Proceedings of the
Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting September, 1987 vol. 31, n.7, pp. 756-759.
46
Vide Stephan Meier e Charles Sprenger in “Present-Biased Preferences and Credit Card Borrowing”,
American Economic Journal: Applied Economics, vol. 2, nº 1, 2010, pp. 193-210. Observam: “The finding that
directly measured present bias correlates with credit card borrowing gives critical support to behavioral economics models of present-biased preferences in consumer choise. This paper opens up a number of avenues
for future research”.
47
Vide Shane Frederick, George Loewenstein e Ted O´Donoghue in “Time Discounting and Time Preference:
A Critical Review”, Journal of Economic Literature, vol. 40, nº 2, 2002, pp. 351-401.
41
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respostas rápidas, mas errôneas, para perguntas difíceis.48 Com efeito, seja
por abuso, seja por omissão, mostra-se injustificável deixar de reconhecer
tais vieses, que conduzem a erros sistemáticos. Cumpre, pois, criar padrões
regulatórios alternativos. Nada resolve o apelo à regra formal, ignorando
os erros do utilitarismo de regras, desnudados por Bernard Willians, entre
outros.49 Também não servem as ocas fórmulas, porque até as tentativas
matemáticas, como a fórmula de Daniel Bernouill,50 são de debilidade manifesta. Regular nunca será atividade isenta de escolhas axiológicas. Desse
modo, o ponto nodal, desconsiderado por abordagens reducionistas, é o
de que a tomada da decisão regulatória precisa conduzir, o mais possível,
a julgamento racional, entendido como a “correlação entre certas ações e
consequências benéficas,”51 sem subestimar as distorções cognitivas. Em
resumo, indispensável efetuar o monitoramento permanente contra os
vieses, no intuito de que preponderem os benefícios líquidos da regulação,
a longo prazo.
3 – Conclusões
Para atuar, de modo fiel ao princípio constitucional da sustentabilidade e de maneira imparcial, cumpre, em última análise, ao Estado
Regulador adotar, entre outros, os seguintes mecanismos relacionados à
proporcional intervenção administrativa indireta:
I)

Incentivos alinhados e intertemporalmente consistentes, em vez de
resoluções descoordenadas, meramente confirmatórias e contrárias
às prioridades sistêmicas. A crise de 2008 demonstrou os imensos

________________________________________
Vide Daniel Kahneman in ob.cit., p. 98: “The technical definition of heuristic is a simple procedure that helps
find adequate, though often imperfect, answers to difficult questions. The word comes from the same root as
eureka.”
49
Vide Bernard Williams in Moral. SP: Martins Fontes, 2005, p. 15.
50
Vide Daniel Kahneman in ob. cit., pp. 272-277.
51
Vide António Damásio in Em busca de Espinosa, ob.cit., p. 161. Vide, ainda, António Damásio in Self comes
to mind. NY: Vintage Books, 2012, com destaque para o papel dos neurônios (p. 41 e ss).
48
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males que incentivos míopes podem gerar, dada a preferência exacerbada e temerária pelo presente em detrimento das cautelas e dos
compromissos teleológicos em face do futuro.
II)

Implementação ativa e transparente de políticas públicas, que
mitigue as assimetrias de informação, com forte estímulo às transformações em rede, bem como à capacitação para avaliar impactos
regulatórios, sem cair na armadilha do “status quo”.

III)

Desburocratização e simplificação normativa, com o desiderato de
adotar perfomance previsível, em vez de falsa coerência e do voluntarismo que desequilibra contratos.

IV)

Planejamento estratégico, que pressupõe métricas de qualidade, pactuadas entre parceiros públicos e privados, sem cair na armadilha do
enquadramento.

V)

Defesa robusta dos direitos fundamentais de todas as dimensões
(inclusive ambientais), com regras protetivas e orientativas, a par de
articulação firme contra técnicas regressivas.

VI)

Consolidação de ambiente negocial inclusivo e favorável à segurança jurídica (com mitigação crescente dos riscos regulatórios),
no sentido de que mudanças abruptas não sejam introduzidas, uma
vez que conspiram contra os investimentos produtivos de longo
período de amortização.

VII) Capacitação para a estimativa confiável de custos e benefícios,
diretos e indiretos (externalidades), que viabilize decisão regulatória
conectada com as estratégias do desenvolvimento sustentável.
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PRO-REG - A análise do impacto
regulatório - AIR: Um instrumento
eficaz para a reforma e a melhoria da
qualidade da regulação no Brasil
Jadir Dias Proença1

1 – Introdução
Pesquisas recentes apontam que desde a aprovação da Constituição
Federal em 1988 foram editadas no Brasil cerca de 4,7 milhões de normas,
consideradas as três unidades da federação1. Esse enorme arcabouço legal,
ainda que a título de melhor organizar as relações políticas, econômicas
e sociais em nosso País, em verdade causam transtornos de toda ordem
e torna muito difícil, ou quase impossível, o seu correto ordenamento.
Sabe-se que juridicamente o Brasil adota o direito público como referência
normativa, o que faz com que toda e qualquer competência deva ser normatizada para tanto; mesmo assim, não se justifica a enorme compulsão
em expedir regras, normas, etc., fazendo com que, nesse quesito, sejamos
superados em números de normas apenas pela Itália – origem do direito
público, e pelo Código de Hamurabi, editado na Mesopotâmia em 1700 aC.
Para se ter uma ideia do tamanho e complexidade do ambiente legal
no Brasil, basta ver que:

________________________________________
Servidor Público Federal da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental; Assessor
da Subchefia de análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da
República; Coordenador Técnico do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em
Regulação – PRO-REG.

1
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•

Temos uma edição média de 784 normas por dia útil, e quase 309 mil
normas tributárias, ou a edição de 1,91 norma desse tipo, por hora;

•

Nos últimos 25 anos foram feitas quinze reformas tributárias e
vários tributos foram criados, tais como a Contribuição Provisória
sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS); a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE); a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), o Programa de Integração Social
sobre Importação (PIS) e o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza, importação (ISS) e por aí afora;

•

E mais, 45% de toda esse arcabouço legal dispõe sobre a área social:
saúde, educação, segurança, trabalho, salário e impostos, e

•

Cabe, ainda, comentar sobre o grau de complexidade que reserva
as normas que têm em média cerca de 3.000 palavras e que, por
assim ser, deveriam vir acompanhadas de uma espécie de sumário
executivo para explicar o que, de fato, se quis dizer com aquele emaranhado de palavras de difícil compreensão.

Diante desse quadro há que se questionar sobre o que fazer para
enfrentar ou mesmo para tentar dar uma mínima racionalidade a esses
assustadores números legislativos. Sabe-se que existem eficientes instrumentos de reforma e melhoria da qualidade da regulação que já foram
experimentados em vários países e que se pode ajustá-los às nossas prementes necessidades. Uma alternativa seria promover uma simplificação
dos complexos e burocráticos processos administrativos e das barreiras
administrativas: artigo publicado em 2012 no Jornal Folha de São Paulo
apontou que entre 183 países avaliados, o Brasil ocupa o 179º lugar entre
os países mais burocráticos no mundo2.
________________________________________
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação: Quantidade de Normas Editadas no Brasil, 25 anos
da Constituição Federal de 1988.2013. 2 O Ranking da Burocracia (FSP, 15.02.2012).
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Outra alternativa seria promover uma avaliação dos riscos regulatórios para demonstrar a acuidade que se deve ter para que não se comprometam ainda mais problemas que teriam solução outra que não a
edição de uma norma ou regra para tanto, além de adotar padrões de
consulta pública obrigatória como forma de fazer com que os grupos
afetados possam se manifestar sobre a oportunidade e conveniência de
suas relações serem normatizadas.
Escapa da nossa cultura regulatória a avaliação da sustentabilidade
de regulamentações, quer dizer, não se estabelecem prazos para saber da
viabilidade de se manter normas que foram criadas e editadas com vistas
a dar respostas a circunstâncias que surgiram e que após um determinado
prazo deixaram de existir: e mesmo sem essa condição básica, a norma
permanece e pode vir a ser apropriada de maneira escusa, para fins nada
lícitos (rent seeking, por exemplo).
No ambiente internacional, como é o caso da União Europeia,
foram criadas ferramentas bastante úteis para mensurar e promover
ajustes – rever, revogar, aplicar guilhotina, etc., no estoque regulatório (e
também para melhorar o fluxo das novas regulações) como o Modelo de
Custo Padrão (Standard Cost Model 3) desenvolvido inicialmente na Holanda
e utilizado por vários países para avaliar o custo administrativo provocado
pela regulação. Sabe-se que o Reino Unido, Austrália e os Países Baixos
exigem como condição prévia ao envio de novas normas para os seus
parlamentos que essas venham acompanhadas dessa análise, avaliando,
em especial, os impactos que afetariam as pequenas e médias empresas.
Tal a importância que existe, inclusive, junto à Comissão Europeia um
Conselho de Ministros encarregado de acompanhar e monitorar a utilização dessa ferramenta.
________________________________________
Desenvolvido na Holanda e hoje adotado em vários países europeus como os Países Baixos, o Reino Unido,
a Holanda e a Austrália. O PRO-REG está se propondo a divulgar e disseminar essa ferramenta por meio
de cursos, seminários e oficinas, inclusive com a participação de representantes da Comisión Federal de Mejora
Regulatoria – COFEMER do México e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
- OCDE.
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Dentre essas alternativas para equacionar a reforma do estoque
e dos procedimentos regulatórios e melhorar a qualidade da regulação,
uma dessas ferramentas chama a atenção pela pronta eficiência no trato
dessas espinhosas questões: a Análise do Impacto Regulatório – AIR,
bastante utilizada no cenário internacional e que vem sendo implementada
pelas agências reguladoras federais no Brasil desde 2010 com o apoio do
Governo Federal por intermédio do Programa de Fortalecimento da
Capacidade Institucional para Gestão em Regulação – PRO-REG.
O PRO-REG, criado por meio do Decreto nº 6.062, de 16 de março
de 2007, está sendo executado pelo Governo Federal, por intermédio da
Casa Civil da Presidência da República. As ações desenvolvidas no âmbito
do Programa visam a promover o fortalecimento dos mecanismos institucionais para gestão em regulação, propiciar condições para a melhoria
da qualidade da regulação, consolidar a autonomia decisória das agências
reguladoras federais, e aperfeiçoar os instrumentos de supervisão e de
controle social.
A implementação do PRO-REG tem como instituições parceiras as
agências reguladoras, os ministérios aos quais estão vinculadas as agências
reguladoras, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE,
vinculado ao Ministério da Justiça, além dos Ministérios da Fazenda e do
Planejamento, Orçamento e Gestão, a Associação Brasileira das Agências
de Regulação – ABAR, o Tribunal de Contas da União - TCU, o Ministério
Público - MP, o Fórum Nacional das Entidades de Defesa do Consumidor,
a Confederação Nacional da Indústria - CNI, a Câmara Americana de
Comércio Brasil – Estados Unidos - AmCham, entre outros. A atuação dos
órgãos e entidades envolvidas se dá mediante a negociação de propostas
de ações concretas, compatíveis com os componentes do PRO-REG, a
serem implementadas no âmbito dos próprios ministérios ou das agências
reguladoras.
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2 – Contextualização da AIR
Como contraponto à excessiva discricionariedade ainda presente
no processo decisório em regulação, a AIR enquanto uma avaliação
ex-ante dos custos e benefícios de regulações novas e ex-post daquelas
já existentes, representa um efetivo instrumento de apoio ao processo de
tomada de decisão: os benefícios da utilização dessa ferramenta vão desde
(i) o fortalecimento da governança regulatória, pois envolve todo o arcabouço institucional – servidores e dirigentes, e os grupos afetados pela
norma a ser editada, (ii) a melhoria da competitividade do País via um
ambiente regulatório mais sólido, transparente e previsível, e, (iii) em especial, promove a difusão de uma cultura e linguagem comum em termos
de regulação. No entanto, não é demais lembrar que a AIR não se trata de
um modelo que cabe em todas as situações, ou seja, a boa aplicação dessa
ferramenta deve ser feita com critérios e parâmetros para evitar que essa
venha a se tornar mais um empecilho burocrático no processo regulatório.
Em termos clássicos4 a AIR busca a identificação e análise apropriada do problema que uma determinada regulação busca resolver; trata-se de uma análise difícil, pois, a tendência é perceber de maneira difusa o
que de fato se quer equacionar com a nova regra. Esse falta de clareza na
identificação do problema cria dificuldades para saber se haveria a necessidade de uma intervenção por parte do governo ou mesmo se os próprios
agentes ou grupos afetados poderiam buscar uma solução. Mesmo assim,
e depois de identificado o problema, deve-se esclarecer se já não existe
uma norma que trata dessa situação que se busca resolver: afinal, em um
universo de mais de 4,7 milhões de normas, é bastante provável que essa
situação deve ter sido enfrentada em algum momento em nossa ‘compulsão’ legislatória; isso evitaria ampliar ainda mais esse universo, bem
como as indesejáveis superposições e duplicidades.
________________________________________
Orientações emanadas do Conselho de Política Regulatória e Governança da OCDE. Disponível em <http://
www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf>. Acesso em 22 de maio
de 2014.
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Faz-se necessário a especificação dos objetivos a serem alcançados
e dos stakeholders a serem afetados, e fazer uso, quando possível, de quantificação de custos e benefícios. Para tanto se devem elencar alternativas
de solução para equacionar o problema identificado e que estas estejam
alinhadas com o descrito nos objetivos listados. A análise dessas alternativas de solução é o cerne da AIR e deve se pautar na utilização de metodologias de análise adequadas ao que se quer obter enquanto resultados:
caso existam informações e dados confiáveis, ou que se possa mensurar
ou monetizar os dados constantes da alternativa, sugere-se utilizar a
análise custo-benefício; caso sejam identificadas alternativas de solução
que tenham propósitos semelhantes, a análise custo-efetividade é a mais
recomendada, pois, irá demonstrar aos decisores que ambas as alternativas
de decisão analisadas são aplicáveis e apontar, por exemplo, para aquela
que tenha o menor custo, ou melhor viabilidade em sua implementação.
Existem ainda outras alternativas de análise tais como a de modelo
custo padrão (standard cost model) bastante utilizada na Europa e que mede
tão somente os custos ou a carga administrativa imposta aos grupos
afetados pela regulação, e, também, a análise multicritério de decisão:
muitas situações de tomada de decisão, em um ambiente participatório,
envolvem a seleção de alternativas, eventos ou cursos de ação. No entanto,
os agentes tomadores de decisão, geralmente, possuem pontos de vista
conflitantes e diferentes juízos de valores; torna-se necessário, portanto,
que estas diversidades sejam integradas. Os métodos multicritérios de
análise de decisão aparecem como uma opção para consecução desse
propósito. Eles provêm um maior entendimento do contexto multidisciplinar do processo decisório; efetuam a análise da decisão e testam a sua
robustez; recomendam um curso de ações ou selecionam a melhor ação
a ser implementada; validam a análise da decisão – avaliação ex post – e
organizam as informações para decisões futuras.
Recomenda-se sempre que todo o processo de análise seja feito com
critérios e parâmetros bastante transparentes e permeado por pré-consultas junto aos grupos afetados durante a utilização da ferramenta AIR e,
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após o rigoroso exame das opções que irão subsidiar o processo decisório
que essas sejam levadas a ampla consulta pública para que a sociedade
possa acompanhar, participar e – possivelmente, influenciar na tomada de
decisões que a afetarão.
3 – Como se explica o recurso crescente à AIR?
Essa ferramenta se insere no âmbito do que se pode chamar de
sucesso de paradigmas econômicos em administração pública – uma espécie
de fé em análises racionais – com base em evidências, de políticas públicas.
Por outro lado deve-se considerar o momento atual que pode ser
percebido como uma verdadeira onda de “audit explosion” ou uma onda
muito forte derivada da intensa atuação dos órgãos de controle, em especial mediante as auditorias operacionais feitas sobre os órgãos e entidades ligados à regulação. Aqui no Brasil, no período entre 2009 e 2010
o Tribunal de Contas da União - TCU realizou auditoria operacional para
aferir a governança das agências reguladoras de infraestrutura: governança
regulatória são as regras e as práticas que regem o processo regulatório,
a sistemática de interação entre os atores envolvidos e o desenho institucional no qual estão inseridas as agências, bem como os meios e instrumentos utilizados pelos reguladores em prol de uma regulação eficiente,
transparente e legítima.
Os objetivos do trabalho foram: identificar eventuais riscos e falhas
estruturais que poderiam comprometer a regulação estatal e propor soluções de natureza operacional e legislativa, para fortalecer o modelo regulatório atual. A governança regulatória foi avaliada segundo as seguintes dimensões: mecanismos de controle, competências regulatórias, autonomia,
gestão de riscos e existência de avaliação de impacto regulatório. A auditoria buscou contribuir para a criação de requisitos mínimos inerentes
a uma boa governança regulatória e para a consolidação do modelo de
agências implantado no País.
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Nessa rigorosa auditoria operacional constatou-se que “as agências
contam com processos de trabalho e formas de organização diferentes para relacionar-se com os diversos interessados nos serviços regulados, facilitar o controle social, dar
transparência ao processo de tomada de decisão e divulgar suas ações. Esse fato pode
ser explicado, em parte, pela ausência de uma lei geral que normatize, uniformemente,
questões de governança.
Quanto às competências regulatórias, verificou-se que não há lacunas ou sobreposições significativas de competência entre os órgãos setoriais e reguladores. Ao se
comparar a legislação dos diversos setores regulados, observa-se que, em termos gerais, os
conselhos e ministérios (poder concedente) tem a prerrogativa de definição de diretrizes
estratégicas e de planejamento de longo prazo. Por sua vez, o poder de outorga, contratação, normatização e fiscalização é das agências reguladoras.
A auditoria identificou, por meio da análise de deliberações, que alguns conselhos
setoriais não estão fornecendo diretrizes estratégicas que orientem os entes reguladores e
que delimitem objetivos de longo prazo a serem atingidos.
Verificaram-se oportunidades de aperfeiçoamento dos instrumentos que buscam
garantir a autonomia decisória dos entes reguladores. Apesar da previsão legal de que
as Agências são autarquias especiais, dotadas de autonomia financeira, não foram
detectados mecanismos formais que garantam maior estabilidade dos recursos orçamentários a elas destinados. Também não há tratamento diferenciado em relação a outras
unidades orçamentárias.
A despeito da utilização de indicadores para acompanhamento do Plano
Plurianual (PPA) e do desenvolvimento de indicadores de desempenho específicos por
alguns reguladores, por via de regra, as agências e os respectivos ministérios vinculados
ainda não dispõem de metodologias sistematizadas e instituídas formalmente para
avaliar o desempenho dos entes reguladores federais.
O grau de transparência do processo decisório das agências é bastante heterogêneo. Em alguns órgãos, o nível de transparência é insuficiente e prejudica o acompanhamento de suas ações por toda a sociedade. Apesar de implementados e aplicados
pelas agências reguladoras, denotou-se baixa participação da sociedade nos processos
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de controle social. Considerando que uma regulação eficiente pressupõe o conhecimento,
pelo regulador, de todos os interesses envolvidos, a baixa participação dos usuários nos
processos de controle social pode prejudicar a atividade regulatória. Os processos de
audiência e consulta pública não têm padronização mínima de procedimentos ou de
tratamento uniforme”5.
Por outro lado, existem ainda as pressões que são realizadas direta,
ou indiretamente - como é o caso do Brasil, feitas por organismos internacionais, como a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico – OCDE, que de maneira bastante amiúde expede orientações e guias sobre governança e melhoria da qualidade da regulação, por
intermédio de recomendações, como por exemplo, do Conselho sobre
Política Regulatória e Governança6 que visam alcançar uma convergência
mínima na edição de normas que regulam os agentes econômicos.
Uma outra explicação plausível para a crescente utilização da AIR
no apoio ao processo decisório a ser tomado com base em evidências é
a preocupação do exercício de controle político sobre a burocracia. As
agências reguladoras exercem um poder político delegado, ou seja, essas
entidades da administração pública são agentes de poder que é inerente ao
ente principal7. Aqui se estabelece o dilema da agência que trata das dificuldades que podem surgir em condições de informação assimétrica e incompleta, quando um principal contrata um agente, tais como o problema
de potencial conflito de interesses e risco moral, na medida em que o
principal está, presumivelmente, contratando o agente para prosseguir os
interesses do principal. A ciência política observou os problemas inerentes
à delegação de autoridade legislativa para agências burocráticas.
Em resumo, e aqui, no caso, se está a verificar se a aplicação da legislação (tais como leis e demais diretivas emanadas do Poder Executivo)
________________________________________
O TCU e o Cont role da Regulação: http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/regulacao/areas_atuacao/regulacao/Publica%C3%A7%C3%B5es/Governan%C3%A7a_regulatoria_agencias_reguladoras.pdf. Acesso em 23 de maio de 2014.
6
OCDE: www.oecd.org/gov/.../Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf, 2012.
7
Vide: http://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_do_principal-agente
5
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estaria aberta à interpretação burocrática, que poderia criar oportunidades
e incentivos para o burocrata, como agente, desviar-se das intenções ou
preferências dos legisladores. Admite-se que a variação na intensidade do
controle legislativo também serve para aumentar os problemas principal–
agente na implementação de preferências legislativas.
4 – AIR e Desenhos Institucionais no Brasil
Tal como anteriormente mencionado nesse estudo o PRO-REG
vem trabalhando desde 2010 para implementar a AIR no Brasil. A estratégia adotada foi a de realizar essa empreitada por intermédio de projetos-piloto, consideradas para tanto as agências reguladoras federais,
tendo sempre presente que a ferramenta AIR deve ser implementada pelo
governo como um todo, tal como evidencia a experiência internacional
sobre esse assunto.
Iniciou-se o processo com a adoção gradual da AIR no nível de
agência com estratégias de adoção diversificadas, via normatização, projetos-piloto e/ou especificação de unidades organizacionais responsáveis,
prevalecendo o modelo ad hoc. A vantagem dessa estratégia reside na facilidade de institucionalização da cultura, do processo de aprendizagem
entre as agências, etc. Esbarrou-se em desvantagens tais como a perda da
visão do ‘todo’, ponto forte da AIR, e na falta de harmonização dos processos regulatórios em razão da flexibilização na utilização dos diversos
modelos de análise.
Por outro lado, faz-se necessário construir os critérios e parâmetros
de escolha das iniciativas de AIR, pois, de outra forma, se defrontaria com
o problema de dupla mão: a uma, a AIR pode ser um eficiente processo
de produção de informações para subsidiar o processo decisório, a outra,
pode se tornar em mais um instrumento burocrático a ser utilizada precariamente e em desacordo com as capacidades reais de cada órgão ou
entidade instituidora da mesma.
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5 – Resultados Alcançados no Brasil
A AIR teve a adoção formal na maioria das agências reguladoras,
algumas delas, inclusive, editaram normativos para obrigar o uso dessa ferramenta em suas análises, ao contrário do PRO-REG que não propugnou
pela edição de nenhuma norma nesse sentido, pelo menos enquanto a
AIR não for de domínio em boa parte dos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta. No entanto, deve-se admitir que os
resultados obtidos até o presente momento são ainda insignificantes no
processo de implementação.
Não há nenhum demérito no estágio de desenvolvimento da iniciativa brasileira, pois, trata-se de um processo e não de um produto e
países com maior tradição e anterioridade no uso da AIR ainda exibem
resultados modestos e não é exagero afirmar que boa parte dos países da
Europa como França, Alemanha, Espanha e Itália não usam avaliações
econômicas robustas e lá, como aqui, falta conhecimento, informações
confiáveis, dados insuficientes e, em alguns casos, as análises são feitas
para justificar decisões que já haviam sido tomadas. Mesmo países que
adotam a AIR como rotina apresentam problemas relativos a análises econômicas no que diz respeito a estimativas de custo e benefício, de identificação incorreta do problema a ser enfrentado, ou mesmo de falhas na
seleção e análise de alternativas de resolução do problema identificado e,
principalmente, na escassa utilização da AIR como apoio ao processo de
tomada de decisão.

6 – Conclusão: Ideias para se pensar
A AIR tem significado e percepções distintas para os diferentes
atores, principalmente para os burocratas e os políticos. De um lado
têm-se claramente a institucionalização e a consolidação de uma burocracia regulatória, os chamados ‘regulocratas’8, que são os novos

67

Marco Regulatório Nº 16

servidores que entraram na administração pública a partir dos concursos
públicos iniciados em 2004, ao abrigo da Lei nº 10.871 daquele mesmo
ano. Notadamente para os políticos, além da garantia que os compromissos assumidos, por exemplo, quando das negociações para a concessão
na prestação de serviços públicos, serão cumpridos pelas agências reguladoras, estimula-se o surgimento de uma nova cultura empírica e contato
direto com o cliente/cidadão por meio de consultas/audiências públicas,
surveys, etc.
Entende-se que a AIR deva ser implementada de acordo com o
contexto na qual ela vai se inserir, ou seja, não se trata de um modelo
tipo „plug and play’ apropriado para toda e qualquer situação; tem que se
respeitar as características e as especificidades de cada problema a ser enfrentado, ou analisado. E, para tanto, mister se faz frisar que trata-se – tal
como descrito acima, que é uma ferramenta técnica/tecnocrática e política.
O que leva a uma permanente tensão causada pelo impacto do tipo de política, de governança (maioria, coalização, etc.); tem-se presente que o planejamento estratégico regulatório (agenda regulatória, AIR) é na maioria
das vezes confrontado e superado pelo poder decisório governamental.
Não fora, ainda, a falta de definição de uma rota menos conflituosa que
envolve os requerimentos legais (normas, regras, etc.) versus a capacidade
(percepção dos grupos afetados) mais a lacuna de conformidade.
É importante para os reguladores entender a lógica que está por
trás da AIR, ou mesmo para que serve a AIR: a reforma e melhoria da
qualidade do processo decisório em regulação? Ou seria um alinhamento
institucional entre diferentes agências com diferentes finalidades e propósitos legais? O controle político da decisão sobre a edição de normas
regulatórias, uma espécie de ‘captura’ política dos reguladores? Legitimar
a discricionariedade de processo decisório? Reforçar a assimetria de informações e de participação?
________________________________________
PECI, Alketa: Agencificação e os desafios impostos pela reforma e melhoria regulatória. Apresentação feita no
VIII Congresso Brasileiro de Regulação.2013, Fortaleza-CE.
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A busca de respostas remete ao encontro do trabalho persistente e
minucioso nos mecanismos fundamentais da regulação:
•

Accountability (controle, abertura, participação);

•

Comportamento (aprendizagem, espalhar conceito e uso para o
ciclo da política);

•

Gestão (coordenação, certificação, padrões de qualidade);

•

Qualidade/Indicadores de melhoria da qualidade da regulação
(‘função’ de controle de qualidade), e

•

Dimensão externa (pressão, comunicação, “economia política da
reforma”).

Por fim, há que se observar e estar atento à (breve) trajetória histórica de construção da pluralidade de AIRs brasileiras que desde o início
de sua implementação incentivou a criação de um sistema complexo e
diverso, cujo principal desafio reside na simplificação e na harmonização
administrativa e regulatória.
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Indicadores Econômicos
e Financeiros em Parcerias Público
Privadas: a importância
da instituição, monitoramento
e regulação

Airton Roberto Rehbein1
Juliana Guilhermina da Silva Menegussi2

1 – Contextualização
O presente trabalho aborda o desempenho econômico e financeiro
da empresa Nascentes das Gerais, que possui a concessão na modalidade
patrocinada da rodovia MG-050 no Estado de Minas Gerais, a partir dos
indicadores exigido pelo Poder Concedente no atendimento do contrato
durante o período da concessão.
Destaca-se que essa concessão foi pioneira no Brasil no modelo
de Parceria Público Privada (PPP) em Rodovias. Esta modalidade de
concessão (PPPs) vem ganhando espaço no cenário nacional em seguimentos cuja infraestrutura exige elevados investimentos, sendo realizados,
portanto, de forma conjunta entre o setor público e o setor privado.
Há de se enaltecer as exigências contratuais da referida concessão na
medida em que institui a obrigatoriedade do concessionário em oferecer
indicadores econômicos e financeiros periodicamente, bem como a apresentação de projeções financeiras atualizadas referentes aos cenários enfrentados no decorrer da concessão.
________________________________________
1
2

Auditor Público Externo – Tribunal de Contas do Estado do RS
Contadora
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Observa-se, também, que as exigências contratuais concebeu a
disponibilização das demonstrações financeiras da concessionária, devidamente auditadas.
O período de estudo abrange o início da concessão, o exercício de
2007 até 2009. A análise do desempenho da empresa concessionária da
rodovia MG-050 na modalidade PPP será realizada com objetivo de conhecer, compreender e analisar os impactos iniciais nas demonstrações
contábeis da companhia a operação da concessão de modo a subsidiar o
entendimento dos negócios explorados neste modelo, servindo de referência para analisar futuras concessões nesta modalidade, bem como se
estender às motivações do estudo descritas a seguir, considerando a futura
concessão da Rodovia ERS-010.
2 – Motivação do Estudo: futura concessão da Rodovia ERS-010
Como ponto relevante para a motivação do presente estudo, destaca-se que em fevereiro de 2010 o governo do Estado do Rio Grande do Sul
aprovou a construção da Rodovia ERS-010, que seria, à época, a primeira
rodovia brasileira a ser construída na modalidade de Parceria PúblicoPrivada (PPP), visto que a concessão na modalidade de PPP da MG-050
de Minas Gerais foi realizada para fins de ampliação e manutenção da
rodovia.
A minuta do Edital de Licitação para exploração mediante concessão patrocinada do sistema rodoviário ERS-010, denominada de
Rodovia do Progresso e Ligações Viárias, integrante do Anel Rodoviário
Metropolitano, foi disponibilizado para consulta pública a partir do dia 17
de abril de 2010 no site www.investimentos.ppp.rs.gov.br.
Este projeto tem por objetivo a implantação e a exploração da
rodovia, que teria prazo de concessão por 35 anos, conforme modelo de
concessão do Estado do Rio Grande do Sul.
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A Rodovia do Progresso é vista como estratégia para o crescimento
econômico da região metropolitana de Porto Alegre, pois proporcionará
o desenvolvimento dos negócios na região, gerando emprego e renda.
Servirá como alternativa para desafogar o fluxo de veículos na região metropolitana, principalmente nos horários de pico, reduzindo o tempo de
deslocamento e os congestionamentos, sendo de grande utilidade também
como rota alternativa para os veículos que vêm do norte do Estado para
a região metropolitana.
As obras de construção da rodovia teriam duração de sete anos,
visto que será partido do zero, pois não há nenhum tipo de infraestrutura
prévia no local para construção da rodovia.
As cidades que seriam beneficiadas diretamente pela construção da
nova rodovia são: Porto Alegre, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapucaia
do Sul, Sapiranga, Canoas, Esteio, Cachoeirinha, Gravataí e São Leopoldo,
conforme pode- se observar no mapa apresentado na figura 1:
Figura 1 – Mapa da rodovia ERS–010

Fonte: CELIC/RS, 2010.
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3 – Objeto do Estudo: Concessão da Rodovia MG-050
A Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. foi constituída em 16 de
maio de 2007 e iniciou suas atividades pré-operacionais em 22 de maio de
2007, conforme Termo de Contrato de Concessão Patrocinada firmado
com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais (DER/MG) pelo prazo de 25 anos, operando sob o nome fantasia
de Concessionária Nascentes das Gerais.
A companhia tem como atividades preponderantes: operação, ampliação e manutenção da rodovia MG-050, trecho de entroncamento
BR-262 (Juatuba) – Itaúna – Divinópolis – Formiga – Piumhi – Passos
– São Sebastião do Paraíso, trecho de entroncamento MG-050/entroncamento BR-265, BR-491 do Km 0,0 ao Km 4,65 e trecho São Sebastião
do Paraíso – divisa MG/SP da Rodovia BR-265, mediante concessão na
modalidade patrocinada.
O contrato de concessão tem como objeto social exclusivo as atividades de exploração e administração sob regime de concessão patrocinada e será explorada em regime de cobrança de pedágio aos usuários da
rodovia, observando a estrutura tarifária acumulada com o pagamento de
contraprestação pecuniária pelo DER/MG.
As legislações que regulamentam a concessão patrocinada no Estado
de Minas Gerais são as seguintes: Decreto Estadual nº 11.403, 24/11/2003;
Lei nº 11.079, 30/12/2004; Lei Estadual nº 14.868, 16/12/2003; Contrato
Setop – Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas nº 007/07
e a Concorrência nº 070/06 DER/MG.
Em 13 de junho de 2008, a companhia iniciou a cobrança do pedágio
no trecho referente à sua concessão, conforme Ofício SCO nº 035/08 da
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas de Minas Gerais,
deixando a partir desta data, a fase pré-operacional.
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A Concessionária Nascentes das Gerais é administrada pela Cibe
Participações e Empreendimentos S.A, vencedora do processo licitatório
para a rodovia MG-050 em 2007, por apresentar proposta de menor valor
ao Governo de Minas Gerais, assumindo a responsabilidade pela administração do Complexo MG-050/BR-265/BR-491, pelo período de 25 anos,
sendo a primeira parceria Público-Privada de sistema rodoviário do país e
a primeira rodovia do Estado a ter iniciativa privada a sua frente.
A concessão do sistema rodoviário da MG-050 foi realizada no dia 13
de junho de 2007, sendo iniciados os estudos de viabilidade e consequentemente suas obras. A área de concessão da rodovia passa pela região metropolitana de Belo Horizonte, regiões sul e centro-oeste de Minas Gerais, o
que corresponde a 50 municípios, 1.331.075 habitantes (7,4% da população)
e 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de Minas Gerais. A área
de concessão é demonstrada no mapa apresentado na figura 2:
Figura 2 – Mapa da rodovia MG 050

Fonte: PPP/MG, 2010.

A localização de cada um dos seis pontos de atendimento ao usuário
é: Juatuba (Km 59,9); Divinópolis (Km 130); Formiga (Km 202,7); Piumhi
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(Km 262,7); Passos (Km 334,1); São Sebastião do Paraíso (Km 401). Essas
áreas possuem de banheiro, fraádario, água e sala de descanso, sendo
possível obter informações sobre a estrada.
O Complexo MG-050/BR-265/BR-491 deverá receber por volta
de R$ 712 milhões de reais da Nascentes das Gerais para realização de
projetos de recuperação, restauração, melhorias, ampliação e conservação.
Há previsão que nos cinco primeiros anos, sejam realizados investimentos de R$ 312 milhões por parte do consórcio, havendo ainda uma
contribuição do Estado de Minas Gerais de R$ 39,45 milhões relativo ao
mesmo período.
A concessionária deve apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um
relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens,
o balanço e a demonstração de resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano-calendário.
Conforme o Anexo V do Edital, a concessionária deve apresentar,
até 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao
exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre
outros, o Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração
de Resultados, o quadro de Origem e Aplicação de Fundos, as Notas
Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas,
o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal e será atendido
conforme o quadro a seguir:
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Quadro 1 – Demonstrações financeiras
Anexo V - Indicadores de Desempenho - Demonstrações Financeiras
Financeira
Forma de Medição: Apresentação
Unidade de
Objetivo:
Situação Contábil
–
Medida:
Início da exploração
Fonte de Coleta de Relatórios auditados emitidos pela
Entra em Vigor:
comercial da concessão
Dados:
Concessionária
Departamento
Área/Responsável
Financeiro/Controladoria Nota Apurada:
(Atende ou Não Atende)
pelo Índice:
da Cncessionária
Esse indicador é atendido
quando a informação é fornecida
Órgão
Agente Regulador/
Nota/Conceito no pela Concessionária. Caso essa
informação não seja fornecida, a
Fiscalizador:
Verificador Independente QID:
Concessionária terá nota zero no
subgrupo financeiro.
Fonte: DER/MG, 2010.
Perspectiva:

A concessionária deve apresentar, com previsão no Anexo V do
Edital, até noventa dias após o encerramento de cada semestre civil, informações atualizadas das Projeções Financeiras da CONCESSÃO
PATROCINADA, considerando os resultados reais obtidos desde o
inicio da concessão patrocinada até o semestre anterior e os resultados
projetados até o fim do prazo da concessão patrocinada, utilizando os
mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboração das PROJEÇÕES
FINANCEIRAS contidas no PLANO DE NEGÓCIOS DA RODOVIA
e será atendido conforme o quadro a seguir:
Quadro 2 – Projeções financeiras
Anexo V - Indicadores de Desempenho - Projeções Financeiras
Financeira
Forma de Medição: Apresentação
Unidade de
–
Objetivo:
Situação Financeira
Medida:
Início da exploração
Revisão dos
Entra em Vigor:
–
comercial da concessão
Parâmetros:
Periodicidade de
Fonte de Coleta de Relatórios emitidos pela
Semestral
Cálculo/Aferição:
Dados:
Concessionária
Departamento
Área/Responsável
Financeiro/Controladoria Nota Apurada:
(Atende ou Não Atende)
pelo Índice:
da Concessionária
Esse indicador é atendido
quando a informação é fornecida
Órgão
Agente Regulador/
Nota/Conceito no pela Concessionária. Caso essa
Fiscalizador:
Verificador Independente QID:
informação não seja fornecida, a
Concessionária terá nota zero no
subgrupo financeiro.
Fonte: DER/MG, 2010.
Perspectiva:
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O quadro abaixo apresenta o Balanço Patrimonial da concessionária
desde o início de suas atividades, ano de 2007, até o ano de 2009:
Quadro 3 – Balanço patrimonial – Rodovia MG 050
Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. – Balanços Patrimoniais
Ativo
2007
AV
2008
AV
2009
Circulante
3.455
9,38%
4.299
3,93%
10.363
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4)
2.849
7,72%
1.536
1,41%
2.985
Contas a Receber (Nota 5)
–
0,00%
1.259
1,15%
2.876
Contraprestação pecuniária (Nota 6)
–
0,00%
694
0,63%
771
Imposto a Recuperar (Nota 7)
21
0,06%
59
0,05%
2.698
Dspesas Antecipadas
540
1,46%
733
0,67%
761
Outros Créditos
45
0,12%
18
0,02%
272
Não Circulante
33.465
90,64% 105.006 96,07% 114.709
IRPJ/CSLL Diferidos (Nota 8)
–
0,00%
–
0,00%
1.966
Permanente
33.465
90,64% 105.006 96,07% 112.743
Imobilizado (Nota 9)
26.199
70,96%
94.366
86,33% 107.376
Diferido
7.266
19,68%
–
0,00%
–
Intangível (Nota 10)
–
0,00%
10.640
9,73%
5.367
Total Ativo
36.920 100,00% 109.305 100,00% 125.072

AV
8,29%
2,39%
2,30%
0,62%
2,16%
0,61%
0,22%
91,71%
7,57%
90,14%
85,85%
0,00%
4,29%
100,00%

Passivo
Circulante
Empréstimos e Financiamentos (Nota 11)
Fornecedores e Empreiteiras
Fornecedores Parte Relacionadas (Nota 12)
Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais
Obrigações Fiscais (Nota 13)
Partes Relacionadas
Seguros a Pagar
Outros
Não Circulante
Dividendos Propostos (Nota 15d)
Provisão p/Contingências (Nota 14)
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reserva Legal
Reserva de Lucros
Total Passivo

AV
76,63%
67,38%
6,83%
0,39%
0,55%
1,02%
0,00%
0,45%
0,00%
4,63%
0,73%
3,90%
18,75%
14,81%
0,15%
3,78%
100,00%

2007
30.170
15.460
6.911
–
489
253
7.000
–
57
–
–
–
6.750
6.750
–
–
36.920

Fonte: Adaptado de Rodovia MG 050, 2007 a 2009.
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AV
81,72%
41,87%
18,72%
0,00%
1.32%
0,69%
18,86%
0,00%
0,15%
0,00%
0,00%
0,00%
18,28%
18,28%
0,00%
0,00%
100,00%

2008
94.441
84.745
7.775
103
785
480
–
553
–
–
–
–
14.864
12.871
–
1.993
109.305

AV
86,40%
77,53%
7,11%
0,09%
0,72%
0,44%
0,00%
0,51%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,60%
11,78%
0,00%
1,82%
100,00%

2009
95.838
84.274
8.545
485
689
1.276
–
569
–
5.789
912
4.877
23.446
18.525
192
4.728
125.072
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Já o quadro seguir apresenta a Demonstração do Resultado da
concessionária:
Quadro 4 – Demonstração do resultado do exercício – Rodovia MG 050
Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. – Demonstração do Resultado do Exercício
2007
AV
2008
AV
2009
AV
Receita Operacional Bruta
–
36.823
69.688
Receita de Arrecadação de Pedágios
–
32.512
60.666
Contrapestação Pecuniária
–
4.311
9.022
Imposto s/Vendas e Outras Deduções
–
- 2.449
- 5.902
Receita OPeracional Líquida
–
0,00%
34.374 100,00% 63.786 100,00%
Custo dos Serviços Prestados (Nota 17)
–
0,00%
- 25.871 - 75,26% - 35.669 - 55,92%
Lucro Bruto
–
0,00%
8.503
24,74%
28.117
44,08%
Receita (Despesas) Operacionais
–
0,00%
181
0,53%
- 11.019 - 17,27%
Gerais e Administrativas (Nota 17)
–
0,00%
–
0,00%
- 10.965 - 17,19%
Outras Receitas e Despesas
–
0,00%
181
0,53%
- 54
- 0,08%
Operacionais Líquidas
Resultado Operacional Antes dos
–
0,00%
8.684
25,26%
17.098
26,81%
Efeitos Financeiros
Resultado Financeiro Líquido (Nota 18)
–
0,00%
- 6.691 - 19,47% - 12.974 - 20,34%
Lucro Antes dop IR e da CS
–
0,00%
1.993
5,80%
4.124
6,46%
Imposto de Renda e Contribuição
–
0,00%
–
0,00%
- 285
- 0,45%
Social (Nota 8)
Imposto de Renda (Corrente)
–
0,00%
–
0,00%
- 1.649
- 2,59%
Contribuição Social (Corrente)
–
0,00%
–
0,00%
- 602
- 0,94%
Imposto de Renda (Diferido)
–
0,00%
–
0,00%
1.446
2,27%
Contribuição Social (Diferido)
–
0,00%
–
0,00%
520
0,82%
Lucro Líquido do Exercício
–
0,00%
1.993
5,80%
3.839
6,02%
Lucro Líquido por lote de mil ações
0,00
0,15
0,21
- em R$
Fonte: Adaptado de Rodovia MG 050, 2007 a 2009.
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A Demonstração do Fluxo de Caixa consta a seguir:
Quadro 5 – Demonstração do fluxo de caixa da Rodovia MG 050
Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. – Demonstração do Fluxo de Caixa
2008
AV
2009
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
Reclassif.
OPERACIONAIS
Lucro Líquido do Exercício
1.993
12,49%
3.839
Ajustes por:
21.106
132,28%
38.658
Depreciação e Amortização
15.158
95,00%
21.593
Juros s/Financiamentos
5.948
37,28%
12.188
Provisão p/Contingências
–
0,00%
4.877
Variações nos Ativos e Passivos
- 7.144
- 44,78%
- 15.718
Contas a Receber
- 1.259
- 7,89%
- 1.617
Contraprestação Pecuniária
- 694
- 4,35%
- 77
Imposto a Recuperar
- 38
- 0,24%
- 2.639
Despesas Antecipadas
- 733
- 4,59%
- 28
Impostos Diferidos
–
0,00%
- 1.966
Outros Ativos
570
3,57%
- 254
Fornecedores incluindo Partes Relacionadas
- 6.010
- 37,67%
1.152
Pagamento de Juros
–
0,00%
- 11.005
Obrigações Trabalhistas e Sociais
297
1.86%
- 96
Impostos e Contribuições
229
1,445%
796
Outros Passivos a Curto e Longo Prazo
494
3.10%
16
Caixa Líquoido das Atividades Operacionais
15.955
100,00%
26.779
FLUXO DE CAIXA DE OPERAÇÕES
DE INVESTIMENTO
Baixa de Imobilizado
–
0,00%
1.270
Adições no Diferido
- 8.508
9,81%
–
Adições no Ativo Imobilizado
- 78.218
90,19%
- 30.600
Caixa Líquido das Atividades de Investimento
- 86.726
100,00%
- 29.330
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTOS
Integralização de Capital
6.121
8,81%
5.654
Amortização Principal
- 4.590
- 6,61%
- 6.027
Captação de Financiamentos
67.927
97,80%
4.373
Caixa Líquido das Atividades de
69.458
100,00%
4.000
Financiamentos
Acréscimo (Decrécimo) de Caixa e
- 1.313
–
1.449
Equivalente de Caixa
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do
2.849
–
1.536
Exercício
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício
1.536
–
2.985
Acréscimo (Decrécimo) de Caixa e
- 1.313
–
1.449
Equivalente de Caixa
Fonte: Adaptado de Rodovia MG 050, 2008 e 2009.
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AV

14,34%
144,36%
80,63%
45,51%
18,21%
58,70%
- 6,04%
- 0,29%
- 9,85%
0 0,10%
- 7,34%
- 0,95%
4,30%
- 41,10%
- 0,36%
2,97%
0,06%
100,00%

- 4,33%
0,00%
104,33%
100,00%

141,35%
- 150,68%
109,33%
100,00%
–
–
–
–
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3.1 – Avaliação de desempenho da PPP segundo anexo V do edital
de licitação da Rodovia MG 050
O anexo V do edital de concorrência nº 070/06 para concessão
rodoviária da Rodovia MG-050 prevê a avaliação de desempenho da
Concessionária mediante utilização do QUADRO DE INDICADORES
DE DESEMPENHO (QID). A nota do QID determinará o grau de desempenho da Concessionária na execução dos serviços durante o mês
correspondente, conforme sistema de avaliação mensal de desempenho.
A nota adquirida nesta avaliação será utilizada para determinar o valor da
contraprestação pecuniária mensal devida à Concessionária.
A medição dos índices do QID será realizada mensalmente pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, utilizado sistema especial para
esta finalidade. Este possui o prazo de até o 5º dia do mês subsequente ao
vencido para fornecer a nota do QID, caso não o faça no prazo estabelecido, será emitido pela Concessionária até o 10º útil do mês subsequente
ao vencido. A periodicidade de aferição é variada, podendo ser mensal,
trimestral, semestral ou anual. Para os indicadores que não são aferidos
mensalmente, considera-se a última nota obtida.
A revisão do quadro de indicadores de desempenho será realizada
pelo DER/MG, no 3º e no 6º anos de vigência do contrato, sendo a partir
do 10º ano de sua vigência, revisado a cada 60 meses. Nessas revisões
serão analisados os indicadores utilizados, os parâmetros definidos e o
período de medição destes, de modo a melhor atender os objetivos da
CONCESSÃO PATROCINADA.
Os indicadores de desempenho estão divididos em quatro áreas,
sendo que para cada uma foi atribuído um peso para o cálculo da NOTA
DO QID final:
a)
b)

Operacional (70%);
Ambiental (10%)
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c)
d)

Social (10%) e
Financeira (10%)

Para avaliação, no presente trabalho, será focado apenas os indicadores relacionados a área financeira, cujo dados serão extraídos das demonstrações contábeis publicadas pela Concessionária.
Conforme o anexo V, para alcançar a nota máxima no subgrupo
financeiro, é necessário o cumprimento de todos os requisitos, caso contrário, a NOTA DO QID será zero.
Os indicadores que compõem a análise financeira no QID são:
margem LAJIDA, índice de cobertura do serviço da dívida, estrutura de
capital, liquidez corrente, custo pela receita liquida, demanda, demonstrações financeiras e projeções financeiras.
Observa-se que a concessionária Nascente das Gerais, constituída
em maio de 2007, iniciou suas atividades operacionais em junho de 2008.
Portanto, para o ano de 2007 não foram calculados os indicadores, já que
foi uma fase de despesas pré-operacionais.
3.1.1 – Margem LAJIDA
O LAJIDA - Lucro antes dos Juros, Imposto de Renda, Depreciação
e Amortização ou EBITDA - Earnings Before Interest Rates, Taxes,
Depreciation and Amortization representa a geração operacional de caixa
da companhia, ou seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas em sua
atividade, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos
e será apurado conforme o quadro a seguir:
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Quadro 6 – Margem LAJIDA
Anexo V - Indicadores de Desempenho - Margem LAJIDA
Financeira
Forma de Medição: LAJIDA/Receita Líquida
Unidade de
Objetivo:
Eficiência Operacional
%
Medida:
Início da exploração
Revisão dos
Entra em Vigor:
–
comercial da concessão
Parâmetros:
Periodicidade de
Fonte de Coleta de Demonstrações Financeiras
Semestral
Cálculo/Aferição:
Dados:
Auditadas
Departamento
Área/Responsável
Financeiro/Controladoria Nota Apurada:
(Atende ou Não Atende)
pelo Índice:
da Concessionária
Esse indicador é atendido
quando a informação é fornecida
Órgão
Agente Regulador/
Nota/Conceito no pela Concessionária. Caso essa
Fiscalizador:
Verificador Independente QID:
informação não seja fornecida, a
Concessionária terá nota zero no
subgrupo financeiro.
Fonte: DER/MG, 2010.
Perspectiva:

Na tabela abaixo, é apresentado o cálculo da Margem LAJIDA
do período de 2007 a 2009, porém não existe meta pré-estabelecida a
ser atingida pela companhia, a simples apresentação do indicador periodicamente atende as exigências estabelecidas no Anexo V do Edital.
Observa-se que a margem descaiu, reduzindo-se a sua capacidade de
geração de caixa de 69,36% para 60,66%.
Tabela 1 – Margem LAJIDA

MG - 050

Margem LAJIDA
2007
2008
0,00%
69,36%

2009
60,66%

Fonte: Autoria própria, 2010.

3.1.2 – Índice de cobertura do serviço da dívida
O índice de cobertura do serviço da dívida avalia a capacidade
da Concessionária de honrar suas obrigações financeiras e será apurado
conforme o quadro a seguir:
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Quadro 7 – Índice de cobertura do serviço da dívida
Anexo V - Indicadores de Desempenho - Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
(LAJIDA-IR-CSLL)/(Juros +
Perspectiva:
Financeira
Forma de Medição:
Amortizações)
Unidade de
Objetivo:
Capacidade de Pagamento
Sem unidade
Medida:
A partir da primeira
amoritzação de cada
Revisão dos
Entra em Vigor:
–
financiamento de longo
Parâmetros:
prazo
Periodicidade de
Fonte de Coleta de Demonstrações Financeiras
Semestral
Cálculo/Aferição:
Dados:
Auditadas
Departamento
Área/Responsável
Financeiro/Controladoria Nota Apurada:
(Atende ou Não Atende)
pelo Índice:
da Concessionária
Esse indicador é atendido
quando a informação é fornecida
Órgão
Agente Regulador/
Nota/Conceito no pela Concessionária. Caso essa
informação não seja fornecida, a
Fiscalizador:
Verificador Independente QID:
Concessionária terá nota zero no
subgrupo financeiro.
Fonte: DER/MG, 2010.

Na tabela abaixo, é apresentado o cálculo do índice de cobertura
do serviço da dívida período de 2007 a 2009, porém não existe meta pré-estabelecida a ser atingida pela companhia, a simples apresentação do
indicador periodicamente atende as exigências estabelecidas no anexo V
do edital. O referido índice manteve-se estável ao longo dos períodos.
Tabela 2 – Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
2007
2008
2009
MG - 050
0,00%
1,13
1,14
Fonte: Autoria própria, 2010.

3.1.3 – Estrutura de Capital
A estrutura de capital avalia a alavancagem financeira da
Concessionária e será apurado conforme o quadro a seguir:
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Quadro 8 – Estrutura de capital
Anexo V - Indicadores de Desempenho - Estrutura de Capital
(Passivo Circulante + Exigível a
Perspectiva:
Financeira
Forma de Medição:
Longo Prazo) / Passivo Total
Unidade de
Objetivo:
Alavancagem Financeira
%
Medida:
Início da exploração
Revisão dos
Entra em Vigor:
–
comercial de concessão
Parâmetros:
Periodicidade de
Fonte de Coleta de Demonstrações Financeiras
Semestral
Cálculo/Aferição:
Dados:
Auditadas
Departamento
Área/Responsável
Financeiro/Controladoria Nota Apurada:
(Atende ou Não Atende)
pelo Índice:
da Concessionária
Esse indicador é atendido
quando a informação é fornecida
Órgão
Agente Regulador/
Nota/Conceito no pela Concessionária. Caso essa
Fiscalizador:
Verificador Independente QID:
informação não seja fornecida, a
Concessionária terá nota zero no
subgrupo financeiro.
Fonte: DER/MG, 2010.

Na tabela abaixo, é apresentado o cálculo da estrutura de capital
do período de 2007 a 2009, porém não existe meta pré-estabelecida a ser
atingida pela companhia, a simples apresentação do indicador periodicamente atende as exigências estabelecidas no anexo V do edital. A estrutura de capital manteve uma captação de recurso com terceiros acima
de 80%.
Tabela 3 – Estrutura de Capital

MG - 050

Estrutura de Capital
2007
2008
0,00%
86,40%

2009
81,25%

Fonte: Autoria própria, 2010.

3.1.4 – Índice de Liquidez Corrente
O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da concessionária
em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo e será apurado
conforme o quadro a seguir:
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Quadro 9 – Índice de liquidez corrente
Anexo V - Indicadores de Desempenho - Liquidez Corrente
Ativo Circulante / Passivo
Perspectiva:
Financeira
Forma de Medição:
Circulante
Unidade de
Objetivo:
Capacidade de Pagamento
%
Medida:
Início da exploração
Revisão dos
Entra em Vigor:
–
comercial de concessão
Parâmetros:
Periodicidade de
Fonte de Coleta de Demonstrações Financeiras
Trimestral
Cálculo/Aferição:
Dados:
Auditadas
Departamento
Área/Responsável
Financeiro/Controladoria Nota Apurada:
(Atende ou Não Atende)
pelo Índice:
da Concessionária
Esse indicador é atendido
quando a informação é fornecida
Órgão
Agente Regulador/
Nota/Conceito no pela Concessionária. Caso essa
Fiscalizador:
Verificador Independente QID:
informação não seja fornecida, a
Concessionária terá nota zero no
subgrupo financeiro.
Fonte: DER/MG, 2010.

Na tabela abaixo, é apresentado o cálculo do índice de liquidez
corrente do período de 2007 a 2009, porém não existe meta pré-estabelecida a ser atingida pela companhia, a simples apresentação do indicador
periodicamente atende as exigências estabelecidas no anexo V do edital.
A liquidez apresentou melhora, porém a empresa está em fase grandes
investimentos iniciais o que demanda muito das suas disponibilidades financeiras. Embora tradicionalmente o índice de liquidez é traduzido na
forma de indicador absoluto, apresenta-se o mesmo em percentual, haja
visto que assim está previsto no Edital.
Tabela 4 – Índice de Liquidez Corrente

MG - 050
Fonte: Autoria própria, 2010.
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Liquidez Corrente
2007
2008
0,00%
4,55%

2009
10,81%
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3.1.5 – Custo pela Receita Líquida
O custo total envolve os custos e despesas operacionais para explorar a concessão. Esse índice demonstra a eficiência da concessionária,
ou seja, o montante despendido no exercício para se obter uma unidade
monetária de receita. Também busca assegurar a situação econômica da
concessionária e será apurado conforme o quadro a seguir:
Quadro 10 – Custo pela receita líquida
Anexo V - Indicadores de Desempenho - Custo pela Receita Líquida
Financeira
Forma de Medição: Custo Total / Receita Líquida
Unidade de
Objetivo:
Eficâcia Operacional
%
Medida:
Início da exploração
Revisão dos
Entra em Vigor:
–
comercial de concessão
Parâmetros:
Periodicidade de
Fonte de Coleta de Demonstrações Financeiras
Trimestral
Cálculo/Aferição:
Dados:
Auditadas
Departamento
Área/Responsável
Financeiro/Controladoria Nota Apurada:
(Atende ou Não Atende)
pelo Índice:
da Concessionária
Esse indicador é atendido
quando a informação é fornecida
Órgão
Agente Regulador/
Nota/Conceito no pela Concessionária. Caso essa
Fiscalizador:
Verificador Independente QID:
informação não seja fornecida, a
Concessionária terá nota zero no
subgrupo financeiro.
Fonte: DER/MG, 2010.
Perspectiva:

Na tabela abaixo, é apresentado o cálculo do custo pela receita
líquida do período de 2007 a 2009, porém não existe meta pré-estabelecida a ser atingida pela companhia, a simples apresentação do indicador
periodicamente atende as exigências estabelecidas no anexo V do edital.
A eficiência da concessionária melhorou consideravelmente do período,
ficando os seus custos em 55,92% da receita.
Tabela 5 – Custo pela Receita Líquida

MG - 050

Custo pela Receita Líquida
2007
2008
0,00%
75,26%

2009
55,92%

Fonte: Autoria própria, 2010.
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4 – Conclusões
O trabalho apresentou o desempenho econômico-financeiro da
companhia Nascentes das Gerais, que foi a primeira empresa a possuir
concessão de rodovia na modalidade de Parceria Público-Privada no
Brasil, realizando sua atividade de exploração e administração da rodovia
MG-050 em Minas Gerais, sob regime de concessão patrocinada.
Salienta-se que no Anexo V do edital não há pré-requisito regulatório com relação ao resultado da nota apurada nos indicadores financeiros, pois a simples apresentação destes indicadores ao DER/MG nos
prazos estabelecidos são considerados como atendidos os requisitos e garantem a nota ao grupo de indicadores financeiros.
O desempenho dos cinco indicadores econômicos e financeiros demonstrou um cenário muito semelhante nos dois períodos de operação,
nos anos de 2008 e 2009, com destaque ao indicador de custo pela receita
líquida, que apresentou importante melhora no ano de 2009, quando a
empresa fechou o seu primeiro ano de operação integral, já que a operação
iniciara em meados do ano de 2008 e o ano de 2007 representou uma fase
pré-operacional.
Já a análise das demonstrações contábeis da concessionária demonstram características habituais de ativos e passivos numa operação
que envolve investimentos em infraestrutura, como por exemplo, uma estrutura de capital alavancada para fazer frente aos investimentos exigidos
por força contratuais.
No ano de 2007 a Concessionárias realizou gastos na fase pré-operacional, não demonstrando, portanto, resultado econômico. A operação
iniciou em meados de 2008 e somente em 2009 verifica-se o primeiro
resultado econômico integral, sendo que em ambos os períodos foram
apurados lucros e crescentes, embora se tratarem de períodos econômicos
iniciais da concessão.
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A demonstração do fluxo de caixa da Concessionária apresentou
relevante crescimento na geração de caixa operacional do ano de 2009
com relação a 2008. Já o consumo de caixa com investimentos, suportado
em grande parte por geração de caixa em atividades de financiamentos,
ocorreu no ano de 2008. A empresa, para fins da manutenção equilibrada
de seu capital de giro, aportou capital, além do inicial, em aproximadamente R$ 12 milhões até o ano de 2009.
Nos primeiros anos de existência da concessionária foram investidos
aproximadamente R$ 134 milhões, havendo a expectativa de que nos
cinco primeiros anos sejam realizados R$ 312 milhões em investimentos
por parte da concessionária, sendo realizados 42,89% desta projeção em
apenas dois anos.
A companhia possui expectativa de investimentos por parte do
Estado de Minas Gerais de R$ 39,4 milhões nos cinco primeiro anos,
porém, observa-se que após pouco mais de dezoito meses do inicio das
atividades operacionais foi realizado 33,8% desta projeção, através do pagamento da contraprestação pecuniária.
Em contraste à licitação da rodovia MG-050, as informações a cerca
da licitação da Rodovia ERS-010 na região Metropolitana de Porto Alegre,
que serviu de motivação ao presente estudo, na sua fase de consulta pública,
não apresentou indicadores econômicos e financeiros a serem aferidos no
monitoramento da mesma durante o prazo da concessão.
Assim, se faz necessária a reflexão a cerca da adoção de indicadores
de monitoramento da situação econômica e financeira da concessionária
em caso de futura licitação da Rodovia ERS-010 na região Metropolitana
de Porto Alegre.
Também há de se destacar a importância, em tratando de PPP, de
entidade reguladora independente para fins de intervir no curso da concessão em caso de fragilidades observadas na saúde econômica e financeira
do seu operador.
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