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RESUMO: O artigo apresenta primeiramente o contexto histórico da reforma do 
Estado no Brasil, considerando as significativas mudanças para a Administração 
Pública, o que deu ensejo à criação de um modelo inovador de organização e 
fiscalização das atividades econômicas e dos serviços públicos no Brasil, tal seja o 
modelo regulatório. Neste novo ambiente administrativo que gerou conseqüências 
econômicas, o processo de desenvolvimento deve ser tomado não apenas a partir 
dos indicadores econômicos favoráveis, mas também considerando o crescimento do 
número de usuários de serviços públicos e a necessidade de incremento da 
universalização não apenas como princípio, mas como diretriz do processo de 
regulação de tais serviços. 
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ABSTRACT: The article shows primarily the historic context of the State 
renovation in Brazil, considering the significant changes to the Public 
Administration, which give rise to the creation of an innovative model of 
organization and supervision of economic activities and public services in Brazil, 
such as the regulatory model.  In this new administrative environment that generated 
economic consequences, the process of development should be taken not only from 
favourable economic indicators, but also considering the growth on the number of 
public service users and the necessity to increase the universalization, not only as a 
principle, but as a guideline of the process of regulation of such services. 
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Introdução 

  

Desde o início da década de 1990 o Estado brasileiro vem passando por alterações 

significativas em se tratando da ordem econômica. Muito se questionou acerca de tais 

modificações, seja em relação ao momento político que marca o que se convencionou chamar 

de reforma do Estado, seja por causa das profundas transformações em determinados setores 

da economia, que passam a contar com uma nova estrutura de fiscalização e controle, tal seja 

a regulação. 
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 Embora previsto na CF/88 praticamente desde sua origem, o não exercício direto de 

atividades econômicas pelo Estado se torna uma realidade efetivada a partir da política de 

privatizações, instituição das agências reguladoras e conseqüentes marcos regulatórios em 

setores sensíveis da ordem econômica nacional, notadamente a prestação de serviços públicos, 

dantes concentrados exclusivamente nas mãos do Estado. 

 Na esteira de uma reformulação do Estado subsidiada pelos exemplos de reformas em 

países anglo-saxônicos e por relatórios do Banco Mundial, o Estado brasileiro inicia nos anos 

1990 uma tentativa de modernização e reestruturação que encontra reflexo na ordem 

constitucional vigente e, apesar de grande número de críticas principalmente a partir dos 

partidos de oposição ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, toma forma 

definitiva com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.  

A partir do modelo administrativo proposto, o Estado deixaria de ser prestador direto 

de serviços públicos e se afastaria de atividades econômicas comumente associadas à 

Administração Pública, como telefonia e prospecção de petróleo, em exemplos respectivos. A 

proposta tinha como objetivo, além da reconfiguração da Administração Pública, transformar 

a prestação de serviços e o exercício de atividades econômicas em forças capazes de 

promover o desenvolvimento, seja através do alargamento do ambiente concorrencial, seja por 

meio da universalização de serviços públicos. 

 A idéia central deste artigo é, em um primeiro momento, analisar o contexto histórico 

em que se deu a reforma do Estado, apontando suas principais características e alterações que 

deram novos rumos à Administração Pública, para em seguida iniciar-se a discussão acerca da 

necessidade de determinação de um novo modelo de organização e fiscalização das atividades 

econômicas e dos serviços públicos no Brasil, tal seja o modelo regulatório.  

Finalizar-se-á a exposição das idéias com a vinculação necessária, neste novo 

ambiente econômico e administrativo, entre a regulação e o processo de desenvolvimento, 

tomando este não apenas como crescimento econômico, o que seria facilmente percebido a 

partir do ambiente competitivo alargado, mas também a partir do crescimento do número de 

usuários de serviços públicos e da necessidade de incremento da universalização não apenas 

como princípio, mas como diretriz do processo de regulação dos serviços públicos. 

1. Regulação como necessidade: a reforma do Estado no Brasil. 



A década de 1980, não por acaso denominada década perdida, marca a grande crise 

que assolou os Estados da América Latina em seu contexto organizacional e fiscal. Embora se 

pretenda, a partir de argumentos da esquerda latino-americana, gravá-la como decorrente das 

práticas de Estados desenvolvidos que provocaram a crise da dívida, ou ainda, por meio dos 

argumentos ditos neoliberais, marcar a crise como decorrente do populismo, protecionismo e 

estatismo típicos das economias sul americanas, o fato é que a crise se deu em razão do 

próprio modelo de desenvolvimento experimentado pelos países latinos entre as décadas de 

1930 e 1970. Bresser-Pereira (1998, p. 91) afirma que os fatores que desencadearam a crise se 

devem principalmente ao modelo nacional-desenvolvimentista marcado por uma forte 

ingerência do Estado na condução das atividades econômicas. 

  O Brasil não se manteve alheio a esse padrão. Desde a I Guerra Mundial a ordem 

econômica nacional estava voltada para um modelo centralizador e marcadamente 

intervencionista, seja na prestação de serviços públicos seja na exploração de atividades 

econômicas que hoje nem de longe são consideradas atividades essenciais ao Estado, sendo 

mineração e siderurgia exemplos paradigmáticos. O nacionalismo que tomava conta da 

economia nacional impedia a expansão do mercado, vez que atividades econômicas de grande 

porte se perpetuavam nas mãos do Estado, sem chances, inclusive do ponto de vista legal e 

normativo, de que fossem exercidas pela iniciativa privada. 

 Esse ambiente de diminuta concorrência e por conseqüência nenhuma competitividade 

entre iniciativa privada e agentes públicos contribuiu negativamente para o alargamento do 

Estado e sua natural burocratização, situação que em meados da década de 1990 não mais 

tinha lugar em um ambiente internacionalmente volátil e competitivo do ponto de vista 

financeiro, haja vista o processo de privatização de empreendimentos públicos ter se tornado 

uma regra mundial, o que pode ser confirmado considerando-se a venda da Volkswagen, na 

Alemanha e a venda da British Telecom, no governo da então primeira ministra Margareth 

Thatcher, na Inglaterra. No continente sul americano, o movimento ganha força 

primeiramente no Chile, levando-se em conta os ditames do Banco Mundial e culminando 

com a venda da Teléfonos de Chile, em 1990 (RIBEIRO;EID JÚNIOR, 2003)  

O Estado brasileiro precisava modernizar-se e o empresariado mostrava força 

estruturando-se a fim de tomar o lugar do Estado em atividades que seguramente seriam 

melhor exploradas pela iniciativa privada, deixando ao Estado espaço, orçamento e 

organização para atividades que realmente lhe dissessem respeito, como saúde, educação e 



segurança. Tem-se ainda que as grandes estatais, por muito tempo, foram consideradas 

“cabides de emprego”, considerando principalmente a distribuição de cargos comissionados 

junto às empresas do Estado. A redução desse inchaço empregatício era um dos incentivos ao 

processo de privatização e reorganização das estatais. Sobre esta questão, Ribeiro e Edi Júnior 

esclarecem: 

Argumentos sobre sua [das empresas estatais] ineficiência e má administração, 
associados à imagem de haverem se tornado cabides de emprego, sujeitas às 
mazelas e obscuridades do poder político, foram gradativamente minando a 
estrutura montada pelo Estado. Este havia se tornado um mau gestor, um mau patrão 
(2003, p. 26). 

 A fim de alcançar objetivos de eficiência e boa administração, o governo federal, 

notadamente a partir do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, inicia uma série de 

medidas com vistas a reorganização e reposicionamento do Estado. Posteriormente, um 

relatório do Banco Mundial não por acaso denominado The State in a changing world, 

confirma a necessidade de mudança no modelo estatal. O relatório afirma de maneira 

categórica que a busca pelo desenvolvimento demanda um Estado presente, mas não 

onipresente, ou seja, o Estado é central para o processo de desenvolvimento, não como agente 

isolado e sim como sócio, um facilitador e fiscalizador (WORLD BANK, 1997, p. 5). 

 A década de 1990 é precisamente a década da globalização. A rapidez na circulação de 

informações e a redução dos custos desta disseminação significou um aumento substancial na 

movimentação de capital e no aumento da produtividade e competitividade internacional. É 

neste cenário que as grandes empresas nacionais e multinacionais tomam força e 

conglomerados empresariais se lançam no mercado dos até então exclusivos serviços 

públicos.  

O Estado tinha dificuldades em se sustentar o Estado como único ente prestador de 

benefícios e serviços públicos, considerando inclusive a participação mais efetiva da 

sociedade civil consumidora e usuária destes serviços. Materializava-se a partir desta nova 

modelagem um Estado capaz de encontrar junto à iniciativa privada agentes capazes de 

fornecer serviços que antes oneravam e impediam o mesmo de exercer suas atividades 

essenciais. Para Bresser-Pereira (1998, p. 93), a relação que deveria ser estabelecida entre 

Estado e agentes privados não poderia ser antagônica, e sim complementar, observados os 

setores onde cada agente (público e privado) é mais eficiente. 



 A partir dessas premissas, desencadeou-se, principalmente no Brasil, uma série de 

reformas econômicas que foram desde a privatização de setores antes sob o domínio exclusivo 

do Estado, como mineração e siderurgia, até a tida como mais impopular das reformas 

econômicas, a representada pela Emenda Constitucional n. 9, de 1995, que findou o 

monopólio das atividades relacionadas à exploração de petróleo no Brasil.  

Essas medidas, denominadas de neoliberais, não são simplesmente a dilapidação do 

patrimônio público, como muito se disse a época. São orientadas para o mercado, sem dúvida, 

mas seu objetivo central era tornar o país mais competitivo, vez que tornavam os agentes 

econômicos menos dependentes da ação do Estado. Estes mesmos agentes, advindos da 

iniciativa privada, são capazes de realizar aportes financeiros em infra-estrutura que oneravam 

desnecessariamente o Estado, isso sem falar na meritocracia determinante para a ocupação de 

cargos estratégicos. 

 No Brasil, a proposta de reformulação do Estado se concretiza como já informado, a 

partir de 1995, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e a instituição do 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE). As iniciativas de reforma do 

Estado foram primeiramente aplicadas em países desenvolvidos como a Inglaterra, Austrália e 

Nova Zelândia, e o Brasil se destaca por ter sido o primeiro país em desenvolvimento a pôr 

em prática tal projeto.  

Sob o ponto de vista jurídico-organizacional, a maior repercussão da reforma do 

Estado é a Emenda Constitucional n.19, de 1998, conhecida por Emenda Constitucional de 

Reforma da Administração Pública. Justamente neste ano o MARE deixa de existir e as ações 

seqüenciais que dizem respeito à reforma do Estado ficam a cargo, em nível federal, do 

Ministério do Planejamento. 

 De acordo com o Plano Diretor da Reforma do Estado, o objetivo da reforma passa 

pelas seguintes dimensões:  

[...] a) uma dimensão institucional-legal, voltada à descentralização da estrutura 
organizacional do aparelho do Estado através da criação de novos formatos 
organizacionais, como as agências executivas, regulatórias, e as organizações 
sociais; b) uma dimensão gestão, definida pela maior autonomia e a introdução de 
três novas formas de responsabilização dos gestores – a administração por 
resultados, a competição administrada por excelência, e o controle social – em 
substituição parcial dos regulamentos rígidos, da supervisão e da auditoria, que 
caracterizam a administração burocrática; e c) uma dimensão cultural, de mudança 
de mentalidade, visando passar da desconfiança generalizada que caracteriza a 



administração burocrática para uma confiança maior, ainda que limitada, própria da 
administração gerencial (MARE, 1995, p. 44) 

 

A dimensão institucional-legal é a mais representativa para este texto, vez que a 

instituição de agências reguladoras se confirma em setores antes dominados exclusivamente 

pelo Estado, e que agora  não têm mais o ente público como fornecedor do serviço, como no 

caso do serviço de telefonia fixo comutado, ou em setores em que o Estado permanece 

atuante, mas compete com agentes privados, como no setor petrolífero.  

As agências reguladoras, nestes exemplos representadas respectivamente pela Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e Agência Nacional de Petróleo (ANP), são  

realidade e fiscalizam desde o compartilhamento de infra-estrutura até a resolução de 

eventuais conflitos entre o usuário do serviço e o concessionário.  Deste modo, o Estado acaba 

por diminuir seu papel como executor ou prestador do serviço, sem, entretanto, permanecer 

alheio ao mesmo, vez que as agências reguladoras são por excelência entidades da 

Administração Pública. 

 As estratégias de reorganização estavam previstas no relatório do Banco Mundial 

divulgado em 1997. Por meio de uma reorganização, o Estado passaria a se legitimar sobre 

sua eficiência econômica. O ambiente administrativo favorável ao mercado faria com que este 

e o Estado se afinassem em torno de uma competitividade dita sistêmica, em que estariam tais 

entes (Estado e mercado) alinhados na tentativa de otimizar as condições de competitividade 

do país (LECHNER, 1996, p. 40). O Estado estaria, a partir de então, voltado para a criação 

de condições atraentes para os investimentos estrangeiros ao mesmo tempo em que 

coordenava e não mais executava isoladamente os fatores internos de produção, tendo em 

vista uma estratégia desenvolvimentista. 

 Esse papel, a partir das determinações do Banco Mundial (1997), passava por cinco 

etapas, a saber: i) estabelecer um marco jurídico-institucional estável e confiável a fim de 

maximizar a eficiência do mercado; ii) promover a estabilidade econômica, a disciplina fiscal 

e o controle do déficit público; iii) investir pesadamente em serviços sociais essenciais e de 

infra estrutura; iv) proteger, a partir de políticas públicas determinadas e em redes de 

segurança social, os mais vulneráveis economicamente e v) proteger o meio ambiente, 

inclusive da ação extensiva do mercado, resguardando-se o conceito de desenvolvimento 

sustentável. É neste quadro que se insere o modelo regulador. A inovação trazida com a 

criação das primeiras agências reguladoras diz respeito principalmente à consecução da 



primeira tarefa do novo Estado, tal seja estabelecer regras jurídicas de conduta para os agentes 

econômicos, num ambiente econômico e jurídico estável e confiável, não mais sujeito aos 

critérios políticos em caráter exclusivo.  

 

2. Regulação e intervenção do Estado no domínio econômico.   

 

 O modelo de participação do Estado na atividade econômica, pautado no art. 173 da 

CF/88 traz a idéia esclarecida acima, ou seja, o Estado não mais há que se portar como único 

agente econômico, ou mesmo como agente superior, salvo as ressalvas feitas pelo próprio 

texto constitucional, tais sejam os casos de relevante interesse coletivo ou imperativos de 

segurança nacional. Esse afastamento estatal em decorrência do texto constitucional e de sua 

efetivação a partir da reforma do Estado abriu caminho à prestação de serviços públicos por 

meio de entes particulares.  

Essa delegação, entretanto, não há que se dar de maneira descontrolada. Não prestar 

diretamente não significa não fiscalizar, cobrar, intervir. A figura da intervenção do Estado no 

domínio econômico persiste, seja no exercício direto de atividades econômicas com fins 

lucrativos ou não, seja na prestação de serviços públicos por parte dos particulares, mediante 

concessões, permissões ou autorizações, de acordo com o tipo de serviço. A intervenção 

continua, mas agora se dá de maneira indireta, por meio de inovação estrutural no Estado 

brasileiro, tal seja a instituição de agências reguladoras. 

 Regulação, no entender de Eros Roberto Grau (2006), é forma indireta de intervenção 

do Estado no domínio econômico e acontece a partir do instante em que este se afasta do 

papel de empresário e passa a atuar como gerente, atendendo exatamente as aspirações da 

reforma estatal da década de 1990, toda ela baseada no modelo gerencial de administração 

pública2. A regulação se confirma quando o Estado age como agente normativo e regulador da 

atividade econômica, como previsto no art. 174 da CF/88, sendo as atividades de fiscalização 

e normatização típicas de intervenção regulatória. 

                                                 
2 A intervenção do Estado no domínio econômico pode se dar de maneira direta, quando o Estado efetivamente 
atua como agente econômico (caso dos monopólios estatais) ou indireta, quando o Estado assume um papel 
normativo e fiscalizador do exercício da atividade econômica. Cf. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica 
na Constituição de 1988. 11ed. São Paulo: Malheiros, 2006 e MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso 
de Direito Administrativo. 12.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 



 Do ponto de vista histórico, as ações interventivas têm por base o estabelecimento da 

livre concorrência em padrões razoáveis de conduta, ou seja, o mercado não poderia estar 

livremente nas mãos dos competidores, sob de pena de configurarem-se inúmeras falhas de 

mercado, tal e qual aconteceu nos Estados Unidos à época dos trustes (HOVENKAMP, 

2005).  A determinação de regras gerais prévias, estáveis e confiáveis, verificada também no 

projeto de reforma do Estado pelo qual passou a Administração Pública brasileira encontra 

reflexo na criação das agências reguladoras e na promulgação da Lei 8884/94, conhecida 

como Lei Antitruste.  

Para Kovacic e Shapiro (2000), a busca da eficiência econômica elege a concorrência 

como meio mais eficiente para governar a economia, a fim de proteger o bem estar do 

consumidor (ou usuário de serviço) e da sociedade como um todo. Mas a livre concorrência, 

erigida ao status de princípio constitucional junto ao ordenamento jurídico brasileiro, não é 

absoluta. É livre, mas não absoluta. A garantia de um eficiente mecanismo de fiscalização em 

mercado regulado, como o de serviços públicos, é determinante para os projetos 

desenvolvimentistas do Estado brasileiro. 

 Assim, inaugura-se no Brasil o tempo da regulação. Concomitante ao processo de 

privatização dos serviços públicos e de alguns setores da economia nacional, se faz necessária 

a determinação de regras claras e previamente estabelecidas, a fim de fiscalizar e normatizar 

setores importantes do mercado, como os serviços de telefonia fixa e móvel e distribuição de 

energia elétrica, bem como atividades econômicas de repercussão nacional, como as 

atividades de mineração, siderurgia e prospecção de petróleo.  

A criação de órgãos reguladores já era prevista na Constituição Federal pelo menos em 

dois setores (telecomunicações e petróleo) bem antes da completude da reforma do Estado. 

Mas o aparecimento das muitas agências reguladoras, quadro atual da Administração Pública, 

somente teve lugar após o período de privatizações.   

 Há uma diversidade de conceitos em se tratando de regulação, mas todos convergem 

em um ponto: a atividade regulatória consiste em estabelecer e efetivar regras que garantam o 

funcionamento de setores de mercado, seja este os de serviços públicos, seja o de atividades 

econômicas propriamente ditas. A fim de esclarecer essa convergência, identificam-se as 

seguintes definições:  



O conjunto de medidas legislativas, administrativas e convencionais, abstratas ou 
concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da liberdade privada ou 
meramente indutiva, determina, controla ou influencia o comportamento agentes 
econômicos, evitando que lesem os interesses sociais definidos no marco da 
Constituição e orientando-se em direções socialmente desejáveis (ARAGÃO, 2002, p. 
37) 

 

 Tem-se, pois, que a regulação é capaz de controlar o agente econômico, seja este da 

esfera pública ou privada, para que não haja, no exercício desta atividade econômica 

propriamente dita, lesão ao bem estar social. Carlos Ari Sundfeld (2006, p. 18) trabalha com 

uma perspectiva um tanto política de regulação, mas não deixa de determinar o caráter 

normativo e fiscalizador, de maneira objetiva, por parte do Estado.  

Para Sundfeld (2006), regulação é uma espécie de intervenção estatal que se manifesta 

a partir de poderes e ações com objetivos marcadamente econômicos, como o controle de 

preços e tarifas e a entrada de novos agentes no mercado, como por outros que possuem 

justificativas variadas, mas que resultam em conseqüências econômicas, como as medidas 

ambientais. A regulação atinge setores exclusivamente privados, como o comércio, bem como 

setores em que os agentes econômicos privados atuam no campo da reserva estatal, tais sejam 

os concessionários de serviços públicos.  

 A regulação se torna uma realidade no Estado brasileiro quando este percebe, a partir 

da reforma dos anos 1990, que suas estruturas orçamentária, administrativa e tecnológica não 

teriam condições de efetivar, em tempo hábil e condições de competitividade, investimentos 

necessários a fim de incentivar setores essenciais ao desenvolvimento econômico. Desta 

forma, a atividade regulatória chega com a finalidade de mitigar a intervenção do Estado no 

domínio econômico, o que não significa em absoluto abandonar as rédeas do planejamento 

econômico.  

O Estado passa, então, a determinar linhas de ação previsíveis, a fim de determinar 

condutas e impor regras não mais de caráter exclusivamente político, mas sim 

majoritariamente técnico, a fim de que seja prestado, da melhor maneira possível, um serviço 

público. Vale lembrar que regulação é um direito do usuário, que não pode ficar à mercê do 

concessionário do serviço.  

 A regulação pode ser de vários tipos, e cada modalidade se aproxima de determinador 

setor. Para Kátia Valverde Junqueira (2008, p. 45), a regulação pode ser econômica, quando 



há intervenção nas decisões de mercado; social, quando diz respeito aos interesses 

transindividuais, como o meio ambiente e administrativa, quando é típica da estrutura e 

funcionamento da Administração Pública, como a exigência de relatórios e prestação de 

informações. Além dos tipos de regulação, a autora indica também os objetivos da atividade 

reguladora, e estes dizem respeito basicamente à prestação de serviços públicos, como a 

eficiência, a garantia da universalidade, a obrigatoriedade de um canal de comunicação com o 

usuário e o estímulo à inovação em infra estrutura. 

 O que se verifica é que a regulação se traduziu numa política estatal efetiva e estável, 

vez que o modelo não foi substituído desde sua criação. Também se percebe a despolitização 

de muitas decisões provenientes das agências reguladoras, que têm se multiplicado e deixado 

de ser exemplos exclusivos de entes da Administração Pública federal, vez que há criação 

destas também em âmbito estatal e municipal3. A regulação se confirma, então, como um 

modelo administrativo de sucesso e enfrenta um grande desafio: coordenar a atividade 

econômica e a prestação dos serviços públicos com a política desenvolvimentista do Estado, o 

que será abordado em seguida.  

 

3. Regulação de serviços públicos como caminho para o desenvolvimento 

 

 Um ambiente regulatório adequado pode ser um facilitador do desenvolvimento, mas a 

relação que parece lógica pelo menos no Brasil tem enfrentado alguns entraves, embora tais 

problemas não neguem o caráter preferencial por um ambiente regulado junto às políticas 

públicas de desenvolvimento. 

 Uma das questões mais significativas acerca do processo de regulação e conseqüente 

externalização das conseqüências diz respeito à universalização dos serviços públicos. É fato 

que esta última é uma das características dos serviços, mas o que se questiona é se a partir das 

privatizações e prestação dos serviços por parte dos particulares há possibilidade de conciliar 

                                                 
3 Como exemplo de agência reguladora estadual, tem-se a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados 
do Estado do Ceará (ARCE). Criada em dezembro de 1997, pela Lei estadual 12.786. A ARCE regula os 
serviços públicos de distribuição de energia elétrica, de fornecimento de gás e prestação de serviços de água e 
esgoto, bem como regula o sistema de transporte terrestre de passageiros em escala intermunicipal. Atua ainda 
como mediadora de conflitos entre os prestadores de serviço e os usuários dos mesmos (ARCE, 2012). Já na 
esfera municipal, tem-se como exemplo a  Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do Município de 
Ponta Grossa  (ARAS),  criada pela Lei  8.428/2006. A ARAS tem como funções regular, controlar e fiscalizar o 
serviço público de abastecimento de água e esgoto no município de Ponta Grossa (ARAS, 2012).  



os interesses de mercado dos concessionários com o atendimento generalizado da rede social 

amparada pelos serviços públicos, considerando que muitas vezes o interesse dos 

concessionários, sob o ponto de vista lucrativo, não atende a uma demanda significativa de 

potenciais e possíveis usuários que continuam alijados de serviços básicos e essenciais como 

distribuição de energia elétrica.  

 Em uma análise exclusivamente dedicada a esta questão, Diogo Coutinho (2002, p. 

65) levanta alguns aspectos relevantes, questionando se em um ambiente marcado por 

interesses aparentemente antagônicos há lugar para uma teoria da regulação voltada para o 

crescimento econômico e aumento de bem estar social. 

 No novo mercado dos serviços públicos no Brasil, a infra estrutura passa a ser bancada 

exclusivamente pelos concessionários de serviço, ainda que em serviços como energia elétrica 

e telecomunicações tenha havido aproveitamento de redes. Desta forma, os aportes 

financeiros em inovações em tecnologia e capacitação de pessoal passam a ser tarefas 

fundamentais do setor privado. Não investir em tais setores comprometeria sobremaneira a 

prestação do serviço, o que pode gerar conforme previsão contratual, o fim da concessão.  

O problema é que os concessionários investem em tecnologia e alcance da rede não 

apenas por imposição contratual, mas sim porque os seus ganhos advêm principalmente do 

pagamento da tarifa, contraparte dos usuários. A lógica seria então pensar que, quanto maior o 

número de usuários, maior a arrecadação de tarifas, mais lucro para o concessionário, mais 

possibilidades de investimento, o que ocasionaria a melhoria na prestação do serviço e a 

expansão da rede. Mas o resultado deste raciocínio não é tão evidente, e uma das dificuldades 

desta relação é o alcance geográfico dos serviços públicos, trazido por Diogo Coutinho (2002, 

p. 67): 

Isto implica, na prática, o desafio de obter, por meio da regulação, investimentos de 
expansão da infra estrutura em direção a localidades não atendidas por serviços 
públicos. Deve-se ter em conta, ainda, que em geral tais localidades encontram-se 
distantes de centros urbanos e comerciais e são habitadas por populações de baixa 
renda, o que desestimula o investimento privado. Ademais, a construção de novas 
redes de infra estrutura requer investimentos cujo retorno exige longa maturação, 
custos irrecuperáveis e elevadas economias de escala. 
 
 

 Embora tenha havido expansão da rede e conseqüentemente do alcance dos serviços 

públicos, ainda há uma considerável margem da população que permanece alheia aos 



serviços, ou que os usufrui em razão da prestação direta dos mesmos pelo Estado. Desta 

forma, as agências reguladoras teriam um papel diverso daquele reservado aos agentes de 

mercado, tais sejam os próprios concessionários.  

A ordem econômica nacional, portanto, pode e deve se valer do mecanismo de 

regulação para promover a universalização dos serviços, por meio de políticas econômicas 

reguladoras de conteúdo redistributivo. Uma das possibilidades é considerar consórcios entre 

empresas privadas e o setor público, afinal crer que apenas a iniciativa privada deve promover 

a universalização a partir de seus próprios recursos pode alterar o cenário atrativo da 

prestação dos serviços públicos para um completo desinteresse pelas concessões. 

 Acreditar que as empresas privadas promoveriam a universalização tão-somente por 

meio da remuneração a partir das tarifas é ingenuidade. Como também o é acreditar que as 

agências reguladoras podem impor esta obrigação aos concessionários. As agências podem e 

devem fiscalizar, normatizar e sancionar o setor regulado, mas a menos que o comando 

normativo seja expresso, não podem obrigar os concessionários a universalizar os serviços se 

estes não suportam o ônus deste investimento.  

Um dos fatores que dificulta essa determinação por parte das agências é justamente o 

momento em que se instituiu o modelo regulatório no Brasil. Pós-privatizações, o modelo 

regulatório foi imposto sem uma estratégia clara para a universalização (COUTINHO, 2002, 

p. 70).  Os concessionários se viram submetidos às regras da regulação após a privatização 

dos serviços que passaram às suas mãos, quando o ideal seria que conhecessem as regras do 

jogo antecipadamente. 

 Entretanto, a falta dessa estratégia à época deve ser suprida e a universalização dos 

serviços a partir da regulação é meta do próprio desenho institucional do Estado brasileiro. Há 

duas boas possibilidades neste sentido. A primeira é trabalhar com tarifas diferenciadas, de 

acordo com a capacidade financeira do usuário, realidade comum nos Estados Unidos. A 

outra é submeter o mercado à competitividade. A multiplicidade de prestadores de um mesmo 

serviço fomenta a concorrência, e esta pode ser o diferencial da determinação de tarifas. Mas 

ainda que haja um cenário competitivo e esteja previsto no marco regulatório a diferenciação 

de tarifas, Diogo Coutinho (2002, p. 76) acrescenta: 

 



Empresas privadas não investem em universalização a não ser quando esta apresenta 
perspectivas excepcionais de rentabilidade futura que justifique inversões ou quando 
são obrigadas a isso pelas regras de regulação que tenham, dentre seus escopos, 
objetivos redistributivos estabelecidos criteriosamente. 
 
 

 Desta forma, esperar que as empresas privadas concessionárias tenham auto-interesse 

em atender as exigências de universalização é desconhecer a realidade do mercado. Faz mais 

sentido esperar esta universalização a partir de iniciativas conjuntas, como já citado, 

considerando investimentos em infra estrutura, meios diferenciados de financiamento e 

tarifação, além de reconhecimento de fatores externos aos serviços públicos prestados, mas 

que repercutem de maneira significativa quando se trata do alcance dos mesmos, tais sejam os 

níveis de emprego e renda da população.  

 Sem considerar estas possibilidades, é difícil imaginar a concretização de um marco 

regulatório que tenha por objetivo a universalização do serviço a menos que se estabeleçam 

políticas públicas alheias à regulação por si só, além de uma tarifação diferenciada, que vá ao 

encontro do princípio constitucional da capacidade contributiva. 

À medida que a coletividade tem acesso a serviços públicos essenciais, como gás 

encanado, distribuição de energia elétrica e serviços de telecomunicações, verifica-se uma 

evolução social que demonstra desenvolvimento não apenas do ponto de vista econômico, 

mas principalmente, humano. Se o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) medido pelas 

Nações Unidas leva em consideração a renda, o nível de escolaridade e a expectativa de vida, 

é de se esperar que a associação entre a fruição desses serviços e a melhora do IDH seja 

evidente, e é desta forma é que a universalização dos serviços públicos se mostra como um 

caminho para o desenvolvimento. 

 

 Considerações Finais 

  

É incontroverso, inclusive por meio do comando constitucional, que o Estado deve se 

afastar de atividades típicas da iniciativa privada salvo determinação expressa do texto da 

Constituição, a fim de voltar-se às questões públicas essenciais. Por muito tempo o Estado 

brasileiro foi um grande empresário, controlador de grandes empresas que além de não serem 

competitivas do ponto de vista produtivo, ainda serviam a interesses políticos que iam desde o 

loteamento de cargos à evasão de dinheiro público, e exemplos são as agências regionais de 



desenvolvimento (SUDENE e SUDAM, principalmente), gigantes estatais como a extinta 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). 

O fato é que a reformulação era inevitável, e tanto isso se confirma que mesmo o atual 

governo federal, grande crítico da política de privatizações quando era oposição, agora segue 

o mesmo caminhar, como fazem prova as seqüenciais rodadas de licitações promovidas junto 

ao setor petrolífero4 (ANP, 2012).  

Em nenhum momento a reforma da Administração Pública teve como fim decretar a 

completa ausência do Estado do setor produtivo ou mesmo da prestação de serviços. Se assim 

o fosse, não haveria porque investir seguidamente no modelo regulatório e na estruturação de 

entes públicos que tivessem como atribuição primeira a tarefa de fiscalizar, orientar e 

normatizar o exercício de atividades econômicas, principalmente quando estas dizem respeito 

de maneira mediata ao bem estar coletivo, como é o caso da prestação de serviços públicos. 

O modelo utilizado atende aos anseios de um Estado enxuto, porém eficiente, e que 

continue a conduzir o exercício de atividades típicas da iniciativa privada, como os serviços 

de telefonia. Isso sem falar na economia de recursos públicos, antes direcionados às atividades 

que não encontravam reflexo direto no incremento da qualidade de vida da imensa maioria da 

população, como a mineração. Afinal pode-se afirmar que a CVRD, hoje Vale, não foi 

responsável, enquanto estatal, pelo aumento do IDH nas regiões em que era atuante. Em 

absoluto utiliza-se este exemplo para caracterizar a empresa em questão como benfeitora da 

coletividade, uma vez privatizada. Apenas se pretende dizer que o simples fato de uma 

atividade estar nas mãos do Estado não gera como conseqüência imediata o bem estar da 

coletividade.  

Esse bem estar pode perfeitamente advir da redistribuição propiciada pela reforma do 

Estado e pelo modelo regulatório, desde que haja vinculação entre a atividade regulada e o 

interesse público, o que pode ser percebido a partir do maior alcance dos serviços públicos 

prestados por concessionários. Mas é de bom alvitre lembrar que regulação não tem como 

finalidade distribuir riqueza. Que não se espere dos concessionários ações caridosas no 

                                                 
4 A ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) realizou a primeira rodada de 
licitações em junho de 1999. Desde então, as rodadas vêm sendo promovidas anualmente. Foi aberta em 2011 a 
11ª Rodada para a contratação de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, considerando-se 
o regime de concessão (ANP, 2012).  



sentido de diminuir seu reembolso pelo serviço prestado. Esse modelo apenas afastaria 

eventuais interessados de um mercado atraente como o dos serviços públicos.  

A tarefa da regulação não é obrigar o concessionário a prestar favores, mas sim 

determinar que o alcance de serviços públicos essenciais se dê como uma qualificação, uma 

obrigação contratual que não inviabilize a continuidade da prestação do serviço. Essa 

obrigação contratual pode vir por meio de uma política de tarifação diferenciada ou ainda por 

meio de convênios e parcerias entre o setor público e a iniciativa privado. Desta forma, pode-

se vislumbrar um alargamento do número de usuários, o que em se tratando de serviços como 

energia elétrica e telecomunicações, fará com que os índices de desenvolvimento humano e 

econômico alterem-se em sentido crescente.  
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