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As agências reguladoras não podem ser prepotentes 
 
As agências reguladoras não vão bem. Foram criadas para regular a relação entre o que é 
público e o que é privado. Apareceram nas privatizações mas não funcionam só nesse caso.  
Entende-se que certos setores de atividade o Estado não tenha recursos suficientes nem 
capacidade gerencial para tocá-los a contento. Aí entram as agências. Para cuidar dos direitos 
do cidadão e da sociedade que perduram e devem ser assegurados. 
 
A iniciativa privada caminha sempre na direção do lucro e cabe salvaguardar não só direitos 
como investimentos estratégicos para o povo que nem sempre são atraentes para quem quer 
o lucro rápido. 
 
No discurso que justificou a introdução das agências na administração pública brasileira 
Fernando Henrique disse: "Não basta dizer 'o setor privado faz'. Sozinho não faz ou, se fizer, 
pode ser em detrimento da sociedade. É necessário um Estado capaz de regular, fiscalizar e 
defender o cidadão, o povo do país". Dito e não feito. Foi bom o presidente Lula questionar a 
autonomia exagerada das agências. É uma discussão que deveria ter vindo à tona há mais 
tempo. Ganhou, agora, o foco da mídia porque a transnacional AES, depois de assumir a 
Eletropaulo, anuncia que não é capaz de honrar suas dívidas com o BNDES, que a financiou. 
Tem cabimento que esse caso chegue a este ponto sem que tivéssemos uma informação 
anterior? Sem que o Congresso exercesse alguma fiscalização preventiva? Ninguém sabia de 
nada? É inaceitável. 
 
O problema dos aumentos de preços que incomodaram Lula é sempre relevante, mas não o 
mais grave. O pior é o solene descaso com as pessoas, com o consumidor. 
 
"Ninguém sabia de nada sobre a AES? É inaceitável"   
Recentemente empresas que ganharam o direito de explorar as ferrovias não cumpriram as 
metas e foram perdoadas. Quebraram contratos. O cidadão é perdoado se quebrar contrato? 
Não. Sofre os rigores da lei. As empresas devem sofrer o mesmo rigor, nem mais, nem menos.  
Tem sentido a Agência Nacional de Petróleo não querer publicar o nome dos postos que 
fraudam a gasolina causando até mortes? 
 
Esse comportamento absurdo só existe numa cultura nefasta que se acostumou a privilegiar 
poderosos e humilhar o cidadão comum, solitário e sem pistolões. 
 
Muita conversa sobre um novo papel do Estado e nenhuma ação prática para fiscalizar as 
próprias agências. Elas deveriam prestar contas semestralmente ao Senado, que aprova os 
nomes dos dirigentes, e fazer uma ampla divulgação de suas atividades à opinião pública. Fácil 
nos tempos da internet. 
 
Seus dirigentes têm mandato fixo, não coincidente com o do presidente da República, para 
poderem decidir sem a pressão natural dos financiadores de campanhas públicas. 
 
Mas o conceito está tendo efeito contrário. O compromisso é com a sociedade. Os dirigentes 
têm contato permanente com os empresários dos respectivos setores, o que é natural, mas 
desprezam solenemente o cidadão. Colocam-se acima dele, salvo honrosas exceções, com 
arrogância. Com salário pago pelo contribuinte, empossados após aprovação do Senado, eles 
deveriam assumir a briga do consumidor contra os abusos como o das tarifas telefônicas 
cobradas sem autorização. Precisam responder às indagações oficialmente em prazo curto e 
definido. Isso não está acontecendo e precisa mudar logo. Agência não é para burocrata ter 
reserva de poder. O primeiro passo é elas ficarem mais humildes e entenderem que são feitas 
para servir a população, sob pena de transformarem uma boa idéia num desastre. Basta de 
prepotência. 
 
Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0%2C6993%2CEPT491826-
1662%2C00.html – 26, Fev, 2003. 
 


