Política Regulatória: uma Revisão da Literatura*
M arcus A n d ré M elo

Introdução

E ste texto discute a literatura interna
cional sobre política regulatória, identifican
do as questões centrais da agenda de p es
quisa na área. Grande parte dessa literatura
foi produzida por econom istas e não por
cientistas políticos. A relevância do tema
das agências regulatórias na agenda de pes
quisas na Europa e na América Latina é cres
cente em um quadro no qual o conhecim en
to sobre o tem a entre cientistas sociais é
escasso e a centralidade política dessas ins
tituições cada vez maior. Trata-se, de fato,
de uma área fortemente interdisciplinar. Um
dos objetivos dessa revisão bibliográfica é
discutir essa literatura, e contribuir para a
form ação de um a agenda de pesquisa em
torno do tema.
O texto está organizado em uma intro
dução e outras oito seções. A seção 2 dis
cute as agências regulatórias independen
tes nos EUA e sua criação recente no qua
dro europeu, e contrasta as experiências his
tóricas da regulação endógena via proprie
dade pública e via agência ou comissão in
dep en d en te.
A seção 3 exam ina as transform ações
recentes da intervenção regulatória do es-

tado no co n tex to dos anos 90, no que se
refere ao processo de globalização, às vá
rias dim ensões que a liberalização e a reregulaçâo assumem e às bases do processo
de difusão internacional de paradigm as de
reform a regulatória. A quarta seção examina
a teoria norm ativa da regulação que consti
tuiu-se na base conceituai da ação regula
tória do Estado e a paralela criação de agên
cias regulatórias em vários países. O final
dessa seção também discute brevem ente os
modos específicos que a regulação econô
mica assum e (as questões norm ativas que
enfrenta e os instrum entos que utiliza). A
quinta seção d iscu te as cham ad as teorias
positivas da regulação que inform aram teo
ricamente a onda de desregulação da déca
da de 70 e 80 em alguns países com o os
E stados U nidos. A sexta seção ap resen ta
as contribuições recentes oriundas do cha
mado neo-institucionalism o econômico, além
de um a introdução ao paradigm a principalagente e alguns conceitos da nova eco n o 
mia da inform ação. A agenda de pesquisas
recentes em torno do processo político da
m udança de política regulatória é o objeto
esp ec ífico d a seção 7, en q u an to a seção
seguinte discute o processo político da re
forma regulatória. Ambas as seções focali-
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/.am um ponto que tem atraído grande inte
resse analítico: a questão do com m itm ent
problem da regulação enfocado a partir da
interação da governança regulatória (a in 
terface da questão regulatória está ancora
da no marco institucional d e um país) com a
estrutura de incentivos regulatórios (os ins
trumentos específicos de intervenção reg u 
latória em um contexto setorial determ ina
do). A questão da integração entre abor
dagens p o sitiv as e n o rm ativ as à luz das
d isc u ssõ e s a n terio res é reto m ad a na se 
ção final, tendo com o tem a geial alguns
aspectos do desenho p o lítico da p o lítica
reg ulatória.
Mecanism os Institucionais de
Regulação Pública

Nas últim as décadas, assiste-se a uma
nova onda de inovação institucional no am 
biente econôm ico e social dos países da Or
ganização de Cooperação e de Desenvolvi
mento Econôm icos — OCDE, assim como
na América Latina, e especialm ente no Bra
sil. Em certo sentido, essa onda assinala o
processo de difusão de uma form a institu
cional peculiar: a agência regulatória inde
pendente, que tem origem nos EUA, como é
amplamente conhecido. Em bora outros for
matos institucionais existam nesse país, é
definitivam ente a agência regulatória inde
pendente que singulariza a experiência re
gulatória norte-am ericana.
Ao contrário da experiência norte-am e
ricana, em que apenas um padrão prevale
ceu, as formas regulatórias tradicionais nos
quadros europeu e latino-americano eram de
três tipos: em primeiro lugar, a propriedade
pública de firmas ou setores inteiros da eco
nomia; em segundo lugar, o exercício de ati
vidades regulatórias diretamente por depar
tamentos ou órgãos da burocracia executi
va — nesse sentido, os órgãos reguladores
estavam sob o com ando direto dos gover
nos; em terceiro lugar, as várias formas de
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au to -regulação através de arranjos corporati v ista s.1
No B rasil, o program a de desestatização iniciado em 1990 culminou na criação de
ag ê n cias re g u la tó ria s in d e p e n d e n te s em
m eados da década. A im plem entação das
primeiras agências ocorreu a partir de outu
bro de 1997 e o modelo observado para a
A gência N acional de Telecom unicações —
ANATEL e a A gência N acional de Energia
Elétrica — ANEEL foi reproduzido para as
dem ais agências. Está sendo proposta a cria
ção de agências em várias outras áreas se
toriais (transportes, recursos hídricos, se
tor financeiro, dentre outras) e até mesmo a
fusão do Conselho A dm inistrativo de D efe
sa da Concorrência — CADE e da Secreta
ria de D ireito Econômico — SDE, gerando
uma agência de defesa do consum idor e da
concorrência. Essas novas entidades da ad
m in istração p ú b lica estão esp elh a d as no
modelo am ericano e sua caracterização ju rí
dica é peculiar no direito adm inistrativo bra
sileiro (Cavalcanti, 1999). Tais agências apre
sentam certo isom orfism o organizacional,
mas na realidade há d iferenças m arcantes
entre elas, ao mesmo tempo em que operam
conform e regras inform ais bastante varia
das (M ueller e Pereira, 2000a).2
A literatura permanece relativam ente inconclusa em relação às virtudes da proprie
dade pública vis-à-vis a propriedade priva
da. Mais que o regim e de propriedade, o que
efetivam ente determina os níveis de eficiên
cia alocativa e produtiva é a estru tu ra de
incentivos com que os agentes econômicos
se deparam. No que se refere às formas de
regulação, ambas — propriedade pública e
propriedade privada reguladas por agência
independente — apresentam falhas regula
tórias importantes (cf. Quadro 1).
A ssim , em certo sentido, m onopólios
públicos e em presas privadas com forte re
gulação pública, como nos EUA, seriam equi
valentes funcionais. E sta visão é contesta
da por autores com o M ajone (1996) para

Quadro 1
Falhas dos Dois Tipos de Regulação Pública
Regulação por Agência Regulatória

Regulação pela Estatização

C aptura dos reguladores pelas em presas
reg u lad as
Supercapitalização
R egulação não-com petitiva
Objetivos difusos (regular em nome do
interesse público)
Coordenação débil entre diferentes
reg uladores
Insuficiente responsabilização política
das agências regulatórias
in d e p en d e n tes

Captura das em presas públicas por
políticos e sindicatos
Excesso de pessoal
M onopólio público
O rientação dos gestores públicos por
m etas am bíguas e inconsistentes
Coordenação débil entre diferentes
em presas públicas
Nenhum controle efetivo das em presas
públicas pelo Congresso, tribunais ou
m inistério gestor

Fonte: Majone (1996).

quem o regime regulatório americano é su
perior. M ajone (1996, p. 23) aponta para o
paradoxo da estatização: o fato de que a pro
priedade pública, estabelecida com o objeti
vo de elevar o controle público sobre o m er
cado, enfraqueceu, em vez de aumentar, a
ca p acid ad e reg u la tó ria dos E stados. Ao
confundir os papéis de regulação e gerenci
amento, a regulação por propriedade públi
ca prom oveu rigidez organizacional, baixa
capacidade de responder a m udanças tec
nológicas e, sobretudo, pouca capacidade
de promover o interesse dos consumidores.
A c rític a fundam ental ao m odelo de
agência regulatória independente baseia-se,
essencialm ente, no seu “déficit dem ocráti
co”. Nesse sentido, sua autonom ia e inde
pendência representam uma am eaça ao in
teresse público na m edida em que agentes
nâo-eleitos tomam decisões relevantes para
a sociedade.3
As Transformações da Regulação
Pública: Desregulação, Re-regulação e
Delegação

Esta seção discute a literatura que sur
giu nos anos 80 e 90 sobre desregulação.

Nos anos 90 observa-se, com o assinalado,
um processo intenso de retirada do Estado
de suas funções produtivas, acom panhado
de transform ações im portantes nas ativida
des regulatórias do m esm o, de desregulamentação dos setores financeiros e liberali
zação do comércio exterior. T radicionalm en
te essa questão tem sido tratada com o des
regulação, mas, na realidade, trata-se de pro
cessos simultâneos de liberalização e rer-regulação (Vogel, 1996). A liberalização im pli
ca, fundamentalmente, a permissão de entra
da de firmas em setores anteriorm ente pro
tegidos da com petição e nos quais um m o
nopolista ou poucas firmas dominavam. Esta
se faz acompanhar, em muitos casos, de pro
cessos de re-regulação que assumem formas
variadas, como será discutido a seguir.
As tran sfo rm açõ es nas ativ id ad es re 
gulatórias dos Estados têm sido analisadas
com base em quatro fatores (Vogel, 1996). O
prim eiro, refere-se a m udanças estruturais
nos mercados que alteram os preços relati
vos da ativ id ad e reg u lató ria, to rn an d o os
custos da reg u lação m aiores que os seus
benefícios. Por outro lado, avanços tecn o 
lógicos elevaram os custos sociais da regu
lação (decidweight losses). O argumento téc
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nico freqüentem ente invocado é que avan
ços na tecnologia reduziram os custos do
capital de investimento, elevando a elasti
cidade da oferta e da dem anda em m uitos
setores. Conseqüentem ente, mesmo distor
ções reg u lató rias pequenas podem afetar
substancialm ente a dem anda e obstaculizar
o crescim ento do setor.
O segundo fator são as mudanças pro
vocadas pelas novas tecnologias. Na área
financeira tais mudanças reduziram signifi
cativamente os custos de transação, tornan
do obsoletas as regulam entações baseadas
na distinção entre corretagem e operações
financeiras propriam ente ditas. Da mesma
forma, avanços na tecnologia de telecom u
nicações tornaram obsoleta a regulação ba
seada em redes terrestres. O terceiro fator
refere-se ao processo de globalização que
debilitou os controles nacionais sobre m er
cados específicos (p. ex., financeiro). O quar
to fator, intim am ente vinculado a este últi
mo, é que a integração de mercados tem leva
do a uma “corrida com petitiva para baixo”.
Nesse processo, os governos são levados a
reduzir seus controles regulatórios de forma
a tornar seus mercados nacionais atraentes
para os investidores externos.
E m bora corretas em linhas gerais, as
análises que enfatizam esses fatores igno
ram o fato de que em lugar de convergência,
têm -se observado fortes divergências naci
onais em term os de respostas a eles. Em
m uitos países, verificam -se iniciativas de
desregulação e re-regulaçâo, inteiram ente
distintas, o que sugere que outras variáveis
relevantes influenciam o processo geral de
transform ação. Vogel (1996) sustenta que
entre as variáveis mais importantes se des
tacam os governos, os legados institucio
nais e as burocracias. Em outras palavras,
os g o v ern o s resp o n d e m às q u estõ es co 
locadas pelos m ercados de form as distin
tas em função de v ariá v eis internas aos
próprios governos (às quais se refere em
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term os de regim e o rientation e regim e o r 
g a n iza tio n ).
Vale ressaltar que o processo de globa
lização também potencializa o impacto dos
fatores citados. O processo de globalização
financeira e intensificação das interdepen
dências dos sistem as pro d u tiv o s converte
a questão da cred ib ilid ad e reg u lató ria em
questão central da governança econôm ica.
Em outras palavras, a credibilidade com que
o governo regula a atividade econôm ica é
variável crucial na capacidade que ele tem
de atrair investim entos para setores de in
fra-estrutura e utilidade pública, os quais,
por serem m onopólios naturais, requerem
regulação. Parte im p o rtan te das reform as
regulatórias tem -se voltado, portanto, para
garantir credibilidade à regulação.
No âmbito nacional, existe um trade o ff
entre credibilidade e coerção: uma política
sem credibilidade pode ser im plem entada,
com custos variados conform e o setor, atra
vés de medidas coercitivas e unilaterais por
parte dos governos nacionais, mas isso não
é possível no plano supranacional. A g lo 
balização muda a natureza desse trade o ff na
medida em que o recurso à coerção implica
custos muito altos ou é simplesmente impos
sível. A delegação de autonomia a agências
independentes é uma forma de resolução do
problema — porque a independência das agên
cias é garantia de credibilidade regulatória. No
entanto, essa delegação provoca um déficit
de legitimidade, porque implica transferência
de poder a atores não-eleitos.4
Afora as instituições regulatórias, a m a
triz institucional de um país — as relações
Executivo-Legislativo, o processo judicial de
resolução de disputas, a capacidade o rga
nizacional — é um elemento central da ques
tão da credibilidade (Levy e Spiller, 1996b).
Estes pontos — a questão da credibilidade
regulatória, a lógica da delegação e a gover
nança regulatória — são discutidos em de
talhes nas seções 5 e 6.

O processo de re-regulação tem ocorri
do com matizes distintos nos EUA (Baron,
1995), na Europa (Vogel, 1996;Eberlein. 1999)
e na América Latina (Snyder, 1998; TemplitzSemptizky, 1990;N aíneTuIchin, 1999). Eberlein critica duram ente aqueles que, com o
Majone, têm sugerido uma certa convergên
cia na direção de um modelo único de Esta
do regulador no quadro europeu. Vogel, por
sua vez, apresenta uma tipologia sugestiva
dos processos de reform a regulatória, dis
tinguindo as dim ensões de rerregulação e
liberalização (cf. Quadro 2). Como assinala
esse autor, as reform as regulatórias estão

associadas a situações ou cenários bastan
te heterogêneos. A penas um pequeno nú
m ero de medidas no contexto de reform as
regulatórias visa restringir o controle esta
tal sobre as firmas (célula do topo à esquer
da do Quadro 2).
Elas objetivam solapar a hegem onia de
em presas hegemônicas (monopolistas), aju
dar competidores, facilitar a operação efeti
va de mercados e fortalecer a legislação antitru ste ou seu en forcem ent. O utros tipos
de m edidas se voltam para a re-regulação,
em bora restrinjam o espaço discricionário
da ação dos reguladores na m edida em que

Quadro 2
Tipologia de Reform as Regulatórias com Exemplos Selecionados
Ênfase na liberalização

Ênfase na re-regulação

R e-regulação p ró-com petitiva

R e-regulação ju ríd ic a

Restringe o
(a)Regulação usada para reduzir
controle estatal
o controle de em presas
sobre as firmas
hegem ônicas (m onopolistas)
ou ajudar com petidores
(b)Uso da regulação para facilitar a
operação efetiva de mercados
(c) Fortalecer a legislação
antitruste ou seu enforcem ent

R e-regulação estratégica
(a) Conferir vantagens regulatórias
A um enta o
a firmas domésticas
controle estatal
(b)Uso da regulação para retirar
vantagens com parativas de
firm as estrangeiras
(c) Prom oção/proteção de firmas
domésticas de forma que elas
possam enfrentar a
liberalização

(a) T ransform ação de regras
informais em forma jurídica
(judicialização)
(b)Conversão de regras tácitas
em forma escrita (codificação)
(c)Form alização de consultas/
aperfeiçoam ento de
procedim entos para garantir
a c c o u n ta b ility
Re - reg ulação exp a n siva
(a)C riação de novas regulações
para aum entar o controle
bu ro crático
(b)S ubstituir velhas regulações
por novas de forma a
preservar o controle
regulatório
(c) Extensão da regulação para
novas áreas

Fonte: Vogel (1996, p. 17).
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estabelecem instrum entos mais precisos de
intervenção (judicialização, codificação e
formalização de instrumentos). O conjunto
de medidas que implicam expansão do con
trole público envolve, fundamentalmente, a
defesa de interesses domésticos em proces
so de liberalização e/ou expansão efetiva
dos controles burocráticos dos governos.
Uma das áreas em que se verifica maior
expansão da re-regulação é a de regulação
social. Esta área — que com preende os se
tores de saúde ocupacional, meio ambiente,
proteção do consum idor e relações de tra
balho, entre outros — , se expandiu rapida
m ente (Jacobs et alii, 1997; OECD, 1999),
traduzindo-se em um movim ento amplo de
juridificação das relações sociais e codifi
cação de direitos.5 Para Baron, a perspecti
va de rerregulação é potencialm ente muito
alta, em virtude de o desempenho dos seto
res regulados ter fortes im plicações redistributivas. Para além da expansão da regula
ção social, a agenda pública nos países da
OCDE tem privilegiado as questões relativas
à qualidade regulatória. A agenda da desregulaçâo, na realidade, deu lugar a uma agenda
centrada na reforma regulatória em que este
aspecto é fundamental (Armstrong, Cowan e
Vickers, 1995, p. 3; Jacobs et alii, 1997).
O paradoxo da re-regulação também tem
sido apontado em piricam ente para o caso
brasileiro porBotelho (1999) e Amman e Baer
(2000), no que se refere especificam ente à
am pliação da regulação pública para asse
gurar capacidade nacional nas áreas de pes
q u isa e desen v o lv im en to . S egundo estes
últimos, “Com a privatização destes seto
res um novo arranjo institucional surgiu que
pode garantir a continuidade da capacidade
do Brasil de inovar em áreas específicas de
relevância para os serviços de utilidade pú
blica” (Amman e Baer, 2000, p. 16).
Na década de 90 assiste-se a um proces
so im portante de inovação regulatória na
A m érica L atina.6 Em forte contraste com o
ocorrido na experiência americana, e manten

12

do apenas algumas sim ilitudes com o caso
europeu, esse processo está fu n d am en tal
mente associado ao de globalização finan
ceira e ao boom de investimentos diretos vin
culados à privatização.
Vale assinalar que a criação de institui
ções de novo tipo — com forte autonomia
gerencial e flexibilidade — nas áreas de re
gulação e provisão de serviços, inscreve-se
em um processo mais am plo de difusão do
paradigma gerencialista de reform a do setor
público, associado ao N ew Public M anage
ment. N a difusão, as agências m ultilaterais
e as em presas internacionais de consultoria
têm cumprido um papel central (Saint-Martin, 1998).
Assim, é possível identificar alguns pa
drões diferenciados que esse processo as
sume concretamente (Hood, 1996). Embora
essas agências e em presas tenham cum pri
do um papel muito importante, há forte varia
bilidade nos graus de influência exercidos.
Saint-Martin (1998) identifica duas variáveis
centrais para explicar a notável influência
das grandes em presas de consultoria nesse
processo: o desenvolvim ento organizacional do setor (medido por indicadores como
tamanho das firmas, mercado, padrão asso
ciativo etc.) e o grau de perm eabilidade da
estrutura institucional dos países.7
Há m ecanism os de difusão diferencia
dos entre os países: na França, os governos
locais foram pioneiros na criação de agên
cias de novo tipo, contratando consultorias
externas para isso, em contraste com outros
países, como a Inglaterra (ou, certamente, o
Brasil) onde as reform as se iniciaram na es
fera central de governo).8
A despeito dos padrões distintos que
o processo de difusão assume em cada con
texto, o resultado final tem sido um certo
isomorfismo organizacional do setor públi
co em vários países. T rad içõ es e legados
institucionais, no entanto, tam bém cumprem
um papel importante. Vogel( 1986; 1993; 1997)
inaugurou um program a de pesquisas bas-

tante influente sobre estilos nacionais de
regulação (n a tio n a l styles o f reg u la tio n )
(cf., também, Shapiro, 1998; M ajone, 1996;
Wilks, 1997; D oener e Wilks, 1998). Essa li
teratura identifica pelo m enos três estilos
de regulação: o “estilo adversarial” am eri
cano em que o Judiciário cumpre um papel
destacado m ediante o recurso ao ju d ic ia l
review; o estilo flexível centrado na “barga
nha” (bargained regulation), distintivo da
Inglaterra, e um estilo corporativista centra
do no consenso, encontrado na E scandiná
via, cujo traço mais característico é a ausên
cia de padrões e procedimentos detalhados
nos regulam entos. E interessante observar
que em bora a literatura aponte para uma
"americanização da política regulatória euro
péia” (Shapiro, 1997), em virtude da criação
das agências independentes, ela também des
taca essa especificidade quanto ao padrão de
relacionamento regulador-indústria.
A Teoria Normativa da Regulação

Esta seção e a seguinte discutem as con
tribuições da econom ia da regulação em suas
duas vertentes: a teoria norm ativa (que in
formou historicam ente a intervenção regu
latória do Estado nas esferas econôm ica e
social, e que era apresentada nos livros-textos de econom ia até a década de 70) e as
cham adas teorias p ositivas da regulação,
que buscam explicar as bases de ação do
Estado. Em virtude de sua importância na his
tória do campo da política regulatória, e da
fusão de elem entos norm ativos e positivos
nas contribuições recentes, essa duas abor
dagens serão examinadas aqui em detalhe.
A teoria norm ativa da regulação assu
miu forma acabada no pós-guerra a partir de
subsídios im portantes de um conjunto de
econom istas, com destaque para Paul Samuelson. Essas contribuições identificam e
analisam , fundam entalm ente, as situações
de falhas de m ercado nas quais caberia ao
Estado intervir para assegurar a operação

P areto -eficien te dos m ercados. O p ressu 
posto básico é que m ercados com petitivos
asseguram uma alocação eficiente de recur
sos. E ste pressuposto se assenta nos dois
teo rem as fu n d am en tais da eco n o m ia do
bem -estar segundo os quais a) a condição
de eficiência paretiana seria atingida quan
do nenhuma mudança na alocação de recur
sos (na produção ou consumo) poderia ser
realizada de forma a m elhorar o bem -estar de
um indivíduo sem im plicar a redução do bemestar de outro; b) em condições ideais, mer
cados com petitivos produzem um a situação
Pareto-ótim a na alocação de recursos.
As falhas de m ercado identificadas pela
teoria são: bens públicos, falhas de com pe
tição (m onopólios), externalidades, m erca
dos incom pletos e inform ação assimétrica.
Os mercados não são eficientes na provisão
de bens públicos puros pelas suas caracte
rísticas de n ão-exclusividade de consum o
(não se pode excluir outros do consumo do
bem) e não-rivalidade do consum o (o custo
marginal para a provisão do bem para outrem
é zero). As conseqüências dessas caracte
rísticas são que mercados não irão se formar
e, conseqüentemente, o bem será subproduzido ou não produzido.
Q uando certas firm as detêm poder de
mercado, os preços de mercado se distanci
am dos custos marginais de produção. Essa
situação pode resultar de um a variedade de
fatores:
• da m agnitude do m arket share por parte
de algumas firmas;
o da presença de retornos crescentes à es
cala (caso conhecido com o situações de
m onopólio natural);9
. da im portância dos custos de transporte
em certos setores (gerando m onopólios
territoriais);
• da existência de barreiras significativas à
entrada, e conseqüente baixa contestabilidade em certos setores.
N essas situações, duas classes de ine
ficiência são geradas: ineficiência alocativa
13

(quando os preços se distanciam dos cus
tos marginais) e ineficiência produtiva (por
que os monopólios não têm incentivos para
reduzir custos ou introduzir inovações).
A existência de externalidades na produ
ção (ou consumo) de bens produz ineficiência
alocativa porque, como os indivíduos não ar
cam com os custos das externalidades que
produzem, eles tendem a se engajar excessi
vam ente nas atividades que as produzem .
Como parte do custo de produção é externalizado ou socializado, o custo privado é inferior
ao custo social de produção do bem.
M uitos m ercados de bens e serv iço s
não se formam, embora os custos de provi
são do bem sejam inferiores aos custos que
os consum idores estão dispostos a pagar.
Essa situação ocorre em muitos mercados,
sobretudo nos de capitais e seguros. Várias
razões para a existência de mercados incom
pletos estão associadas à presença de assi
metrias de informação. Esses aspectos pas
saram a fazer parte da explicação canônica
de manuais de econom ia a partir da década
de 70. A ausência de inform ações relevan
tes por parte dos consumidores sobre qua
lidade, condições ou risco de produtos e/
ou serviços que adquirem provoca graves
ineficiências nos mercados. Da mesma for
ma, investidores incorrem em decisões ine
ficientes quando se deparam com problemas
de inform ação incom pleta sobre mercados,
produtos financeiros e consum idores. No
mercado de seguros ou de trabalho, as em 
presas enfrentam situações nas quais a assi
metria de informação provoca profundas dis
torções alocativas. P roblem as de seleção
adversa e risco moral são os problemas re
sultantes da assimetria de informação que ti
picam ente afetam esses setores. No limite,
mercados podem não apenas não operar efi
cientemente, mas até desaparecer em virtude
desses problem as.1" A seleção adversa refe
re-se a situações em que ocorre informação
oculta que algum agente possui e que um
segundo agente, contratante ou consum idor
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de serviços (denominado principal na litera
tura especializada), não dispõe. O risco mo
ral descreve situação em que ocorre compor
tamento ou ação oculta que não é observa
do pelo contratante ou consumidor de servi
ços. As implicações dessas situações para a
política regulatória serão exploradas em se
ções subseqüentes.
E ssas situ açõ es de falh a de m ercado
produzem a rationale para a ação regulató
ria do Estado. Elas fornecem uma base nor
mativa para a intervenção do Estado, mas
não um a análise da prática regulatória de
g o v ern o s.11 M esmo enquanto base norm a
tiva, tais justificativas são objeto de inten
so debate teórico que envolve questões tra
tadas em termos de Teorias de Justiça.12
A literatura existente sobre desenho regulatório mantém forte relação com a tradi
ção de pesquisa revisada acim a e centra-se
nas questões do optim al second best. 15 Ou
seja, refere-se às questões de intervenção
regulatória em um am biente que apresenta
m uitos constrangim entos, no qual o o p ti
mal fir s t best não pode ser alcançado.
O Q uadro 3 ex ib e alg u m as q u estõ es
normativas típicas com as quais o regulador
se depara na regulação econômica. As ques
tões básicas da regulação econômica de ser
viços de utilidade pública ou indústrias cuja
provisão ocorre em redes (telecomunicações,
gás residencial, eletricidade, água etc.) relacionam-se à discussão 1) da regulação da ope
ração de redes de infra-estrutura que apresen
tam características de monopólio natural; 2)
das áreas ou atividades potencialmente com
petitivas, como a provisão de serviços atra
vés dessas redes, que podem ou não ser com
petitivas, para as quais o acesso à rede é uma
precondição básica.
Duas classes de política regulatória po
dem ser identificadas: a regulação de firmas
monopolistas e a regulação pró-competição.
O Quadro 4 apresenta a interface das ques
tões normativas e positivas, perm itindo que
se discuta essas duas classes de política.

Quadro 3
A Agenda Norm ativa da Regulação Econômica: Questões de Base
(firma hipotética M)

Integração vertical

A firma que desfruta de um monopólio natural (firma
M ) pode ter permissão também para operar nas ativi
dades potencialm ente com petitivas do setor?

Liberalização

A firma tem direito exclusivo de operar nas áreas po
tencialm ente com petitivas, e portanto, desfrutar do
monopólio sobre toda a indústria, ou há entrada livre
de com petidores? No caso de liberalização, essa en
trada deveria ser restringida, facilitada ou nenhum a
das alternativas anteriores?

Estrutura horizontal

Se a firm a M opera em áreas potencialm ente compe
titivas, seus ativos deveriam ser divididos em várias
unidades, concorrendo entre si?

E strutura regional

Nas áreas de monopólio, a firma M pode desfrutar de
monopólio nacional, ou deveria haver m onopolistas
regionais?

Regulação de preço de produto

Que produtos de um setor industrial devem ter pre
ços finais aos consum idores regulados, e que forma
essa regulação deve assum ir?

Regulação de preço de acesso

Sob que condições as firm as em áreas poten cial
mente com petitivas do setor têm acesso aos servi
ços do m onopolista natural? (p. ex. operadores de
longa distância utilizando a rede fixa.)
Como se dá a regulação de aspectos como qualidade?

Regulação de nonprice behaviour

Fonte: Armstrong, Cowan e Vickers (1995, pp. 3-4).

Quadro 4
Interface entre a Agenda Positiva e a Normativa
A concorrência é desejável
Sim

N ão

M ercado concorrencial
N orm al

Cream skim m ing

Barreiras im postas
p o r firm a s dom inantes
ou ex-m onopolistas

M onopólios naturais severos

Sim

A concorrência é viável

N ão
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N a m aioria dos casos (célula esquerda su
perior) a concorrência é benéfica, e ocorre
n atu ralm en te nos m arcos do m ercado ou
segundo os parâm etros gerais da política
de defesa da concorrência. No caso das in
dústrias de utilidade pública, a situação é
distinta. No caso extrem o de m onopólios
naturais severos, mesmo quando há libera
lização da entrada, não se cria uma situação
concorrencial. Nesse caso, a regulação pú
blica através do controle de preços é a úni
ca opção. N os casos, no entanto, em que a
concorrência não é viável em virtude da prá
tica anticoncorrencial de firmas dominantes,
mas a com petição é desejável, a regulação
pró-competição se faz necessária. O mesmo
aplica-se para o caso sim étrico, no qual a
com petição predatória pode levar a uma cap
tura excessiva de rendas em um dos seg
m entos do negócio (cream sk.imm.ing), por
uma nova firma, am eaçando a sustentabilidade do negócio como um todo.
As questões centrais da agenda da re
gulação social são muito distintas, e a lite
ratura, com parativam ente, bastante reduzi
da em relação à regulação econôm ica. Na
realidade, como afirm a Baron, “a expansão
dram ática da regulação social, a partir do
início dos anos 70, não gerou um corpo de
pesquisa sobre regulação proporcional à sua
im portância” (1995, p. 11).
Teorias Positivas da Regulação

Com o assinalam A rm strong, Cow an e
Vickers (1995, p. 7), a subdisciplina da eco
nomia da regulação seria um assunto relati
vam ente sim ples se os reguladores fossem
o niscientes, benevolentes e seus com pro
missos tivessem forte credibilidade, mas, na
prática, existem problemas de assimetria de
inform ação, questões de credibilidade e o
perigo da “captura” regulatória. As teorias
positivas da regulação focalizam esses as
pectos, permitindo um tratamento muito mais
com plexo das questões. Seu d esen v o lv i
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mento está fundam entalm ente associado a
dois desenvolvim entos: à m udança no am
biente político e econômico dos anos 70 e à
evolução da ciência econômica, inicialm en
te pela aplicação de m odelos neoclássicos
para modelagem do mercado da regulação,
e posteriorm ente pelas contribuições oriun
das das áreas de economia da inform ação e
econom ia in stitu cio n al.14
As primeiras teorias positivas da regu
lação foram desenvolvidas no marco da crí
tica ao E stad o k ey n esian o de B em -E star
Social e no bojo da onda desregulatória que
teve início nos anos 70 e 80 nos EUA. A
contribuição mais influente dessa perspec
tiva, que veio a ser conhecida como a teoria
econômica da regulação ou teoria da captu
ra (ou ainda teoria da regulação da Escola
de Chicago), foi a de Stigler (1975). Stigler
modelou a regulação como um m ercado em
que políticos individuais e interesses orga
nizados interagem estrategicam ente. A se
melhança de uma situação de mercado, po
líticos e elites regulatórias “ofertam ” e os
interesses organizados “dem andam ” a polí
tica regulatória. Stigler parte de evidências
em píricas que sinalizariam que, em muitos
casos, os efeitos da política regulatória se
riam contrários àqueles previstos pela teo
ria normativa. Nos setores regulados, o nú
mero de firm as reduziu-se e os preços au 
mentaram em relação ao período anterior à
introdução da regulação. Nesse sentido, tais
setores ou firmas individuais lucraram com
a regulação. Os políticos que controlam a
oferta da legislação regulatória são atores
que buscam m axim izar seus interesses (que,
fu n d am entalm ente, consistem no sucesso
na arena eleitoral, expansão de poder políti
co e acum ulação privada de riquezas). As
em presas, por sua vez, controlam recursos
para financiamento de campanha de forma que
é do interesse dos políticos barganhar tais re
cursos em troca de legislação regulatória.
Stigler identifica dois m ecanism os im 
portantes que explicam por que os interes

ses organizados das empresas tendem a pre
valecer no processo político. O primeiro, diz
respeito aos custos de mobilização ou ação
coletiva: os custos da regulação incidem de
form a difusa sobre os consum idores em
geral (os supostos beneficiários da teo ria
normativa), e seus benefícios distribuem -se
de forma concentrada, favorecendo os pro
du to res (firm as e em presas). O segundo
mecanismo tem a ver com os custos de in
formação (a respeito da própria ação regulatória, do processo político e a dimensão le
gal da regulação), menores para as firmas e
maiores para o consumidor/eleitor m édio.15
O argumento é similar àquele desenvolvido
por Downs (1957) sobre a ignorância racio
nal dos eleitores: estes se deparam com um
desincentivo para buscar inform ação sobre
program as eleitorais e candidatos porque a
probabilidade de a sua decisão individual
alterar o resultado final é muito baixa. Nesse
sentido, os consumidores também têm pou
co incentivo para buscar inform ação sobre
os efeitos das decisões regulatórias dos go
vernos e agir, lançando mão dos m ecanis
mos eleitorais, punindo ou recom pensando
candidatos a cargos eletivos.
O modelo de Stigler teve fortíssima in
fluência na agenda de governo dos EUA e
da OCDE em geral. Vários autores, como Peltzman (1989) e Becker (1983), expandiram as
idéias centrais do modelo, incorporando uma
série de com plexidades à análise. No entan
to, diversas questões não foram adequada
mente explicadas pela teoria. Segundo Peltzman, a idéia de que apenas os interesses
de firmas e empresas se beneficiam da regu
lação não encontra ancoragem empírica. Na
realidade, uma das dimensões da atividade
regulatória são os subsídios cruzados que
formam constituencies im portantes de b e
neficiários que não podem ser desconsidera
dos na análise. Em uma versão mais complexa
da teoria, os políticos/elites regulatórias bus
cam combinar os interesses de consumidores
e produtores. Em sua oferta de regulação, os

políticos procuram maximizar os ganhos polí
ticos. No entanto, os custos marginais do ser
viço político variam para os dois grupos.
Becker, por sua vez, propôs um a teoria
que em certa m edida unifica aspectos da teo
ria positiva, com sua ênfase na distribuição
de rendas, e a teoria norm ativa, cujo foco
recai sobre os aspectos da eficiência. Em
seu modelo, toda transferência de renda que
ocorre em benefício de produtores e grupos
de consumidores, implica perdas de eficiên
cia social (cleadweight losses). E ssas per
das operam com o um a restrição ao recurso
crescente a políticas regulatórias. As per
das de eficiência não são nada mais que os
ganhos dos vencedores, m enos as perdas
dos perdedores, que resultam de decisões
reg u lató rias de m u d an ça no o u tp u t. Elas
funcionam como um a restrição porque, con
forme a política regulatória se desloca do
nível de eficiência, tais perdas se elevam a
taxas crescentes. N esse sen tid o , cada b e
nefício marginal a ser distribuído aos ven
cedores tem custos políticos m arginais cres
centes. As elites regulatórias têm interesse
em aum entar as rendas a serem distribuídas
politicam ente e, portanto, buscam m axim i
zá-las. Em outras palavras, é do seu próprio
in teresse que elas busquem efic iên c ia na
atividade regulatória.
Peltzman sum ariza os achados da teoria
econôm ica da regulação:
• “G rupos com pactos e bem o rganizados
tenderão a se beneficiar m ais da regula
ção do que g rupos ex ten so s e difusos.
Isto cria um viés em favor de grupos de
produtores, porque eles são bem organi
zados em relação aos consumidores. Mas
a coalizão dominante tam bém inclui sub
conjuntos de consum idores.
• A política regulatória vai procurar preser
var uma distribuição politicam ente ótim a
de recursos nos in terio r dessa coalizão.
Assim, ao longo do tempo, a política vai
procurar com pensar m udan ças; na d istri
buição ótim a causadas por alterações nos
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custos ou na demanda. Em qualquer mo
mento, a estrutura de preços vai transferir
subsídios aos consum idores de alto cus
to com as rendas obtidas com os preços
cobrados a outros grupos.
• Com o os ganhos políticos de regulação
derivam da distribuição de riqueza, o pro
cesso regulatório é sensível aos deadweight losses. As políticas que reduzem a ri
queza total a ser distribuída serão evita
das, porque, na ausência de outras m u
danças, elas diminuem os ganhos associ
ados à regulação” (Peltzman, 1989, p. 13).
A teoria prediz um com portam ento re
gulatório crescente e sustentado, por parte
dos governos, o que, no entanto, foi fla
grantemente invalidado pelo fortíssimo mo
vimento de desregulamentação a que se as
sistiu nos EU A nos anos 80 (D erthick e
Quirk, 1985). O problema mais importante da
teoria — sua refutação em pírica pela onda
de desregulam entação — foi objeto de dis
cussão de vários autores e mereceu um es
forço analítico especial de Peltzman (1989).
Este autor procura identificar as razões que
explicam por que o processo de desregula
m entação ocorreu em alguns setores, mas
não em outros. Suas evidências, com o ele
próprio reconhece, são, em grande parte, in
conclusivas. A resposta mais geral dos de
fensores da teoria é que variáveis exógenas
produziram mudanças que tornaram proibi
tivos os custos de perpetuação do sistem a
regulatório. Esses autores argumentam que
os setores perderam suas rendas em virtu
de de duas razões: ou o custo de m anuten
ção da coalizão de suporte tornou-se muito
elevado, ou as m udanças nos custos e/ou
dem andas do setor tornaram a renda que
poderia ser extraída menor do que os custos
de manutenção do sistema regulatório.
Teorias Neo-Institucionalistas
da Regulação

Os argum entos da teoria positiva são
consistentes com o suposto geral da teoria
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de que mudanças na estrutura de oportuni
dades para o uso do poder co ercitiv o do
E stado para a extração de rendas levam à
m udança institucional (Noll, 1989b). Essa
visão restrita da mudança institucional é cri
ticada pelo neo-institucionalism o presente
nas análises contemporâneas. Um corolário
importante dessa perspectiva é que as insti
tuições econômicas, em seu sentido amplo,
levam intrinsecam ente a soluções crescen
temente eficientes. A ssum e-se que institui
ções ineficientes produzem rendas potenci
ais que não são apropriadas pelos agentes
econômicos, e que uma m udança para uma
situação Pareto superior — ou seja que au
mente o bem -estar de um sem reduzir o bem
estar de outros — seria em princípio viável
(Noll, 1989b).
O principal problem a das teorias positi
vas da regulação é que elas assumem que a
interação dos atores no jogo da regulação é
feita em um vácuo institucional. Inexistem
regras formais, instituições, custos de tran
sação, oportunism o ou interação estratégi
ca entre ato res.16
O neo-institucionalismo econôm ico tem
se constituído na escola intelectual que re
centemente tem trazido os aportes mais fe
cundos para a análise das instituições em
geral e das agências burocráticas em parti
cular (Moe, 1997; Doner e Schneider, 1999).
Desenvolvendo instrumentos analíticos para
a análise das transações sociais em situa-ções de m ercado e fora dele — com o é o
caso de contextos organizacionais e hierár
quicos (privados ou públicos) — , o neoinstitucionalismo supera a dicotom ia tradi
cional Estado x mercado, e desloca a análise
para a estrutura de incentivos que produz
resultados racionais do ponto de vista cole
tivo.
Nesse quadro analítico, adota-se um pa
radigma contratualista para exam inar as ins
tituições e a interação de indivíduos ou gru
pos de indivíduos nessas in stitu içõ es. As
transações — na realidade qualquer transa-

ção econôm ica que não seja “à vista” —
podem ser represen tad as com o co n trato s
entre duas partes em um contexto intertem 
poral. Essa intertem poralidade abre a pos
sibilidade de não-cumpri mento de prom es
sas ou contratos. As instituições cum prem
o papel essencial de garantir tais contratos,
conferindo credibilidade às relações sociais
em uma economia de mercado.
As questões organizacionais e institu
cionais — organização econôm ica, formas
de propriedade, controle e oportunismo nas
relações contratuais — , desconsideradas na
teoria tradicional (que enfatiza cm particular
a tecnologia), adquirem grande centralidade na construção analítica do neo-institucionalismo econômico (Williamson, 1975; 1985).
O neo-institucionalism o econômico de
senvolveu-se, inicialm ente, na área de teo
ria da firma e organização industrial, para se
expandir nas áreas de econom ia do traba
lho, teoria do mercado de capitais e teoria
do desenvolvim ento econômico. Coase foi
um dos pais fundadores desta abordagem ,
tendo contribuído para o desenvolvim ento
da teoria em dois artigos pioneiros: o pri
meiro, sobre a teoria da firma; o segundo,
sobre a análise das externalidades.
A contribuição de Coase na área da teo
ria da firma na década de 30, foi no sentido
de mostrar que a firma existe como uma for
ma de econom izar custos de transação (Gib
bons, 1999). N este sentido, uma estrutura
hierárquica (uma firma) emerge de modo a
superar não só falhas de mercado, mas tam
bém o oportunism o nas relações de merca
do. Igualmente, a integração vertical de fir
mas c um mecanismo para internalizar infor
mações (sobre preços privados, mercados e
a sse t specificity) antes n ão-disp o n ív eis e
que tornavam a firma vulnerável ao com por
tam ento oportunista de fornecedores e, ao
m esm o tem po, su b stitu ir um a relação de
m ercado por uma relação de autoridade. A
m udança nos direitos de propriedade nos
casos de take over perm ite superar aquilo

que os n eo -in stitu c io n alista s denom inam
“falhas de organização”.
As im p licaçõ es d este tipo de análise
para a análise da regulação vincula se, so
bretudo, com a questão da m odelagem do
relacionam ento estratégico entre atores em
situações p ó s-co n tratu ais e com um co n 
ju n to am plo de questões p ertin en tes, tais
como:
• a capacidade de um ator (firma, governo,
agência regulatória) de fazer prom essas
críveis em relação ao seu comportamento
futuro;
• efeito de estruturas de incentivos distin
tas sobre o co m p o rtam en to desses ato 
res;
• os efeitos mais am plos do desenho regu
latório sobre o com portam ento estratégi
co dos atores.
A contribuição de Coase também foi de
cisiva para o estabelecim ento do papel da
política regulatória no controle de externali
dades. Coase dem onstrou que, na ausência
de custos de transação, o m ercado desen
volve soluções eficientes para o problem a
das externalidades entre dois agentes eco
n ôm icos. Em o u tras p alav ras, se houver
p o ssib ilid ad e de ganhos m útuos, pode-se
obter, na ausência de custos dc transação,
soluções Pareto-eficiente, independente de
com o estejam d istrib u íd o s os d ireito s de
propriedade, e sem intervenção pública. A
alocação de ganhos dep en d erá, ev id en te
mente, dc como os direitos de propriedade
estejam distribuídos. A essên cia do argu
mento do Teorema de Coase — como essa
formulação veio a ser conhecida — é que os
mercados podem garantir eficiência mesmo
se defrontados com problem as de falhas de
mercado, se os custos de transação não fo
rem proibitivos. D esloca-se a análise, por
tanto, em últim a instância, para a questão
dos custos de transação. As im plicações
deste argumento para a teoria norm ativa da
regulação são bastante contundentes. No
entanto, o debate de caráter norm ativo so
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bre a relação entre direitos e eficiência eco
nômica é recorrente. Como assinala Baron:
“ Uma tensão perm anente na regulação é gera
da por duas filosofias contrastantes. A m aioria
dos econom istas vê a regulação pela perspec
tiv a da e fic iê n c ia econôm ica. M uitos a tiv is
tas, 110 entanto, vêem a regulação a partir de
um a perspectiva centrada em direitos, os quais
independem de custos e benefícios [...]. O pro
cesso p o lítico não tem conseguido co n ciliar
estas duas perspectivas. Na ausência de custos
de transação, o Teorem a de Coase m ostra que
essas duas perspectivas não são incom patíveis,
mas a fonte do conflito é clara. Na ausência de
custos de transação, a eficiência é obtida para
qualquer distribuição dos direitos de proprieda
de, mas a incidência dos custos e benefícios irá
d ep en d er diretam en te da distrib u ição desses
direitos. O Teorem a de Coase trata a distribui
ção de direitos de propriedade com o exógena,
em bora ela seja endógena. Seja na presença ou
ausência de custos de transação, as partes afe
tadas irão agir politicam ente visando capturar
um a p arte m aior das rendas, e a d istrib uição
desses direitos vai ser o instrum ento nessa di
reção. E ssa com petição por rendas pode d is
torcer a eficiên cia” (1995, p. 38).

Análise Principal-Agente, Economia da
Informação e Teoria dos Jogos

No âmbito das relações hierárquicas, em
organizações e burocracias, no mercado, ou
ainda no quadro de instituições políticas,
as transações sociais podem ser modeladas
em termos de agente e principal. No âmbito
de organizações e burocracias, o agente re
presenta o em pregado contratado pelo prin
cipal para realizar uma tarefa pré-especificada. No âmbito do mercado, o fornecedor re
p resen ta o agente que é co n tra tad o para
produzir bens e serviços para uma empresa
conform e estipulado por um contrato. No
âmbito do sistema político, os políticos re
cebem um a delegação do grupo de cidadãos-principal para agir em seu nome. No
moderno mundo corporativo, em que há uma
separação entre propriedade e controle ge
rencial, os acionistas representam o princi
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pal e os executivos os agentes. Em todos
esses casos pode-se identificar um a situa
ção ex ante — pré-contrato ou delegação
— e uma situação ex p o st — pós-contrato
ou delegação.
Contratos quase sem pre são incom ple
tos, ou seja, não possibilitam a estipulação
de uma am pla gama de contingências futu
ras que podem vir a afetar a interação das
partes. D aí a possibilidade de exploração
oportunista de m udanças n essa interação.
O oportunism o rep resen ta a d iscrep ân cia
entre o com portam ento dos indivíduos ex
ante e ex post em uma situação contratual.
Como os indivíduos e firmas têm asset specificity e, ao mesmo tempo, há uma assime
tria de informação entre agente e principal,
surge espaço para o oportunismo. Como já
assinalado, na ausência de oportunism o, as
instituições (contratos) poderiam ser subs
tituídas por prom essas, pois estas seriam
tão boas quanto os atos das pessoas. Na
ausência de racionalidade constrangida, as
atividades humanas assum iriam a forma de
planejamento, urna vez que a vida socioeconômica seria previsível.
No quadro da política regulatória, a aná
lise principal-agente fornece os instrum en
tos metodológicos para a análise da relação
entre agência regulatória e firm as reguladas,
e entre agências regulatórias e a esfera de
poder que lhes delega autonom ia (Executi
vo ou Legislativo).
As situações de manifestação de opor
tunismo ex post são descritas pelos concei
tos de m oral hazard e seleção adversa que
foram desenvolvidos pela m oderna econo
mia da informação. O exemplo típico é a si
tuação do seguro em suas várias formas, em
que o preço da apólice é calculado com base
na expectativa de que o com portam ento do
contratante em termos de aversão a risco se
mantenha no mesmo nível da situação précontratual. Uma vez realizada a transação, o
seguro passa a representar um “risco moral”
— um incentivo perverso — para que o indi

víduo se exponha a riscos maiores do que
usualmente se expunha na situação pré-contratual.
A aplicabilidade do conceito é ampla, e
ele pode descrever arranjos institucionais e
práticas de governo. Tecnicam ente, m oral
hazard refere-se a situações em que há in
centivos para que o custo marginal privado
de um a ação se afaste do custo m arginal
social. E nquanto o conceito de m oral h a 
zard resulta da nâo-observabilidade do com 
portamento do agente em uma situação póscontratual, adverse selection resulta da nãoobservabilidade da informação, valores e ob
jetivos que norteiam as decisões do agente.
No caso de recrutamento de pessoal, o prin
cipal tenderá a atrair um grande número de
candidatos não-qualificados para o cargo e
terá dificuldade em distinguir o indivíduo
qualificado daqueles que alegam, oportunisticamente, dispor das mesmas qualificações.
Da mesma m aneira, indivíduos com riscos
(e custos) mais altos são os mais prováveis
de contratar seguro para cobrir tais riscos.
Na política regulatória, um aspecto im
portante da não-observabilidade do agente
refere-se a seus custos privados de provi
são de serv iço s que não são o b serv ad o s
pelo órgão regulador. Parte da estratégia do
órgão regulador envolve, fundam entalm en
te, o desenho de uma política regulatória que
leve a firma a revelar informações privadas
sobre seus custos (Laffont e Tirole, 1994).
As cham adas análises positivas da re
gulação da década de 70 utilizam-se do ins
trumental analítico da econom ia neoclássi
ca. Tipicamente, as análises baseiam-se em
modelos sobre os mercados de oferta e de
manda de regulação que envolvem interes
ses organizados, agências regulatórias, bu
rocratas e políticos. Assume-se um com por
tamento maximizador para tais atores e introduzem-se restrições de custos (políticos,
econôm icos etc.). M ediante estática com 
parativa, estabelece-se analiticam ente con
dições de equilíbrio.

As análises contem porâneas modelam
a interação estratégica dos atores de forma
inteiramente distinta. A partir do instrumen
tal da teoria dos jogos, os modelos conside
ram um conjunto de variáveis tais como a
reputação, as incertezas, as regras institucio
nais etc. A interação das agências regulató
rias com firm as reguladas é tipicamente mo
delada como um jogo repetido com infor
mação incompleta (Baron, 1995). Os m ode
los incorporam a possibilidade de os joga
dores “atualizarem suas crenças” em pro
cessos de aprendizagem , e em jogos de si
nalização e barganha seqüencial.
Em alguns modelos, a incerteza cumpre
um papel crucial no exercício de modelagem.
N a área de regulação social desenvolveu
se uma literatura relativam ente extensa so
bre inércia regulatória que busca explicar as
baixíssimas taxas de mudança (ou de desregu
lação) no aparato regulatório. Os modelos baseiam-se em pressupostos de comportamen
to de aversão ao risco em ambientes carrega
dos de incerteza. Na área de regulação social
tais incertezas localizam-se nas bases epistêmicas dos m ecanismos de causa-efeito, em
áreas de conhecimento como meio ambiente,
epidemiologia etc. (Baron, 1995, p. 36).
Com o assinalado, a análise principalagente também foi aplicada ao contexto da
delegação de poderes entre o Legislativo e
o Executivo. A mais elaborada ex-tensão des
se tipo de análise foi desenvolvida por Eps
tein e 0 ’HaIloran (1999). Os autores elabo
raram um modelo para explicar as condições
que presidem a d elegação de poderes do
Legislativo para o Executivo, em diferentes
áreas temáticas (issue areas). Na realidade,
os autores criticam a polarização existente
na literatura entre aqueles que defendem o
co n tro le do C o n g resso sobre as agências
do Executivo e os que asseguram que a bu
rocracia se m antém fora do controle con
gressional, em outras palavras, a polariza
ção entre a efetividade dos controles por
“alarm e de incêndio” versus “ patrulha de
21

polícia” (ou na realidade a falta dela). A partir de uma análise sobre a produção legal do
C ongresso am ericano desde o pós-guerra
até a década de 90, os autores demonstram
que o grau de delegação de poder presente
nos atos legais varia consistentem ente con
forme as áreas temáticas. O modelo desen
volvido pelos autores baseia-se em um sig
nalling gam e entre congressistas e o E xe
cutivo e tem forte capacidade preditiva so
bre a variação no grau de delegação obser
vado. A conclusão básica a que os autores
chegam é que o Congresso delegará pode
res nas áreas onde as “perdas advindas da
delegação” forem m enores do que aquelas
que ocorreriam (em virtude, entre outros fa
tores discutidos, dos custos políticos das
decisões e da falta de expertise em certas
áreas) se o p ró p rio C o n g resso re tiv e sse
poder decisório.
O Processo Político da Política
Regulatória: R egulatory Commitment,
Veto Players e Controle de Agenda

A literatura contem porânea tem contri
buído para a análise da mudança de política
regulatória. N esse caso, o foco desloca-se
da consideração do com portamento ordiná
rio das agências em suas atividades cotidia
nas para uma discussão da mudança de re
gim e regulatório e, mais amplamente, para a
questão da governança regulatória. Parte
substancial dessa literatura aborda a ques
tão a partir do cham ado com m itm ent p ro 
blem da regulação. Este refere-se à necessi
dade e à capacidade das autoridades gover
namentais de assegurarem que contratos se
rão honrados no futuro e que não haverá
mudanças no jogo ou, no limite, “expropria
ção adm inistrativa” de rendas, nas várias
formas que isso pode assumir: congelam en
to de preços, reestatização etc.
Vale ressaltar, antes de aprofundar a
questão que, em última instância, a credibi
lidade assenta-se no fato de que decisões
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políticas não podem, por definição, ser inal
teráveis ou irrev o g áv eis (Shepsle, 1991).
Mais especificamente, a questão é que uma
maioria parlamentar em uma legislatura não
pode, por definição, fixar decisões para ou
tras legislaturas: em uma dem ocracia, a von
tade da maioria é soberana. A única exce
ção a tal princípio são os dispositivos cons
titucionais sobre as regras do jo g o que, ti
picamente, exigem supermaiorias e procedi
mentos com plexos para serem alterados. Os
problemas de com m itm ent na política regu
latória envolvem algumas dimensões de na
tureza constitucional, mas na m aioria dos
casos os dispositivos que podem garantir
credibilidade não têm natureza constitucio
nal, e, portanto, esta tem que se ancorar em
m ecanism os d istin to s.17
Um ponto adicionai que se refere à ques
tão da credibilidade é o reconhecimento cres
cente de que esta se funda essencialm ente
na obediência a regras, e não no exercício
da discrição. O argumento tradicional é que
a discrição e a flexibilidade de um regulador
são requisitos im portantes para o m anejo
de políticas em ambientes carregados de in
certezas. Tecnicamente, este ponto tem sido
discutido no debate a respeito das incon
sistências temporais na condução de políti
cas de governo. O argumento consensual é
que a adesão a regras, mesmo que em prin
cípio elas estejam associadas a decisões que
produzam potencialm ente soluções apenas
second or third best, e a credibilidade em
fazê-lo, produzem resultados, do ponto de
vista dinâm ico, superiores àqueles prove
nientes de medidas p o ten cialm en te//« ? best.
A razão é que os agentes econômicos ajus
tam suas ex p ectativ as ao com portam ento
discricionário, anulando os efeitos deseja
dos. No caso da manutenção de um a regra,
esse ajuste não acontece e a efetividade de
uma medida é potencialm ente m aior.18
Tipicamente, investim entos em setores
que possuem características de m onopólio
natural e que são regulados por agências

governamentais apresentam sunk costs bas
tante significativos. Tais investim entos têm
alta asset specificity, ou seja, os ativos fixos
não são facilm ente transferidos para outras
atividades. Além disso, um amplo espectro
da população consome os serviços das U ti
lities, o que confere alta politização ao se
tor. 1:9 Como assinala Baron,
“[...] a criação dos incentivos necessários para
um a regulação eficiente requer com prom issos
críveis com políticas de longo prazo, de form a
que as firmas podem ter garantias que as polí
ticas regulatórias não serão m udadas oportunisticam ente após terem revelado inform ações
sobre sua capacidade ou terem incorrido em
sunk costs. A captura oportunista de rendas ou
quase-rendas pode distorcer os incentivos para
a eficiência e reduzir o bem -estar agregado. A
credibilidade dos com prom issos em políticas
regulatórias m ultiperíodo deve ser um a preo
cupação quando, por exem plo, o oportunism o
direcionado para a elim inação de rendas de in
formação não pode ser evitado. O grau de cre
dibilidade de com promissos, dessa forma, deve
ser uma conseqüência endógena da ação políti
ca oportunista m otivado pelas conseqüências
distributivas da política regulatória e voltado
para a revisão ou preservação dessa política”
(1995, p. 29).

O programa de pesquisa mais am bicio
so sobre a questão da credibilidade regula
tória foi desenvolvido por Spiller e associa
dos (Levy e Spiller, 1996b; Spiller, 1995).
Levy e Spiller (1996b) formularam um qua
dro de referências centrado, fundam ental
mente, em três aspectos ou dim ensões: as
restrições relativas à ação discricionária
por parte do regulador, as restrições formais
e informais relativas à mudança de regime
reg u ía tó rio , e in stitu iç õ es que g arantam
esse conjunto de restrições. O argum ento
básico dos autores é que não existe um de
senho reguíatório ótim o padrão, mas sim
um a variedade de alternativas que depen
dem do contexto institucional de cada país.
Trata-se, basicam ente, do grau de co n sis
tência entre a governança regulatória e os
incentivos regulatórios. A estrutura de go

vernança refere-se ao conjunto dc mecanis
mos que uma sociedade utiliza para ivstrin
g i r a abrangência da ação discricionária dos
órgãos reguladores e para resolver os eon
Oitos daí resultantes. A estrutura de incen
tivos regulatórios com preende o conjunto
de instrum entos da regulação m icroeconômica: o conjunto de regras para a formação
de tarifas (inclusive definições quanto a rea
ju ste s etc.) e su b síd io s cru z ad o s, regras
quanto à com petição e entrada, regras quan
to à conectividade entre provedores de ser
viços etc. Em termos da regulação de pre
ços, três modelos têm sido largamente utili
zados: rate o f return, price ccip e benchmark regiilation (ef. Quadro 5).
Como assinalam Levy e Spiller (1996b,
p. 4), os incentivos regulatórios têm sido a
preocupação central de, virtualm ente, qua
se todo trab alh o teórico sobre regulação,
em d etrim ento da questão da governança
regulatória. No entanto, a efetividade de uma
estrutura de incentivos regulatórios depen
de, fundam entalm ente, da estrutura de go
vernança regulatória. Tanto a estrutura de
governança com o a de incentivos são vari
áveis de escolha dos reguladores, mas am
bas são tolhidas pela estrutura institucional
do país. Essa estrutura é com posta, segun
do a literatura neo-institucionalista, das ins
tituições do Legislativo, Executivo e Judici
ário, de regras informais que são tacitamen
te aceitas pelos atores sociais e da capaci
dade institucional do país.
As instituições políticas influenciam a
estrutura de governança regulatória em fun
ção dos limites que estabelecem para a ação
discrim inatória dos governantesn Tais limi
tes são estabelecidos por uma variedade de
mecanismos, como a separação de poderes,
regras constitucionais limitando o poder le
gislativo de presidentes, federalism o, esta
belecendo com petências distintas para ní
veis específicos de poder, além do presiden
cialismo e legislativos bicamerais.
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Quadro 5
N atureza das restrições à interferência
oportunista na regulação

Alternativas que garantem credibilidade
segundo características institucionais
dos países

Restrições relativas à ação
discricionária por parte do regulador

a) uso de regras e legislação detalhada
i) alta capacidade administrativa
uso de licenciamento altamente complexo
ii) baixa capacidade adm inistrativa
uso de m ecanism os regulatórios simples,
mas ineficientes
b) uso de instrumentos mais flexíveis
i) regras informais que limitam a
discricionariedade (Inglaterra)
ii) uso de direito adm inistrativo, ao
estilo am ericano, por com issões
altam ente autônom as

Restrições formais e informais relativas à
m udança de regim e regulatório

a) possibilidade de mudança é
especificada apenas em leis (por
governos com credibilidade)
b) possibilidade de mudança é
especificada nos contratos de licença
(por governos sem credibilidade)

Instituições que garantem o enforcem ent
de restrições

a) países com Judiciário independente
b) países sem Judiciário independente
i) recorrem a garantias internacionais
para ganhar credibilidade (p. ex. Banco
M undial)

A credibilidade regulatória é maior em
países que apresentam fortes restrições à
discricionariedade por parte do Legislativo
e Executivo. As escolhas relativas ao dese
nho regulatório, em geral, implicam um trade o ff entre credibilidade e flexibilidade. Os
m ecanism os que garantem credibilidade e
durabilidade às instituições regulatórias são
os mesmos que dificultam a instituição de
novas regras que podem ser necessárias em
virtude de inovações tecnológicas.
Em sistemas parlamentaristas, o Execu
tivo dispõe de forte controle sobre a agen
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da legislativa, conferindo instabilidade aos
arranjos regulatórios existentes. Forte vola
tilidade nas maiorias parlamentares, com al
ternância de forças políticas com agendas
muito distintas, produz igualmente baixa cre
dibilidade aos arranjos regulatórios porque
mudanças de governantes podem significar
m udanças nas leis. Ju d iciário s depen d en 
tes do Executivo também são fonte de insta
bilidade, inviabilizando o uso do direito ad
ministrativo de estilo am ericano como fonte
de estabilidade regulatória. Judiciários in 
dependentes, e fortes tradições de uso do

direito adm inistrativo, por outro lado, am 
pliam o leque de opções de governança regulatória, perm itindo procedim entos adm i
n istra tiv o s m o n ito ra d o s pelo Ju d ic iá rio
(como é a prática corrente nos EUA).20 Ju
diciários independentes, em países que apre
sentam forte tradição de respeito aos con
tratos, abrem a possibilidade de recurso a
esse instrum ento (contratos de concessão)
mesmo nos casos em que o Executivo dom i
na o Legislativo.21
A s in s titu iç õ e s p o lític a s tam b ém
influenciam a estrutura regulatória. Um exem 
plo claro são os constrangimentos resultan
tes da escassa capacid ad e adm in istrativ a
para a adoção de estru tu ra s reg u la tó rias
com plexas como aquelas associadas à ado
ção de com issões independentes de estilo
americano, ou à adoção de taxas de retorno
com benchmarks (cf. Quadro 6 para uma sín
tese). Em caso de baixa capacidade adm inis
trativa, seria desejável a adoção de m eca
nismos regulatórios mais simples. Essa ques
tão, de natureza normativa, assume um ca
ráter positivo para autores com o L evy e
Spiller (1996c) que argumentam que, de fato,
a escolha de incentivos regulató rio s em
muitos casos é uma escolha racional deter
m inada pelas ca racterísticas da estru tu ra
institucional do país.
Spiller e Vogelsang (1996; 1997) explo
raram as especificidades da política regula
tória em um contexto parlamentarista, exa
minando o caso do Reino Unido. O sistema
parlam entarista tipo westm insteriano apre
senta problemas típicos de credibilidade re
gulatória uma vez que se trata de um siste
ma de governo unificado, sem elementos de
fragm entação característico s de sistem as
presidencialistas e parlamentaristas de coa
lizão.22 Decisões de governos anteriores são
facilmente revertidas e novas resoluções são
im plem entadas sem dificuldades típicas de
regim es federativos. Em bora o Judiciário
seja independente, as leis podem ser facil
mente modificadas em seu conteúdo por uma

m aioria parlam entar. D essa perspectiva, o
sucesso inglês com a privatização represen
ta um paradoxo. Autores explicam o suces
so inglês em razão de três normas da cultura
institucional britânica; o papel exercido pela
b u rocracia que pelo seu p ro fissio n alism o
confere forte estabilidade ao sistema políti
co; as características próprias do sistem a
de decisão público britânico cujos procedi
m entos básicos (a discussão de W hite Papers precede iniciativas im portantes de go
verno, p erm itin d o c o n su lta aos afetad o s
pelas decisões) contra-arrestam a instabili
dade potencial do sistem a; a delegação de
forte autonomia aos agentes reguladores (no
caso ao director general o f the Regulatory
Office) contrabalança a autonom ia m iniste
rial no processo regulatório.23 Fatores adi
cionais também contribuíram , tais como a
pulverização do controle acionário das em 
presas privatizadas, engendrando uma coa
lizão de suporte às em presas resisten te a
tentativas de expropriação regulatória, e o
uso de m ecanism os regulatórios consisten
tes com o marco institucional do país (con
tratos de concessões — e não leis — que
os tribunais têm tradição de honrar).
A questão do impacto de variáveis ins
titucionais sobre o padrão regulatório tam
bém foi discutida por outros autores. Vogel
(1993), p. ex., examinou a regulação am bien
tal em países parlam entaristas e presidenci
alistas e concluiu que outras variáveis nãoinstitucionais — conteúdo e intensidade da
opinião pública, por exem plo — explicam
melhor a variação de resultados de política
encontrados. Sua conclusão é consistente
com aquelas do program a dê estudos com 
parativos coordenado por W eaver e Rockman (1993) do qual esse estudo setorial faz
parte. No program a de pesquisa, os efeitos
das v ariá v eis in stitu c io n a is são tratad o s
com o contingentes, operando na presença
ou ausência de outras variáveis e não como
vantagens ou desv an tag en s in stitu cio n ais
uniformes e invariantes. A questão da pes25

Quadro 6
M ecanism os Regulatórios: Características e Requisitos Institucionais
M ecanism os
R egulatórios

Pré-requisitos Institucionais

Com entários

Rate cap
(“RPI-X” - índice
de preço no
varejo menos
fator de ajuste)

Alta capacidade administrativa
p. ex.: Inglaterra,
telecomunicações

E stabelece apenas teto tarifário
para um pacote de serviços;
permite livre entrada de firmas no
mercado.

Rate o f return

Alta capacidade administrativa
p. ex.: Jamaica,
telecomunicações

Garante um a taxa de lucro
especificada, desincentivando a
eficiência.

B enchm ark
re g u la tio n

Alta capacidade administrativa
p. ex.: Chile, telecomunicações

Sistema altam ente ineficiente:
• Pressupõe a restrição de novas
firmas, porque levaria à
redução da taxa de retorno.
. Exige o monitoramento
detalhado das receitas, custos e
estoque de capital para garantir
que a firma não ultrapasse o teto
da taxa estipulada.

Yardstick
reg u la tio n

Alta capacidade administrativa
p. ex.: Inglaterra, água

Estabelece taxa de retorno
(revisada periodicam ente) para
firmas do setor, baseada em um
m odelo hipotético de custo
marginal de longo prazo em um
mercado competitivo. Permite
entrada livre de firmas.
Estabelece um parâm etro pelo
provedor mais eficiente. U tilizada
para a regulação de monopólios
territoriais (bacias) sem
com petição.

quisa básica para Vogel (1993) é sob que
form ato institucional — relativo à separa
ção de poderes etc. — os interesses d ifu 
sos em nome dos quais a regulação am bien
tal é exercida podem ser mais facilm ente
avançados. Vogel argumenta que Judiciários
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e L egislativos independentes continuam a
in flu e n c ia r o p ro cesso d ec isó rio m esm o
quando issaes de interesse difuso não têm
grande centralidade na agenda pública nem
influenciam as eleições nacionais. Sistemas
parlam entaristas caracterizados por repre-

sentação proporcional e governos de coali
zão possibilitam m aior acesso a interesses
difusos do que oulros tipos de regimes par
lam entaristas. U m a conclusão adicional é
que o controle do Legislativo e do Executi
vo por partidos distintos facilita o acesso
de interesses difusos. O autor também ar
gumenta que o federalismo ajuda a preser
var o acesso por parte de atores com inte
resse s d ifu so s quando a im p o rtâ n c ia da
questão na agenda pública está em declínio
e um nível de governo se mostra pouco per
meável.
A questão da credibilidade que se cons
titui no ponto central da discussão da regu
lação econômica não é tão relevante no caso
da regulação social — com o a discussão
acim a revela — , em bora seja im portante.
No caso da regulação econômica, a questão
da garantia dos investim entos e dos sunk
costs adquire grande centralidade; já no caso
da regulação social, a credibilidade de re
gras am bientais e sua reversibilidade tem
im plicações econôm icas im portantes, por
que os custos de cum prim ento de exigên
cias ambientais podem ser muito altos.
Para além dos poderes legislativos do
Executivo — e seu papel em minar a credibi
lidade regulatória dos governos — , sua atua
ção na regulação das leis aprovadas pelo
Legislativo tem sido destacada. Em um a dis
cussão com parativa dos sistemas legais nor
te-am ericano e latino-am ericanos, Spiller
(1995, p. 67) sublinhou aspectos essenciais
do processo político de regulação. Segun
do ele, os sistem a s p re sid e n c ia lista s na
América Latina asseguram grande poder dis
cricionário ao Executivo. A razão básica para
essa delegação é que as Constituições lati
no-am ericanas estipulam a regulam entação
presidencial das leis, ou seja, para que uma
lei entre em vigor é necessário uma norma
do Executivo que as regulamente. A não ser
em casos de desvio grosseiro em relação ao
espírito da lei, essa regulamentação nunca é
objeto de contestação legal. Considerando

que o Executivo pode alterar as leis de algu
ma forma, os legisladores deparam -se com
três altern ativ as: elab o rar leis detalhadas
que permitam pouca margem discricionária
ao Executivo; elaborar leis vagas e gerais
que permitam ampla margem discricionária
ao Executivo; não elaborar leis de tal forma
que o Executivo não possa exercer nenhu
ma influência legislativa. Como os serviços
de utilidade pública são essenciais e de gran
de co m p lex id ad e, os L eg islativ o s latinoamericanos delegaram ao Executivo o poder
de escolher os marcos regulatórios, em vez
de subtrair do Executivo o poder de exercer
essa discricionariedade.
“Com o a regulação das leis e feita através de
um decreto presidencial e não pela agência re
gulatória, qualquer lim itação ao processo pelo
qual o presidente regula as leis seria contrária à
disposição constitucional de separação de po
deres. D essa form a, q u estionam entos sobre o
d ecreto p resid en cial só podem b asear-se em
sua constitucionalidade. Assim, os tribunais na
Am erica L atina tenderam a especializar-se em
g arantir contratos em vez de supervisionarem
a im plem entação das leis pelo Executivo. Nos
E stados U nidos [...] não há lal regulação de
leis. As leis são im plem entadas pelas agências
do governo e não por decretos presidenciais.
Além disso, o Congresso regula com o as agên
cias tomam decisões. Esta regulação do proces
so decisório das agências não foi entendida pe
los tr ib u n a is com o in frin g in d o a d iv isã o
constitucional de poderes” (Spiller, 1995, p. 67).

Parte importante da literatura tem dis
cutido as inovações ocorridas na regulação
econôm ica em contextos pós-privatização.
H eller e M cCubbins (no prelo) propõem um
modelo analítico para a análise da política
regulatória. Nesse modelo, os principais fa
tores ou variáveis considerados são a dis
tribuição do controle da agenda sobre m u
danças na política regulatória, a definição
da política regulatória de “reversão” (isto é,
a política que prevalece na ausência de mu
dança na política) e o número de pontos de
veto (isto é, pontos no processo institucio
nal em que é possível bloquear a política).
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Um conjunto de previsões é deduzido a par
tir dessas variáveis:
“ P rim eiro , se um ato r de veto [veto player]
com um interesse na reversão tem controle da
agenda, então o investidor terá certeza de um
velo ex unte. Segundo, quanto mais extrem a a
política de reversão, tudo o mais m antido cons
tante, mais provável será a m udança de políti
ca. De form a sim étrica, se a reversão re p re 
senta o ponto ideál de um ator de veto, então
a m udança de política, em circunstâncias nor
m ais, é altam ente im provável. Com relação à
terceira característica [atores de veto], quanto
m aior o núm ero de atores que co n tro la veto
g a tes, m aior a probabilidade de a política se
m anter estável. Essa observação depende de uma
p rem issa im p o rtan te: um a p o lítica não pode
ser legalmente mudada a menos que exista algu
m a alternativa de política que todos os atores
de veto têm preferência em relação à política
de reversão” (H eller e M cCubbins, 110 prelo).

Um a outra análise, em larga medida si
milar à de Heller e McCubbins, foi proposta
por M ueller (2000). As variáveis centrais
para esses autores são o poder de agenda
do Executivo em relação ao Legislativo, a
capacidade do governo em fazer compromis
sos críveis (sinalizada pelo grau de indepen
dência do Judiciário que é, na realidade, assu
mido pelo autor, no caso brasileiro, com base
em Pinheiro (1999) e a estrutura institucional
das agências e seus determinantes).
Com relação à independência do Judi
ciário, M ueller afirma que “porque é possí
vel que as leis e outras regras procedim en
tais sejam m udadas por outros poderes, há
sempre a possibilidade de que 0 efeito inibi
dor do Judiciário possa ser evitado. Portan
to, outras salvaguardas devem estar presen
tes, além de um Judiciário independente”
(2000, p. 15). Ele conclui que fatores adicio
nais contribuíram para assegurar que 0 E xe
cutivo não recorresse a decisões arbitrárias
contra em presas concessionárias, dentre es
ses, a percepção de que tais atos poderiam
afetar sua credibilidade, pondo em risco pri
vatizações futuras, além das rendas gera
das por essas privatizações. O alto estoque
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de em presas públicas que ainda não foram
privatizadas contribuiu para elevar a credi
b ilidade do governo. O utras salvaguardas
contra a “expropriação adm inistrativa” pc
los governos existem e referem -se à estrutu
ra institucional do próprio processo regulatório:
“ Uma salv ag u ard a que foi an alisad a no c o n 
texto do perigo potencial criado pela m udança
no E x ecu tiv o é a estru tu ra e 0 p ro cesso das
agências regulatórias. As agências foram cria
das por um a coalizão específica que, se argu
menta, definiu seus regulam entos e estrutura de
form a a garantir resultados favoráveis aos gru
pos dessa coalizão. Dessa forma, um novo Exe
cutivo enfrentaria restrições em termos de quan
to a política regulatória pode ser alterada.
Outra força que dá credibilidade ao sistem a é a
form a pela qual a privatização ocorreu, geran
do um a base de apoio com interesses nos no
vos setores que se form aram (que inclui inves
tid o re s, c o n s u m id o re s , e m p re g a d o s, fo rn e 
cedores, governos m unicipais e estaduais etc.).
Esta questão não é analisada, mas é fácil obser
var que ela contribuiu para estabelecer salva
guardas” (M ueller, 2000, p. 16).

M ueller endossa o argum ento de que
os modelos utilizados para as privatizações
no início dos anos 90 (aço e mineração) fo
ram escolhidos porque geravam um grande
número de “ganhadores” e podiam levar à
formação de uma grande coalizão a favor do
programa (cf. Ve lasco Jr., 1997a; 1997b). N es
se contexto, uma situação favorável foi cria
da junto à opinião pública de tal forma que
quando a privatização das em presas de uti
lidade pública foi colocada na agenda (se
tores de eletricidade e telecom unicações),
houve m enor resistência e o governo des
frutou de maior flexibilidade na escolha dos
modelos de venda. Um fator adicional que
teria ainda co n trib u íd o foi o fato de que
quando a com petição foi introduzida nes
ses setores, 0 papel da regulação econôm i
ca se reduziu, diminuindo dessa form a a dis
crição do Executivo.
M ueller e Pereira (2000b) propuseram
um modelo de com portamento do Executivo

em term os de propensão para interferir na
au to n o m ia das ag ê n cias. U san d o d ad o s
empíricos recentes para o padrão de relacio
nam ento entre o Executivo e os dirigentes
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
— ANVS, A gência N acional de Saúde —
ANS, ANATEL e ANEEL, os autores con
cluíram que as tentativas de interferência
observadas para o caso das agências na área
social podem ser explicadas pela ausência
de custos associados a perdas de in v e sti
mento externo.
Um a análise distinta foi apresentada por
Pereira e Costa (no prelo) para explicar o grau
de delegação e autonomia concedido à ANS
quando da sua criação. Inspirados em Epstein e 0 ’Ha!loran (1999), os autores centramse na questão do padrão de relacionamento
Executivo-Legislativo no que refere à lógica
da delegação. Segundo esses autores, podese distinguir pelo menos três tipos ou dese
nhos de regulação: no primeiro, a regulação
é realizada diretamente pelo Congresso, prin
cipalm ente através do seu sistem a de co 
m issões; no segundo, ocorre um processo
de delegação de autoridade para agências
executivas regulatórias; no terceiro tipo, observa-se um modelo híbrido de divisão de
autoridade e função. Além da diferença em
relação a quem é delegada a autoridade de
regular, o processo de delegação também di
fere com respeito à quantidade de poder dis
cricionário que é delegada pelo Congresso
às respectivas agências para que estas fun
cionem. O Congresso tanto pode estabele
cer um desenho institucional com uma legis
lação extremam ente detalhada que deixa as
agências com pouca ou nenhuma amplitude
para agir, com o pode sim plesm ente propor
um desenho institucional vago em que o po
der discricionário delegado é extremamente
amplo.
Parte-se da prem issa de que os p arla
mentares agem orientados pela maximização
de seus interesses políticos, dentre os quais
o mais importante é garantir a sua reeleição.

Como no sistem a político brasileiro os re
cursos políticos, econôm icos c financeiros
são extrem am ente centralizados nas mãos
do Executivo e dos líderes partidários, os
parlamentares não têm outra saída a não ser
co lab o rar com o p resid e n te ou seg u ir as
orientações de seus líderes, com o objetivo
de ter acesso aos referidos recursos e, as
sim, ter condições de utilizá-los em suas res
pectivas arenas eleitorais. D essa form a, a
hipótese defendida é a de que os parlamen
tares preferirão regular diretam ente uma de
term inada área ou política desde que os cus
tos desse processo de regulação não ultra
passem os seus possíveis benefícios políti
cos, pois de outra forma, eles preferirão de
legar essa função para agências reg u lató 
rias. U m a vez que o Executivo tenha explici
tado quais as suas preferências em relação
a uma determ inada política (no caso especí
fico, regular o sistema de saúde suplem en
tar através da delegação de poderes para uma
agência reguladora), os parlamentares, prin
cipalm ente os que fazem parte da base de
sustentação do governo, se com portarão no
sentido de apoiar tais preferências, pois só
assim poderão ter acesso aos recursos polí
ticos (ocupar presidências e relatorias de co
missões perm anentes e especiais; executar
emendas individuais no orçamento; ter aces
so à mídia; garantir financiamento para as pró
ximas disputas eleitorais; viabilizar obras e
políticas que beneficiem suas bases eleito
rais etc.) necessários às suas reeleições.
O Desenho Político da
Política Regulatória
As seções anteriores ilum inaram a di
m ensão p o lítica da p o lítica regulatória, e
deixam entrever a centralidade do desenho
político de um a política para a taxa de su
cesso de sua im plem entação. As questões
normativas a respeito do desenho regulatório estão profundam ente associadas à sua
dimensão política. A literatura contem porâ
nea sobre regulação tem se concentrado,
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crescentem ente, nas questões institucionais
e políticas, deslocando-se da ênfase ante
rior nas falhas de mercado.
“A ação política m olda a política regulatória e
in flu e n cia su a ev o lu ção . E la se faz presente
não só quando as políticas são formuladas e as
leis prom ulgadas, mas tam bém quando elas são
im p lem entada*, No caso de p o líticas im p le
m en tad as sob in fo rm ação inco m p leta, o d e 
sem penho pode rev elar inform ação relevante
sobre a adequabilidade ex post da política. O
desem penho pode ser observado não só pelos
órgãos reguladores, mas por todos os interes
ses afetados pela regulação. As pressões para
m udança podem vir de fora da estrutura regu
lató ria, ou de dentro. N a m edida em que as
p ressõ es p o líticas podem ser p rev istas, elas
podem ser levadas em consideração no design
ex ante, isto é, no desenho político da política.
O desenho da política deve incorporar a ação
política subseqüente, o h b b y in g , e as pressões
que os interesses produzem ao longo da expe
riên cia com a p o lític a e com a base em seu
desem penho” (Baron, 1995, p. 27).

Como assinalam Hill e Abdala (1996), a
relação entre o processo de criação de agên
cias reg u lató rias e outros processos, tais
como a privatização, cria path dependency,
produzindo um a certa irreversibilidade na
evolução da governança regulatória no tem
po. E ssa dim ensão de tim ing deve ser um
elem ento central do desenho regulatório.

parcial em um a área de forte tradição de pes
quisa no m undo anglo-saxão e que só re
centemente no Brasil, e mesmo na Europa,
tem adquirido centralidade, sobretudo em
virtude da enorme visibilidade que as agên
cias regulatórias vêm assum indo na arena
política.
O texto reconstitui a evolução das agên
cias regulatórias independentes nos EUA e
sua criação recente no quadro europeu, e
discute as abordagens norm ativas, p o siti
vas e neo-institucionais da regulação. R e
mete também para alguns aspectos centrais
da agenda de pesquisa sobre regulação em
contextos pós-privatização, especificam en
te a questão do com m itm ent problem da re
gulação. Com o foi am plam ente discutido,
trata-se de um a literatura tradicionalm ente
produzida na disciplina da ciência econôm i
ca, e que só recentem ente vem recebendo
contribuições de cientistas políticos e soció
logos. Este viés disciplinar explica por que
questões centrais da discussão da ciência
política permanecem pouco exploradas.24 As
principais dizem respeito ao déficit dem o
crático das ag ên cias e aos p ro b lem as de
accountability. Em bora essa discussão te
nha se expandido cm relação ao Judiciário, e
em alguma m edida em relação aos Bancos
Centrais, no Brasil e na America Latina a
discussão ainda é incipiente na literatura.

Observações Finais
Este texto examina de forma seletiva con
tribuições da literatura sobre política regu
latória, identificando as questões centrais
da agenda de pesquisa na área. Trata-se de
uma incursão tentativa e, decerto, bastante

(R ecebido p a ra p u b lica çã o
em novem bro de 2000)

Notas
1. Como se sabe, no Brasil, também prevaleceu um padrão corporativista de intermediação de
interesses, cuja análise é tema clássico na ciência política brasileira. Para uma abordagem da
mudança de padrão de regulação de endógeno para autônomo, cf. Almeida (1999b; 1999c) e
Goldstein (1999).
2. A literatura brasileira sobre as agências é bastante reduzida (cf. N unes, 1998). O único
estudo aparentemente disponível sobre o processo decisório de criação de um a agência
é Pereira e Costa (no prelo), o qual será discutido no final deste texto.
3. No caso americano, essa posição foi defendida por Ted Lowi em inúmeros trabalhos. No
contexto americano, a crítica principal era que o Judiciário e o Congresso não dispunham
de mecanismos de controle efetivo sobre a burocracia pelo fato de não possuírem infor
m ações relevantes nem instrum entos de supervisão adequados. Subjacente à idéia de
delegação de poder decisório estava a de renúncia ou abdicação ao exercício de controle
e responsabilização (Kievvet e McCubbins, 1991). Essa interpretação dominante na litera
tura das décadas de 60 e 70 deu lugar a um consenso cm torno da idéia de que ambas as
instituições exercem considerável poder de monitoramento. As form as de exercício do
controle, no entanto, são indiretas e bastante distintas daquelas identificadas pelas teo
rias tradicionais de controle. Elas baseiam-se em controle indireto através de um repertó
rio de instrumentos que, na linguagem da análise principal-agente, o principal pode utili
za r-se para re d u z ir a g en cy lo sses. S o b re a q u estão da a c c o u n ta b ility de ag en tes
não-eleitos, cf. Dunn (1999).
4. A literatura trata das agências como pertencendo ao gênero “instituições não-majoritárias”, juntam ente com os tribunais, Bancos Centrais, militares etc. Como assinala M ajone
(1999), esse déficit pode ser minimizado se uma adequada estrutura de governança for
criada e permitir a responsabilização das decisões (através de revisão judicial, requisitos
procedimentais, supervisão por comitê, participação pública c pelo exercício dos poderes
de nomeação pelo Executivo).
5. N a área da regulação social, observa-se um deslocam ento gradativo da regulação de
produto (voltada para as características de um produto, c cuja ação está centrada no
controle de barreiras comerciais e articulada com políticas de com ércio exterior) para a
regulação de processo (p. ex., padrões de em issão de efluentes, onde a definição de
standards e as questões ambientais, ocupacionais etc. adquirem maior centralidafle, ju s 
tificando-se por si mesmas) (Majone, 1996, p. 58).
6. Para a difusão internacional do processo de privatização, cf. Ikcnberry (1990) e Manzeti
( 2000 ).
7. Assim , na França, o baixo nível organizacional das em presas de consultoria e o forte
insulamento da burocracia pública explicariam a menor — embora ainda bastante signifi
cativa — influência dos consultores, em contraste com a Inglaterra. Neste país, o alto
nível organizacional das empresas e a maior porosidade da estrutura institucional produ
ziram situação oposta. Especificidades institucionais e organizacionais do setor de con
sultoria na França — a proibição de em presas de auditoria de atuarem no setor de
consultoria gerencial, fazendo com que as empresas se especializassem em consultoria de
engenharia — afastou as em presas da área de gerenciam ento privado e público. Na
Inglaterra, de onde surgiram as “big 6” , as em presas de auditagem que detêm enorme
conhecim ento do funcionam ento interno das em presas em que atuam , expandiram -se
rapidamente para a área de m anagement consultancj, liderando o boom que o setor vem
experimentando desde a década de 80.
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S. A criação das agências reguladoras tem obedecido a padrões distintos de Estado para
Estado como sugere a incipiente literatura sobre o assunto (Costa, Melo, Pereira e Mueller, 2000). A criação recente da Associação Nacional de Agências Regulatórias Estadu
ais sugere uma tendência possível em direção à convergência.
9. Tecnicamente, verifica-se a existência de economias de escala tais que fazem com que
apenas uma única empresa seja capaz de suprir a demanda pelo produto ou serviço, com
custos inferiores aos que ocorreriam se houvesse m ais de um a em p resa atuando no
mercado. Se os serviços ou produtos forem fornecidos por mais de uma empresa, o custo
médio para cada uma delas poderá ser superior ao verificado para apenas uma. Este fato
im plica custos decrescentes (economias de escala) e a im possibilidade física de existir
mais de uma empresa na prestação do serviço.
10. U m a situação que se tornou clássica na literatura é o de carros de segunda mão, em que
os com pradores não têm condições de aferir a qualidade de um bom carro, e portanto
distingui-lo de um carro em mau estado, e tam pouco o com prador tem condições de
diferenciar o seu carro (em bom estado) dos demais. N esse caso, nenhum a transação
pode ser realizada (o mercado falha!), embora teoricamente existam compradores interes
sados em pagar o preço ofertado, desde que tivessem segurança a respeito da qualidade
do veículo. Nesse caso extremo de seleção adversa, o mercado pode sim plesm ente desa
parecer.
11. No período recente, essa literatura se tornou muito mais sofisticada, e observa-se uma
fusão importante de elementos positivos e normativos em um a teoria unificada. Mesmo
na literatura mais prescritiva, um dos supostos da análise é um “regulador não-benevolente”, ou seja, reconhece-se que o ambiente da regulação é um am biente carregado de
incertezas e oportunismo.
12. Por razões de espaço, essa literatura não será resenhada aqui. Para uma brilhante discus
são dessa interface, cf. Sunstein (1990).
13. Um dos aspectos técnicos mais complexos do desenho regulatório diz respeito à existên
cia de firm as multiproduto que contêm linhas produtivas diversas, algum as sujeitas à
regulação e outras não. Em outros casos, alguns setores regulados estão em competição
ou utilizam inputs de outros setores não-regulados. Na área de regulação social também
se observa forte interdependência entre política regulatória (imposição de padrões etc.)
e a legislação que estabelece os parâmetros para a responsabilidade civil (indenização
por perdas e danos, conhecida na literatura anglo-saxã como liability law). Em muitos
casos, as firmas internalizam os custos da adoção de padrões, tendo em vista os custos
de possíveis ações por perdas e danos. A existência desse efeito acum ulado dificulta a
avaliação microeconômica dos efeitos da regulação (Baron, 1995, pp. 44-46).
14. Excelentes sínteses da literatura podem ser encontradas em Noll (1985; 1989a) e Viscusi,
Vernon e Harrington Jr. (1997).
15. Um tratam ento distinto para a dinâm ica política da regulação foi dado pelo cientista
político Jam es W ilson que elaborou uma conhecida tipologia de arenas decisórias em
termos do grau concentrado ou difuso dos custos e benefícios gerados pelas decisões de
governo, que guarda algum a sim ilitude com o argum ento stigleriano. Assim , quando
grupos de consumidores se deparam com grandes firmas produtoras em um conflito em
torno de um a decisão regulatória, temos um a arena de custos difusos e interesses con
centrados, com grande probabilidade de falta de contestação, a não ser pela ação de
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political entrepreneurs que os mobilizem (cf. Wilson, 1980). Embora partisse de pressu
postos distintos, a literatura produzida por vários cientistas políticos (W ilson, Quirk,
Heclo), nesse contexto, também apontava para a resultante captura dos órgãos regulatórios pelos interesses organizados setoriais de produtores e firmas, em arranjos referidos
como “triângulos de ferro” compostos de comitês do Congresso, interesses organizados
e burocratas (cf. Quirk, 1981, dentre outros).
16. Embora assinale que o institucionalismo econômico seja a abordagem mais rica do ponto
de vista analítico, Baron (1995) argumenta que, no limite, é possível com binar paradigmas
e estilos de análise de forma profícua. Com relação à área de regulação de medicamentos.
Segundo ele, “A regulação dos produtos farm acêuticos pode ser estu d ad a usando a
teoria normativa (o desenho de mecanismos de controle de preços, amarrado aos custos e
gastos com pesquisas e desenvolvimento), teoria positiva (a ação política de ativistas para
reduzir o preço do AZT e acelerar o processo de aprovação de drogas) e economia política
(o desenho de um mecanismo de controle de preço que limite a ação política para reduzir
oportunisticamente os preços de drogas que são bem-sucedidas)” (Baron, 1995, p. 49).
17. A análise do com m itm ent problem da regulação tem tam bém im plicações norm ativas
importantes e elas, de fato, têm informado as estratégias de desenho regulatório. Como
afirma Baron (1995, p. 51): “O desenho de mecanismos de incentivos nos casos de com 
prom issos lim itados é uma característica central do desenho político dos m ecanism os
regulatórios.”
18. Cf. a exposição desse ponto no marco da teoria principal-agente em Dixit (1998, pp. 44-46).
19. Levy e Spiller (1996b) argumentam que existe forte inter-relação entre tecnologia e políti
ca. Setores com reduzidos sunk costs ou depreciação rápida de ativos apresentam baixa
probabilidade de serem objeto de alguma forma de “expropriação”. As empresas, nesses
casos, têm maior mobilidade e podem migrar para outro país ou setor. Da mesma forma, as
firmas têm pouca probabilidade de ser afetadas no curto prazo quando a dem anda pelos
serviços de utilidade pública estiver crescendo rapidamente, porque o custo político de
se retardar investim entos pode ser proibitivo.
20. O direito administrativo americano é bastante peculiar pela existência de procedimentos
que devem ser obedecidos pelas agências e que dizem respeito à exigência de justificati
vas por escrito para decisões adm inistrativas (normas etc.), notificação das partes inte
ressadas potenciais, consulta etc. Tais procedimentos são com plexos e monitorados pelo
Judiciário. Cavalcanti (1999) refere-se “à procedi mental ização do direito administrativo
brasileiro” em relação à introdução de alguns desses mecanismos no Brasil recentemente.
21. Levy e Spiller utilizam dois indicadores para mensurar a independência do Judiciário: a
reputação de probidade e o número de vezes que os tribunais decidem contra os interes
ses do Executivo.
22. Estes últimos resultam, fundamentalmente, da adoção de sistemas eleitorais com repre
sentação proporcional.
23. Spiller e Vogelsang argumentam que a utilização de com issões independentes altam ente
autônomas, no caso inglês, não teria produzido resultados satisfatórios porque inexiste
nesse país a revisão judicial de decisões regulatórias com base em uma lei de procedimen■ tos adm inistrativos, tal como nos EUA. Na prática, um a concessão de canal a cabo na
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Inglaterra não poderia ser contestada judicialmente porque, entre outras coisas, a autori
dade concedente não tem que justificar por escrito uma decisão desse tipo, enquanto nos
EUA tais justificativas podem ser contestadas judicialm ente.
24. Dentre os cientistas políticos que analisam a questão estão Stephen W ilkis e G. Majone.
Vale assinalar que no debate público britânico essa tem sido a questão central.
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Resumo

Política R egulatória: uma revisão da literatura
Este texto discute a literatura internacional sobre política regulatória identificando as qucstíVs
centrais da agenda de pesquisa na área. O texto discute as agências regulatórias independentes
e sua difusão internacional, e os processos recentes de desregulação e re-rregulação. A revisão
da literatura exam ina as chamadas teorias normativas e positivas, e as análises neo-institucio
nalistas sobre a questão (em torno de lógica da delegação de poder a agentes independen
tes, e o chamado commitment problem da regulação. O texto conclui que a literatura produ
zida por cientistas políticos ainda é bastante reduzida, e que a discussão da accountability
da política regulatória constitui uma lacuna na agenda de pesquisas.
Palavras-chave: política regulatória; agências regulatórias, accountability

A bstract

R egulatory Policy: a literature review
This article discusses the international literature on regulatory policy, identifying the cen
tral issues on lhe respective research agenda. The text discusses the independent regula
tory agencies and their international dissem ination, as well as recent deregulation and re
regulation processes. The literature review examines the so-called norm ative and positive
theories and neo-institutionalist analyses concerning the logic o f delegating pow er to inde
pendent agents as well as the so-called com m itm ent problem in regulation. T he article
concludes that the literature produced by political scientists is still quite lim ited, and that
the discussion of accountability in regulatory agencies constitutes a gap in the research
agenda.
Key words: regulatory policy; regulatory agencies; accountability
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