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Objetivo: dar aos alunos noções sobre o papel 
regulatório do Estado nas economias modernas, 
compreendendo a base teórica e histórica da regulação 
e as formas e modelos de ação regulatória do poder 
público. Será dada ênfase especial ao modelo 
regulatório brasileiro e às agências reguladoras. 
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Notícias recentes 
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Metodologia 

 

• Aulas expositivas 

 

• Leitura de textos indicados  

– Servirão de base para as discussões e para as atividades 

 

• Material disponível em: 

perguntasaopo.wordpress.com/disciplinas/graduacao/rarcb 
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Programa da disciplina 

1. Introdução ao curso 
2. O que, por que, como regular? 
3. O Estado regulador moderno 
4. Abordagens analíticas da regulação: econômica, social, 

política, institucional 
5. Formas institucionais e instrumentos de regulação 
6. Regulação e política: relações, controle e accountability 
7. Formas de relação Estado-Mercado: concessão, 

privatização, PPP, contratualização... 
8. O modelo de agências reguladoras no mundo e no Brasil 
9. Regulação no federalismo brasileiro 
10.Exemplos e análise da regulação setorial: 

telecomunicações, energia elétrica, saúde suplementar, 
saneamento 

11.Questões atuais da regulação 
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Avaliação da disciplina 

• Duas notas: 
– Participação e atividades em sala de 

aula (30%) 
– Trabalho final em grupo (70%), 

dividido em duas partes 

 
 

Trabalho:  
• (a) Mapeamento (30%) 

– Verificar as agências existentes 
(estaduais e municipais) 
• Levantar lei de criação, decreto de 

instalação, regimento e pequeno 
histórico de cada uma (atentar para 
mudanças ao longo do tempo, 
agências criadas e nunca instaladas...) 

– Fazer pequena tabela comparativa 
• Áreas de atuação 
• Número de diretores, mandato, forma 

de nomeação (força do Executivo x 
divisão de poderes x autonomia) 

• Fonte de orçamento 

 
 
 
 
 

– Cada grupos assume uma região: 
1. São Paulo e Minas Gerais 
2. Rio de Janeiro e Espírito Santo 
3. Sul 
4. Norte 
5. Nordeste 
6. Centro-oeste 
7. Brasília (inclui as federais) 

 
Trabalho: 
• (b): Comparação (40%) 

– Escolher duas agências  de entes 
federativos diferentes Escolher um 
setor específico de cada uma das 
agências 

– Mostrar como a regulação é 
realizada 
• Instrumentos, aspectos regulados, etc, 

modus operandi... 
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O QUE É REGULAÇÃO? 
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Os mercados 

• Os mercados são poderosos elementos capazes de 
trazer à sociedade: 

– Geração de riquezas; 

– Inovações tecnológicas 

– Aperfeiçoamento da qualidade de produtos e serviços 

 

• Segundo a teoria econômica clássica, os mercados 
são capazes de chegar a um equilíbrio ótimo para a 
sociedade, com o fornecimento de bens e serviços em 
níveis e condições adequadas e eficientes, levando ao 
desenvolvimento econômico. 
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Os mercados e seus problemas 

• Todavia, isso só ocorre dentro de algumas condições: 

– Competição plena 

– Ampla disponibilidade de informação 

– Os custos são internalizados 

– Comportamento racional dos consumidores. 

 

• Essas condições são raras na prática, levando a 
distorções e problemas para os consumidores e a 
sociedade. 

 

• Além disso, há valores morais e éticos que não são 
fornecidos espontaneamente pelos mercados. 
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O que é regulação? 

• Há várias possíveis definições, dependendo das 
abordagens conceituais:   

– Cultural 

– Política 

– Econômica 

– Social 

– Filosófica 

– Fisiológica...  

 

• O melhor que podemos fazer conceitualmente é 
indicar o que queremos dizer quando usamos o 
termo regulação. 
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Algumas definições que usaremos 

Processo envolvendo tentativa 
sustentada e focada de alterar o 
comportamento de outros de 
acordo com normas ou objetivos 
definidos, visando produzir um 
resultado identificável, exercido 
sob os auspícios de uma autoridade 
governamental (Windholz; Hodge, 2013: 6) 

 

Imposição de regras, restrições, 
incentivos ou penalidades por parte 
do Estado nas atividades 
executadas por agentes atuando no 
mercado, visando obter 
determinados resultados sociais e 
econômicos para a sociedade. 
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TIPOS DE REGULAÇÃO 
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Crescimento da atividade regulatória 

• Os governos tem três funções sociais básicas: 
– Provisão 
– Distribuição 
– Regulação 

 
• Regulação é – e sempre foi – uma atividade básica de qualquer 

Estado e pode ser realizada de muitas formas institucionais e por 
meio de uma gama diversa de instrumentos. 
 

• Os governos (por meio de privatização, concessão, etc) tem mudado 
da provisão direta para a regulação de agentes econômicos e sociais 
que forneçam os bens e serviços 
– Isso não muda a natureza pública do bem ou serviço, ainda que 

eventualmente mude a percepção 

 
• Além disso, há outras explicações para o crescimento da regulação 

– Consciência e demanda social 
–  Sociedade do risco: novas tecnologias, risco percebido 
– Paternalismo: escolha de experts versus escolhas individuais 
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Tipos de regulação 

• Na literatura estadunidense entende-se como 
regulação qualquer forma de restrição 
governamental imposta às atividades executadas por 
agentes privados e, eventualmente, públicos. 

 

• Todavia, em termos analíticos costuma-se fazer uma 
distinção entre dois tipos básicos de regulação: 
Econômica e Social 

 

• Essas definições são aplicadas em relação aos temas 
regulados, aos seus objetivos ou valores em pauta 
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Regulação social x econômica 

Duas visões da regulação social 

 

Econômica 

Social 

Social 

Econômica 

Correção de resultados danosos 

da atividade econômica 

 

Melhorar um mercado 

economicamente eficiente 
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Pelos objetivos e objetos: Econômica 

• Objetos: preços; tarifas; condições de entrada, 
permanência e saída em mercados; incentivos 
econômico-financeiros.  

 

• Objetivos: melhorar a eficiência econômica do 
mercado, aumentar a competição. 

 

• Em mercados competitivos atinge principalmente:  
– Condições de entrada e saída nos mercados 

– Requisitos para manter-se em operação 

• Em mercados monopolistas: buscar os resultados de 
um mercado competitivo 
– Atinge temas como taxas de retorno, obrigatoriedades de 

inovação, investimentos (prudentes)... 
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Pelos objetivos e objetos: Social 

• Objetos: saúde, segurança, informações, padrões 
técnicos, direitos sociais 

 

• Objetivos: 

– Produzir resultados socialmente desejáveis por meio da 
correção de efeitos danosos da atividade econômica 

– Produção de resultados diferentes e melhores daqueles de 
um mercado eficiente 

 

• Enquadram-se nessa categoria temas como vigilância 
em saúde, licenciamento de medicamentos, normas 
de rotulagem, padrões de segurança e eficiência em 
equipamentos, níveis de contaminação, entre outros. 
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Definição pelos valores primários 

Nessa lógica o tipo seria definido pelos principais valores 
em questão, com os secundários estabelecendo limites e 
dando fundamentos e legitimidade às ações regulatórias. 

Econômica Social 

Valores 
primários 

Eficiência 
Competição 

Inovação 
Individualismo 

Escolha 

Justiça 
Honestidade 

Eqüidade 
Coesão social 

Confiança 

Valores 
secundários 

Justiça 
Honestidade 

Eqüidade 
Coesão social 

Confiança 

Eficiência 
Competição 

Inovação 
Individualismo 

Escolha 

Fonte: Windholz; Hodge, 2013: 15 
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Agência federal 
Ministério 

relacionado 

Lei de 
criação 

Decreto de 
instalação 

n° de 
diretores 

duração 
do 

mandato 

ANEEL - Agência Nacional de Energia 
Elétrica 

Minas e Energia 
9.427, de 

26/12/1996 

2.335, de 
06/10/1997 

5 4 

ANATEL - Agência Nacional de 
Telecomunicações 

Comunicações 
9.472, de 

16/07/1997 

2.338, de 
07/10/1997 

5 5 

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 

Minas e Energia 
9.478, de 

06/08/1997 

2.455, de 
14/01/1998 

5 4 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária 

Saúde 
9.782, de 

26/01/1999 

3.029, de 
16/04/1999 

5 3 

ANS - Agência Nacional de Saúde 
Suplementar 

Saúde 
9.961, de 

28/01/2000 

3.327, de 
05/01/2000 

5 3 

ANA - Agência Nacional de Águas Meio Ambiente 
9.984, de 

17/07/2000 

3.692, de 
19/12/2000 

5 4 

ANTAQ - Agência Nacional de Transportes 
Aquáticos 

Transportes 
10.233, de 

05/06/2001 

4.122, de 
13/02/2002 

3 4 

ANTT - Agência Nacional de Transportes 
Terrestres 

Transportes 
10.233, de 

05/06/2001 
4.130, de 

13/02/2002 
5 4 

ANCINE - Agência Nacional do Cinema 
Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio 
Exterior 

MP 2.228, de 
06/09/2001 

- 4 4 

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil Defesa 
11.182, de 

27/09/2005 

5.731, de 
20/03/2006 

5 5 



O que os 
pontos 
marcados 
significam? 
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Próxima semana:  
• Teorias da regulação 
• Abordagens analíticas da regulação (1): econômica 

 

• Textos base:  
– MAJONE, G. Do Estado positivo ao Estado regulador: causas e 

conseqüências de mudanças no modo de governança. Revista do Serviço 
Público, ano 50, no. 1, janeiro-março. 1999 

– KUTNER, R. Tudo à venda. Tradução de Claudio Weber Abramo. 
Companhia das Letras. São Paulo. 1998 - capítulo 7 
 

• Textos complementares:  
– PÓ, Marcos. V. O jogo regulatório brasileiro: a estabilidade contratual 

para além da autonomia das agências. Tese (Doutorado em 
Administração Pública e Governo - Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo. 2009. 
Capítulo 1 

– MELO, Marcus A. (2000). Política regulatória: uma revisão da literatura. 
BIB, n° 50, 2° semestre 

 
• Disponível em: 
• http://perguntasaopo.wordpress.com/disciplinas/rarcb/ 
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