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"A criação das agências reguladoras foi importante passo na modernização do Estado brasileiro."  
 
O governo dá demonstrações de não ter acompanhado a (r)evolução que ocorreu no ambiente 
institucional brasileiro nos últimos anos. Parece considerar que tudo ainda encontra-se por fazer 
na história do país, esquecendo os avanços e as conquistas de períodos recentes, não só do poder 
público como da própria sociedade. O caso das agências reguladoras é um bom exemplo.  
 
A situação da economia brasileira alterou-se radicalmente desde o final dos anos 80. Não porque 
as autoridades quisessem, mas, principalmente, porque a organização das finanças internacionais 
sofreu uma transformação profunda nas duas últimas décadas do século passado. Nesse turbilhão, 
marcado pela ampla liberalização dos mercados, tornou-se imperativo modificar a forma de 
atuação do Estado brasileiro, preservando, sobretudo, o interesse dos cidadãos.  
 
A criação das agências reguladoras em áreas de prestação de serviços públicos foi um importante 
passo na modernização do aparato estatal brasileiro. Não havendo, por várias razões, mais 
espaço para o Estado interventor, dominante desde a década de 40, impôs-se o Estado regulador 
- algo bem distante do modelo liberal.  
 
O processo foi iniciado com a Aneel (energia elétrica), ainda em 1996. Prosseguiu com a Anatel 
(telecomunicações), em 1997, e com a ANP (petróleo), no ano seguinte. Hoje, existem mais cinco 
agências reguladoras no país: duas no setor de saúde complementar e vigilância sanitária (ANS e 
Anvisa); duas no de transportes (Antaq, para os aquaviários, e ANTT, para os terrestres) e uma 
para os recursos hídricos (ANA).  
 
Qualquer novo abalo nas expectativas e na estabilidade das regras fará o investidor manter 
distância do país  
 
Como ressaltou o presidente Fernando Henrique, essa nova forma de regulamentação da 
economia visava "radicalizar a democracia", dando voz à sociedade nesses órgãos. Caberia às 
agências zelar pela qualidade do serviço prestado, garantir o acesso da população aos serviços, 
preservar o equilíbrio econômico-financeiro das empresas e assegurar o cumprimento das 
obrigações assumidas por organizações concessionárias.  
 
Os objetivos foram completamente atingidos? É claro que não. E nada mais natural, já que se 
trata de processo inovador na tradição brasileira. O que não se pode, e não se deve, é condenar o 
modelo por causa de fatores que são sintomas, e não causa dos males. O recente surto de alta do 
dólar e seus fulminantes impactos nos preços administrados não tem a ver com o funcionamento 
das agências, mas sim com os contratos de concessão. Não há porque confundir uma coisa com a 
outra.  
 
Os aumentos dramáticos das tarifas de energia elétrica e de telecomunicações, para ficar nos dois 
exemplo mais eloqüentes, são decorrência de condições dos termos de concessão firmados à 
época da privatização dos serviços. As agências fazem cumprir o que rezam os contratos, que 
prevêem índices de reajustes escolhidos à época por melhor refletir a evolução dos custos.  
 
O problema é que estes indexadores carregam para dentro da casa de cada cidadão brasileiro, da 
Baixada Fluminense até a Floresta Amazônica, o peso do dólar. É um problema a ser enfrentado. 
O governo, ao invés de reclamar de tudo o que foi feito no passado, poderia aproveitar a 
temporada de revisões tarifárias previstas nos contratos firmados com as concessionárias de 
energia e de telecomunicações para discutir a mudança dos índices. O atual governo, entretanto, 
preferiu deixar o assunto de lado.  
 



No caso das elétricas e da telefonia, optar pelo enfrentamento, como preferem alguns, é ingressar 
num caminho de trevas, com prejuízos que, em última instância, irão sempre estourar no bolso do 
contribuinte. Qualquer novo abalo nas expectativas e na estabilidade das regras fará os 
investidores manter distância do país. Na ausência de agências reguladoras independentes, o 
custo dos investimentos tende a subir. O preço a ser pago pode ser tarifas mais altas ou mesmo a 
falta dos serviços.  
 
No início do governo Fernando Henrique, a situação do setor elétrico nacional era quase 
falimentar: 56 obras de usinas haviam sido paralisadas no país. De lá para cá, sobretudo após a 
criação da Aneel, em 1996, o parque gerador brasileiro cresceu 39% - o equivalente a duas 
hidrelétricas de Itaipu.  
 
Nas telecomunicações, os resultados são ainda mais significativos. O número de telefones fixos 
quase quadruplicou. Uma linha residencial custa hoje 50 vezes menos do que custava há oito 
anos, com entrega imediata - o que era impensável no passado. Em regiões como o Nordeste, a 
cobertura na classe D passou de 6% em 1997, último ano antes da privatização, para 61% em 
2002. Os celulares, antes artigo de alto luxo, passaram de 800 mil unidades em 1995 para 31,6 
milhões em 2002 e hoje são parte da vida de todos os brasileiros.  
 
O grande mérito das agências reguladoras está em dar estabilidade ao ambiente econômico, 
livrando-o de nefastas influências políticas. Foram, portanto, fator fundamental para que o Brasil 
recebesse os volumosos investimentos que impulsionaram a melhoria dos serviços de infra-
estrutura: mais de R$ 30 bilhões em telefonia e US$ 48 bilhões em eletricidade até este ano. A 
expansão do atendimento a amplas camadas da população foi garantida pelas regras de 
universalização.  
 
As agências cuidam do interesse público, ao mesmo tempo em que zelam pela harmonia entre as 
partes - consumidores de um lado e investidores do outro - e não devem sujeitar-se a pressões 
políticas circunstanciais. Do Executivo emanam as diretrizes que devem nortear cada setor e o 
planejamento das políticas de longo prazo. Às agências compete cuidar para que os resultados 
sejam alcançados.  
 
Se a independência é um imperativo, é igualmente salutar que as agências se sujeitem à 
vigilância da sociedade. É curioso que o PT, ao mesmo tempo em que defende a autonomia do 
Banco Central, passe a pregar uma limitação de poderes para as agências reguladoras e a 
subordinação delas a interesses políticos - pois é disso que, na prática, está se tratando quando 
se pretende subordiná-las ao Poder Executivo.  
 
Deve-se reexaminar os índices de correção das tarifas, e é necessário discutir também a pesada 
carga tributária imposta sobre os serviços essenciais. Além disso, a revisão dos contratos precisa 
garantir a repartição de ganhos de produtividade aos consumidores por parte das empresas - algo 
já previsto nas regras. Basta aplicá-las!  
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