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Introdução 

O evento foi uma iniciativa da Associação Brasileira de Agências de Regulação - ABAR e da 
Public Utility Research Center – PURC, University of Florida, USA.  Nasceu de uma primeira 
conversa entre os dirigentes da ABAR e da PURC no VI Congresso da ABAR, realizado no Rio 
de Janeiro, em maio de 2009 e prosseguiu nos meses seguintes com a discussão do programa 
e de seu detalhamento. 

A inspiração é de que a regulação no Brasil, nos moldes de agências reguladoras, em que 
pese ter acabado de completar os seus primeiros dez anos, conta uma experiência já 
amadurecida do setor elétrico e que tal experiência pode ser dividida com outros setores 
regulados, no caso em tela, o do setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A 
particularidade no caso é que ambos os setores são do tipo indústrias de rede. 

Visto desta maneira, os reguladores do setor elétrico, colocados frente a frente com 
reguladores do setor de saneamento, num ambiente de discussão dos fundamentos da 
regulação de indústrias de rede, bem como na troca de experiências, poderiam ajudar no 
desenvolvimento mais acelerado da regulação do setor de saneamento no Brasil, regulação 
essa ainda em fase inicial de implementação.  

A PURC indicou os professores Sanford Berg e Ashley Brown, enquanto que a ABAR indicou o 
professor Ivan Camargo, da Universidade de Brasília e o Diretor da ADASA de Brasília, Paulo 
Cesar de Ávila e Silva. A coordenação dos trabalhos por parte da ABAR ficou a cargo dos 
Diretores Sergio Raposo e Ricardo Pinto Pinheiro. 

O presente extrato tem por objetivo constituir-se de um material de fácil acesso e consulta 
como amostra das apresentações e discussões havidas durante o encontro, em especial com 
relação ao estado da arte da regulação nos setores elétrico e de saneamento (água e esgoto) 
do Brasil, desafios, tendências e sinergias entre os mesmos. Como parte final apresenta uma 
lista de observações colhidas ao acaso pelo prof. Berg junto aos participantes, na última 
sessão.  

Das avaliações do curso colhidas junto aos participantes ficou evidenciada a oportunidade da 
realização da iniciativa PURC/ABAR, da colocação frente a frente de reguladores dos setor 
elétrico e de saneamento do Brasil, da identificação de interesses comuns dos dois setores e 
a necessidade de promoções similares que possam ampliar os conhecimentos dos 
reguladores nacionais. 

 



          

Desenvolvimento do Curso 

Os assuntos abordados foram agrupados em quatro cadernos diários, distribuídos aos 
participantes, com as apresentações dos professores Ashley Brown e Sanford Berg, bem como 
cópias de papers,  especialmente selecionados para o evento.   

As apresentações tratam de fundamentos da regulação dos setores de energia elétrica e 
saneamento,  enquanto que os papers tratam de referências da experiência internacional. 

Destacam-se a seguir a situação atual, desafios e tendências dos setores de energia elétrica e 
saneamento do Brasil apresentados por  consultores convidados, bem como pontos para 
reflexão dos reguladores, coletados pelo prof. Sanford Berg na última sessão.   

 

Setor Elétrico Brasileiro  

(informações extraídas da apresentação do consultor José Mario Miranda Abdo, nas sessões 
3 e 4 do curso) 

Situação Atual e Desafios 

- Apresenta estabilidade institucional  

- Na comercialização, há espaço para ampliar o universo de consumidores potencialmente 
livres, sem prejuízo das distribuidoras 

- Ampliação das fontes complementares e renováveis na matriz energética 

- Custos crescentes na geração e transmissão de energia versus modicidade tarifária  

- Maior disponibilidade de informações sobre o setor regulado continua insuficiente 
principalmente sobre o desempenho operacional e financeiro das empresas 

- O acesso de novos consumidores é uma questão de política governamental com impactos na 
regulação 

 - Maior agilidade no processo de licenciamento ambiental 

- Manter a matriz energética “limpa” num ambiente de aquecimento global – energia é 
responsável por 2% das emissões brasileiras 

- Decisões nas revisões tarifárias causam certa instabilidade – agências de riscos reavaliam 
entrada de novos players na distribuição 

- Estatais federais voltam a investir em parceria com o setor privado 

- Dificuldades na redução da perda não técnica de energia elétrica 



- Existe potencial de “Outras Receitas” tanto em benefício do investidor como da modicidade 
tarifária – Exemplo: Power Line Communications (PLC) 

- Atenção às mudanças que se queira empreender naquilo que está sendo exitoso – Exemplo: a 
transmissão 

- Questões como o intercâmbio energético entre os países do cone sul e da comunidade 
andina, não adequadamente resolvidas, merecem prioridade 

- Evitar a judicialização do setor 

- Definição urgente sobre a prorrogação ou não das concessões 

- Monitoração e efetiva execução dos regimes de qualidade de serviço - questão crítica 
pendente 

- Encargos excessivos dificultam a eficiência do setor e não contribuem para a modicidade 
tarifaria 

- Encargos financeiros para implementação de políticas de incentivos ou de redução de 
desigualdades sociais devem ser suportados pelos contribuintes para não prejudicar a 
modicidade tarifária 

- Fundos como a CDE deveriam ser suportados por recursos do orçamento da União 
consignados na LOA 

- A ANEEL na condição de reguladora do funcionamento do setor e depositária de informações 
setoriais deve subsidiar também a concepção de políticas que busquem a eficiência do setor e 
sua saúde econômica e financeira  

- O setor elétrico é parte importante do desenvolvimento socioeconômico, mas deve ser 
apoiado por outros instrumentos de política pública que favoreçam esse desenvolvimento sem 
prejuízo das políticas setoriais 

- Necessidade de ampliar diálogo do Regulador com os agentes e segmentos representativos 
da sociedade 

- Transparência como principal indutor da ação de qualquer Regulador 

- Preservar a independência decisória da Agência Reguladora 

- Pautar a atuação do regulador em aspectos estruturais, em consonância com os papéis 
institucionais. 

Principais Tendências 

- Risco de atuação conjuntural do regulador no enfrentamento de crises ou de fortes pressões 

- Principais indutores da agenda futura do setor: altos preços das fontes de energia e dos 
equipamentos de conversão, segurança no fornecimento e mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas e outras questões ambientais 



- Eficiência na expansão do setor de energia será função da maior disputa na implantação de 
empreendimentos de geração   

- Realização de leilões de energia por fonte 

- Grandes geradores terão como ponto de concorrência a disputa pelo mercado cativo 

- O mercado livre deverá ficar voltado não só para oportunidades de ofertas circunstanciais, 
mas também para a margem complementar de viabilização dos grandes empreendimentos 

- A evolução da tecnologia e a criação de instrumentos regulatórios em prol da modicidade 
tarifária 

- Ações de redução das perdas não técnicas pelo uso da medição eletrônica, tecnologia de 
redes e articulação institucional entre os Poderes Federal, Estadual e Municipal 

- Aperfeiçoamento da estrutura tarifária contribuindo para o uso eficiente da energia e a 
modicidade tarifária 

- No longo prazo, a regulação dos países da América do Sul e da Comunidade Andina tenderá a 
ser mais harmônica 

- Redução da assimetria de informação e controle social condicionados à maior participação da 
sociedade e ao processo de políticas educacionais 

- Distribuição e transmissão seguirão como serviços monopolistas, mas os usuários terão 
outras alternativas de compra no varejo  

- Aperfeiçoamento da estrutura tarifária contribuindo para o uso eficiente da energia e a 
modicidade tarifária 

- No longo prazo, a regulação dos países da América do Sul e da Comunidade Andina tenderá a 
ser mais harmônica 

- Redução da assimetria de informação e controle social condicionados à maior participação da 
sociedade e ao processo de políticas educacionais 

- Distribuição e transmissão seguirão como serviços monopolistas, mas os usuários terão 
outras alternativas de compra no varejo 

- Regulação por incentivo associada a uma gestão eficiente das empresas conduzirá à redução 
de custos sem reduzir a qualidade de serviço 

- Maior exigência de disponibilidade de informações sobre o desempenho das empresas 
reguladas 

- Exigência do aumento de transparência e clareza na regulação conduzirá à implantação do 
sistema de administração de informações regulatórias 

 



Setor de Saneamento Brasileiro (informações extraídas da apresentação do consultor Alceu 
de Castro Galvão Junior, na sessão 3 e 4 do curso) 

Situação Atual e Desafios 

- As condições de validade dos contratos estão estabelecidas no art. 11 da lei 11.445/2007, 
que estabelece: “São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 
de serviços públicos de saneamento básico: ... III – a existência de normas de regulação que 
prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da 
entidade de regulação e de fiscalização” 

- A fiscalização do cumprimento dos planos pela entidade de regulação encontra-se definida 
no art.20, parágrafo único 

- Ainda da lei 11.445/2007, o seu art. 21 estabelece que “O exercício da função regulação 
atenderá aos seguintes princípios: I – independência decisória, incluindo autonomia 
administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora; e II- transparência, 
tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões” 

- Nesta mesma linha, o art. 22 estabelece que “São objetivos da regulação: I – estabelecer 
padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários; II – 
garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; III – prevenir e reprimir o abuso 
do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de 
defesa da concorrência; e IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 
eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 
produtividade” 

- Do levantamento feito pelo consultor as agências reguladoras estaduais e municipais 
associadas da ABAR são responsáveis por 855 concessões reguladas, com apenas 270 
contratos adequados aos termos da lei 11.445/2007. Por outro lado a evolução dos municípios 
brasileiros regulados evoluiu muito pouco, passando de 13% (antes da lei), para 14,5% (em 
junho de 2008) e 15,2% (em junho de 2009). Existe apenas uma reguladora com 
responsabilidade de regular o sub-setor de drenagem urbana e duas reguladoras com 
responsabilidades de regular o sub-setor de resíduos sólidos 

- As agências reguladoras de saneamento são muito pouco conhecidas da sociedade: pesquisas 
recentes, realizadas em junho de 2009, no âmbito do PMSS, indicam que em média 80% da 
sociedade só ouviu falar das agências e que 15% dela nunca ouviu falar das agências. 
Perguntado sobre onde faria uma reclamação dos serviços de água e esgoto menos de 5% 
mencionaram as agências. A mesma pesquisa indica que existe enforcement  mas o valor 
acumulado de multas aplicadas nos últimos 12 meses não ultrapassa a seis agências, num valor 
total de aproximadamente R$2 milhões  

- O quadro das agências apresenta a seguinte composição: 36% de concursados, 48% de 
comissionados e 16% de outros, considerado aquém das necessidades das reguladoras 
contarem com quadro técnico permanente. De uma amostra de 18 agências, apenas cinco 



delas contam com a previsão de realizar concursos proximamente. Essa amostra indica salários 
praticados muito dispares, variando de um mínimo de R$1,2 mil a R$10 mil. Seus quadros 
contam com aproximadamente 50% de pessoal sem pós-graduação, 35% com especialização, 
17% com mestrado e 3,7% com doutorado. São bastante reduzidas as parcerias com a 
sociedade: aparecem menções de parcerias com o Ministério Público, Universidades, Poder 
Executivo e Poder Legislativos 

- Segundo o consultor, os recursos da taxa de 3% não são suficientes para prover a regulação 
nos termos da lei 11.445/2007 e que a viabilidade da regulação não se resume à sua 
sustentabilidade  

- O Plano de Saneamento Básico Municipal e Regional envolve a formulação de estratégias 
para alcançar os objetivos, diretrizes e metas definidas, como indicado na lei 11.445/2007, 
art.19, inciso II e inclui a criação ou adequação da estrutura municipal para o planejamento, a 
prestação de serviço, a regulação, a fiscalização e o controle social, ou ainda, a assistência 
técnica e, quando for o caso, a promoção da gestão associada, via convênio de cooperação ou 
consórcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas funções         

- Na minuta de regulamentação da lei 11.445/2007, no art. 27, parágrafo único, consta que o 
exercício da função regulação pode ser atendido, especialmente nos “municípios com menos 
de dez mil habitantes, por meio de órgão colegiado municipal...” no art.32, que “as atividades 
de regulação, inclusive organização, e de fiscalização dos serviços de saneamento básico 
poderão ser executadas pelo titular: I – diretamente, mediante órgão ou entidade de sua 
administração direta ou indireta, inclusive consórcio público do qual participe” e no art. 49, 
parágrafo único, inciso VII, um limite de 0,5% do efetivamente arrecadado, para os custos da 
regulação e fiscalização. Tais iniciativas estão em direção contrária às diretrizes iniciais da lei e 
representam um retrocesso no marco regulatório do setor, em que pese seu alcance estadual 
e municipal seja discutível     

- Como considerações adicionais, merecem atenção os seguintes aspectos: (a) a falta de 
regulação de algumas companhias; (b) a (tentativa de) interferência política; (c) o caráter 
fiscalizatório da lei; (d) a falta de apoio do Governo Federal; e, (e) os prazos da lei 11.445/2007 

Principais Tendências 

- A agenda da regulação: (a) apoio aos arranjos para cooperação federativa na regulação dos 
serviços; (b) defesa da independência e autonomia das Agências (contingenciamento de 
recursos e/ou autorização para realização de concurso público); (c) criação de estruturas 
organizacionais compatíveis com pessoal capacitado e bem remunerado; (d) prover segurança 
jurídica e estabilidade normativa ao setor; e (e) buscar credibilidade perante a sociedade, 
poder concedente e regulados.   

- Há indícios de que o futuro próximo seja constituído de ilhas de regulação de saneamento 
básico 

- Os serviços operados pela Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs) seriam 
regulados pelas agências estaduais 



- Os serviços operados localmente pelas unidades tipo Serviço de Água e Esgoto (SAEEs) ou 
Departamentos de Água e Esgoto (DAEEs) seriam regulados por consórcios 

- Os prazos da lei 11.445/2007, relativo a instalação de agências até o próximo ano, pode 
ensejar a um “agencismo” 

- Conforme se dê o “agencismo” pode haver uma perda de escala para algumas agências 
estaduais 

- Haverá fatalmente um crescimento da demanda operacional 

- A regulação dos serviços de resíduos e drenagem, ainda muito tímida, apresenta-se como um 
grande desafio 

Sinergia Entre os Setores de Energia Elétrica e Saneamento (extraído das discussão havidas 
na sessão 5 do curso) 

- Indústria de rede – monopólio natural 

- Princípios econômicos 

- Perdas não técnicas 

- Receitas irrecuperáveis 

- Cobrança de eficiência pela sociedade 

-  Investimentos de longo prazo de amortização 

- Capital intensivo 

- Comportamento de consumo 

- Condições gerais de fornecimento e desafios de universalização 

- Tarifa social 

- Assegurar os direitos dos usuários e garantir os direitos e deveres dos concessionários a um 
só tempo 

Observações Finais (identificadas pelo prof. Berg junto aos participantes, na sessão 14, 
última do curso) 

I – O trabalho do regulador nunca termina (a regulator´s work is never done) 

II – As leis necessitam que as instituições, em especial os reguladores, as decodifiquem em  
regras e procedimentos (law says build institutions – translate into rules & procedures)  

III – Manter os princípios básicos da regulação ajuda a manter o foco (keep basic principles in 
sight – focus) 



IV – Reconhecer que temos muitas dificuldades em enxergar os nossos próprios problemas (it 
is difficult to see our own problems)  

V – Os operadores e reguladores podem aprender juntos (operators and regulators can learn 
together) 

VI – Incentivar as parceiras com outros atores tomando o cuidado com as influências indevidas 
( partnership with other stakeholders without undue influence) 

VII – Promover a capacitação de maneira continuada e com muito dialogo (continue capacity 
development: dialogue)   

VIII – A participação da sociedade é muito importante, com usuários e não usuários (role of 
consumer is important: participation of served & unserved citizens) 

IX -  As informações são fundamentais – especialmente as do tipo comparativas (info – 
benchmarking) 

X – A regulação não pode operar em piloto automático (regulação cannot run on “automatic 
pilot”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


