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1 INTRODUÇÃO 

A reforma regulatória dos anos 1990 introduziu uma importante inovação institu-
cional no que diz respeito aos atores responsáveis pela formulação e implementação 
do processo regulatório: a agência reguladora independente (ARI). 

Entre os vários fatores que motivaram a delegação das atividades regulatórias para 
uma agência independente, destacam-se: i) a necessidade de credibilidade e garantia 
de contratos de longo prazo, como é o caso de boa parte dos contratos na área de in-
fraestrutura; ii) a transferência de responsabilidade (blame shifting) acerca de decisões 
politicamente sensíveis para órgãos de natureza técnica; iii) a expertise e o profissionalismo 
dos reguladores, que garantiriam o funcionamento mais neutro; e iv) os profissionais das 
agências, resistindo a pressões políticas (Peci, 2013; Schrefler, 2010). Entretanto, uma 
forte pressão mimética também incentivou a criação dos órgãos reguladores brasileiros, 
assim como outros contextos em desenvolvimento, principalmente como resultado da 
pressão de organismos internacionais, como o Banco Mundial ou a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE – em inglês, Organisation for 
Economic Co-operation and Development). A consequência foi a difusão do modelo 
da ARI em setores de infraestrutura e sociais, abrangendo dez agências no nível federal 
e mais de quarenta nos níveis estaduais e municipais. 

Na prática, a autonomia do órgão regulador se reflete na autonomia decisória 
dos reguladores, que, por sua vez, se traduz em duas dimensões: i) a de que os regu-
ladores são independentes e isentos de influências políticas; e ii) a de que possuem 
expertise e conhecimento técnico para tomar decisões regulatórias competentes. 
Em outras palavras, a autonomia busca evitar o risco de captura do regulador por 
específicos grupos de interesse, sendo estes representantes do mercado, do poder 
político ou da própria burocracia (Carpenter e Moss, 2014).
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Quando essas duas dimensões não são observadas, existem sérios indícios de 
que decisões autônomas e profissionalmente embasadas estão ausentes no âmbito 
das ARIs. Neste capítulo, apresentamos o resultado de uma pesquisa de campo 
que buscou analisar indicadores de especialização, perícia e captura dos regula-
dores federais no Brasil. Os resultados desta pesquisa são comparados com outras 
já realizadas, que diagnosticaram o grau de autonomia decisória de que as ARIs 
brasileiras gozam na prática, e com estudos internacionais semelhantes. Por fim, 
os resultados são analisados a partir de vertentes teóricas, que discutem os limites 
de atuação autônoma dos reguladores e algumas melhorias no processo de escolha 
dos dirigentes das agências que buscam dirimir riscos de captura, sem, no entanto, 
insular o processo decisório das ARIs. 

2 A AUTONOMIA DECISÓRIA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS INDEPENDENTES 

Um conjunto de teorias, entre as quais destacamos as teorias de captura, questio-
na a premissa da autonomia das ARIs, enxergando as agências como instituições 
que podem ser capturadas por grupos de interesse, como as empresas privadas 
reguladas, os políticos, os consumidores, os ambientalistas e até a burocracia das 
próprias agências. A captura afasta o ideal de uma tomada de decisão isenta, com 
base exclusiva no conhecimento técnico e nas informações existentes para obter o 
melhor equilíbrio para o setor. O agente “capturado” pode tomar decisões e pas-
sar a agir em benefício de apenas uma das partes do sistema, gerando incertezas 
e descontrole no processo regulatório e colocando em xeque a independência e a 
credibilidade das agências. 

Boa parte das teorias de captura privilegia, entretanto, aquela feita pelo merca-
do (Laffont e Tirole, 1991; Stigler, 1971). Na prática, observa-se que outras fontes 
de captura estão presentes: parte dos cargos de diretores das agências reguladoras 
é preenchida por critérios políticos, como parte das negociações que permeiam 
as relações dos poderes Executivo e Legislativo, e não por critérios estritamente 
técnicos. Por fim, a própria burocracia pode capturar cargos diretivos das agências, 
e, embora mais raro, grupos de consumidores mais articulados e influentes – por 
exemplo, consumidores livres no mercado de energia elétrica – podem motivar as 
decisões regulatórias. 

Entre essas fontes de captura, destacamos, neste trabalho, a política. O modelo 
autônomo das ARIs resgata uma outra questão clássica em administração pública: 
como – e se – os órgãos burocráticos de natureza autônoma refletem as preferências 
presidenciais ou do próprio congresso (Goodsell, 2004). Os estudos internacionais 
que buscaram compreender a influência das preferências presidenciais no contexto 
norte-americano destacaram que a autonomia das agências não insula estas da 
influência presidencial ou do congresso. Wood e Waterman (1991) demonstraram 
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que a principal ferramenta de influência presidencial para controlar politicamente as 
agências reside nas nomeações dos altos dirigentes. Outra influência importante se 
refere às mudanças legislativas; eles comprovam empiricamente que estas fontes de 
influências se refletem em responsividade por parte das agências, inclusive naquelas 
consideradas altamente independentes. Entretanto, as próprias agências, embora 
se ajustem às preferências políticas, também influenciam as decisões regulatórias, 
particularmente sustentando em bases mais racionais os processos de decisão. 

No contexto brasileiro, sujeito a especificidades político-institucionais, estudos 
anteriores comprovam a influência política nos ARIs. Batista (2011) mensura a 
independência das dez agências reguladoras federais, com base nas seguintes va-
riáveis: i) duração do mandato; ii) compartilhamento da indicação dos diretores; 
iii) demissão possível com sentença; iv) proibição da recondução; v) conhecimento 
prévio à área regulada; vi) decisões sem necessidade de autorização do governo; 
vii) decisões passíveis de revisão apenas no Judiciário; viii) orçamento definido 
pela agência; e ix) procedimentos da agência modificados com anuência do Legis-
lativo. Após calcular um ranking de independência, a autora calcula o índice de 
interferência política, baseada em medidas como saída dos diretores, composição 
da diretoria e contingenciamento do orçamento. A autora observa a interferência 
política na troca do governo e conclui que quanto maior o nível de independência 
formal, maior também a interferência política.

A seguir, apresentaremos os resultados de uma pesquisa que buscou analisar 
o perfil e a atuação dos dirigentes das agências reguladoras brasileiras. Concreta-
mente, analisaremos alguns indicadores que influenciam, na prática, o exercício 
da independência dos altos dirigentes das agências reguladoras federais. Para tanto, 
serão observadas algumas dimensões que têm influencia na autonomia decisória 
dos reguladores, relacionadas com sua expertise, seu perfil profissional e suas tra-
jetórias de carreira antes e após o mandato regulatório. Espera-se que reguladores 
com baixa especialização e pouco conhecimento técnico sobre a área de atuação 
da agência sejam mais suscetíveis a pressões e mais dependentes de favores para 
buscar realocação ao fim de seus mandatos, acarretando resultados pouco eficientes 
ao sistema regulatório como um todo. Em contrapartida, exploraremos indícios 
de captura política investigando a filiação político-partidária dos altos dirigentes.

3 METODOLOGIA 

Resumindo, a pesquisa buscou avançar na compreensão da “real” autonomia dos 
reguladores federais brasileiros, respondendo às seguintes perguntas.

1) Os reguladores federais brasileiros possuem experiência profissional 
prévia e conhecimento técnico no campo de saber relacionado à área de 
atuação da agência? 
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2) Suas áreas de formação possuem conexão com a área de atuação?

3) Quantos foram filiados a partidos políticos?

4) Existem casos de recondução por presidentes diferentes, o que pode 
indicar uma certa valorização da experiência adquirida e acumulada?

5) Quantos migraram do setor público – antes da agência – para o setor 
privado regulado – após deixarem a agência?

6) Em que tipo de agências padrões ocorreram – se ocorreram – com maior 
frequência? 

A pesquisa reuniu dados consistentes acerca de 157 reguladores federais, 
reunindo dados a respeito do corpo de diretores e conselheiros das seguintes 
agências reguladoras federais: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa); Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); Agência Nacional de 
Águas (ANA); Agência Nacional do Cinema (Ancine); Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq); Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); 
e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Para este estudo, foram coletados e analisados dados biográficos de todos os 
reguladores indicados pelo Poder Executivo e aprovados pelo Senado Federal para 
as agências reguladoras federais já citadas, a partir da criação da primeira (Anatel), 
em 1997, até agosto de 2014. Nesse período, um total de 199 indicações foram 
feitas pelos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. 
Ocorreram 42 reconduções. Logo, foram analisados dados biográficos de 157 
reguladores diferentes; destes, 63 foram identificados como atualmente exercen-
do o mandato, aposentados, falecidos – durante o mandato ou logo após –, ou 
que não puderam ter identificada nenhuma atuação pós-agência. Sendo assim, o 
total de 157 reguladores será utilizado para a observação de parte das dimensões 
selecionadas, com exceção de algumas que envolvem a atuação pré e pós-agência. 
Neste caso, a amostra contará apenas com os 94 reguladores que já deixaram as 
agências e tiveram alguma atuação posterior identificada. 

A principal fonte de dados utilizada para este estudo foi o banco de dados do 
Senado Federal, em que pode ser encontrado cada curriculum vitae (CV) encami-
nhado pelo indicado à agência reguladora durante os processos de sua arguição e 
aprovação. Nestes CVs, é possível encontrar informações referentes a formação, 
nível de escolaridade e experiência profissional dos então futuros reguladores.

A filiação a partidos políticos foi checada por meio do sistema de filiação 
partidária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que disponibiliza a lista de filiados 



Agências Reguladoras Independentes? Análise das trajetórias de carreira  
dos reguladores federais brasileiros

 | 543

por partido em cada estado da Federação.3 A duração dos mandatos e as recondu-
ções ocorridas estão disponíveis no site do Senado e nos sites das próprias agências.

Para chegarmos à atuação profissional pós-agência, foram analisados sites de 
empresas, perfis em redes sociais – como o Linkedin –, notícias e entrevistas que 
citavam trajetórias de carreira em jornais e revistas de grande circulação, além de 
perfis divulgados em anúncios de palestras e participações em congressos.

Para que, entre outras inferências, seja possível uma comparação com os re-
sultados encontrados por Eckert (1981) e Spiller (1990) em suas análises sobre a 
experiência profissional dos reguladores norte-americanos, usaremos, a princípio, as 
mesmas categorias utilizadas por estes estudos. Os reguladores federais brasileiros, 
então, a partir da sua atuação profissional pré e pós-agência, serão enquadrados 
em uma das três categorias apresentadas a seguir. Posteriormente, dividiremos as 
categorias em mais algumas subcategorias, adaptando a atuação profissional dos 
reguladores às características do nosso país e criando condições para que uma análise 
mais apurada das suas trajetórias de carreira possa ser realizada. 

Chamaremos a primeira categoria de setor privado-regulado. Serão enquadrados 
neste conjunto todos os reguladores que tiveram atuação profissional diretamente 
na esfera privada do setor regulado. Esta categoria será também dividida em duas 
subcategorias: consultoria, para os profissionais que foram identificados como tendo 
atuado em empresas de consultoria ou escritórios de advocacia que prestam serviços 
ao setor; e indústria regulada, para os que foram identificados atuando diretamente 
nas empresas privadas reguladas ou em entidades representativas do segmento.

A segunda categoria foi chamada de setor público e engloba todos os regula-
dores que tiveram sua ocupação principal na área pública. Aqui, serão quatro as 
subcategorias: i) setor público-servidor, para os funcionários públicos de carreira, 
incluindo professores de universidades públicas, militares, diplomatas e servidores 
concursados que atuaram em outras agências reguladoras;4 ii) setor público-político, 
para indivíduos que ocuparam cargos eletivos nas esferas federal, estadual ou 
municipal, ou que atuaram como altos dirigentes de partidos políticos; iii) setor 
público-agência, para reguladores oriundos do aparato profissional da própria agên-
cia para a qual foram indicados; e iv) setor público-DAS (direção e assessoramento 
superior), para reguladores que ocuparam outros cargos de livre provimento nas 
esferas federal, estadual ou municipal, como ministros, secretários, dirigentes de 
empresas públicas, assessores parlamentares etc. 

3. Disponível em: <www.filiaweb.tse.jus.br/filiaweb.>.
4. Como foram poucos os casos de reguladores que atuaram em outras agências, decidimos que não seria pertinente criar 
uma subcategoria apenas para estes casos. Os funcionários concursados foram enquadrados no setor público-servidor, 
e os que ocuparam funções de dirigente foram enquadrados no setor público-DAS.
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A terceira e última categoria será chamada de setor privado-outros e será usada 
para todos os reguladores que vieram ou foram para o setor privado, mas em áreas 
não relacionadas com o setor regulado.

Utilizaremos, ainda, a categoria indeterminado/outros, para enquadrar os 
reguladores que faleceram durante ou logo após o mandato, que se aposentaram 
ou que não tiveram nenhuma atuação profissional pós-agência identificada.

Entretanto, definir apenas uma categoria para enquadramento de cada 
profissional das agências reguladoras nem sempre é uma tarefa fácil. Muitos deles 
ocuparam diversos papéis em suas trajetórias de carreira, o que nos obrigou a 
adotar algumas convenções, a fim de que os objetivos deste estudo pudessem ser 
alcançados. Eckert (1981), por exemplo, definiu que um regulador seria enqua-
drado na categoria setor privado-regulado5 se tivesse possuído pelo menos uma 
ocupação pré-agência ou pós-agência nas subcategorias descritas, não importando 
o tempo de duração desta ocupação ou quando ela ocorreu. Nesta pesquisa, opta-
mos por definir como critério uma atuação pré-agência de pelo menos quatro anos 
no setor privado-regulado, para inclusão dos reguladores nesta categoria. Como 
nosso objetivo principal com esta dimensão é averiguar o nível de especialização, 
julgamos ser este procedimento mais adequado para os fins desejados. Isso não 
vale para a atuação pós-agência. Como não existem registros oficiais da carreira dos 
reguladores e como nossas agências são muito recentes, qualquer menção à atuação 
no setor privado-regulado será considerada suficiente para que o enquadramento 
nesta categoria ocorra. 

Nos casos em que um indivíduo se enquadre em mais de uma categoria – ou 
subcategoria –, será escolhida a que for considerada de maior impacto para sua 
indicação para a agência. Na maioria dos casos, é a atividade mais recente. Se o 
regulador tiver atuado no setor privado-regulado por pelo menos quatro anos, 
será enquadrado nesta categoria, independentemente de outras funções exercidas. 
Também se tiver atuado na própria agência, imediatamente antes da indicação, 
em qualquer função (DAS ou concursado), será enquadrado como setor público-
-agência. Acreditamos que este movimento pode indicar dois processos: i) a 
busca do governo por uma maior valorização do corpo profissional da autarquia 
e uma demonstração externa de despolitização e exaltação da natureza técnica 
de seus dirigentes; ou ii) uma espécie de captura burocrática, em que o corpo de 
funcionários das agências passa a adquirir mais poder com base nas já descritas 
características da relação principal-agente. Nos casos em que o indivíduo atuou 
tanto na subcategoria indústria regulada quanto em empresa de consultoria, este 
será enquadrado na primeira. 

5. Eckert (1981) e Spiller (1990) denominaram indústria regulada a categoria que chamamos de setor privado-regulado.
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4 DIRIGENTES DAS ARIS FEDERAIS: PERFIL E ATUAÇÃO

Os resultados da pesquisa serão apresentados a seguir. Entretanto, destacamos que, 
para analisar o perfil dos dirigentes federais, além da nossa pesquisa de campo, nos 
referimos a uma segunda pesquisa, intitulada Os limites do desenho institucional: 
uma investigação empírica dos mecanismos da influência presidencial sobre as agências 
reguladoras independentes no governo federal (De Bonis, 2016). 

Os dados relacionados à especialização dos reguladores são apresentados 
na tabela 1. De modo geral, 42,6% dos reguladores possuem formação na área 
de engenharia e 31,2%, na área das ciências sociais aplicadas. Da área da saúde, 
são 14%, seguidos por 3,2% das ciências humanas, 2,6% das ciências exatas, 
1,9% de militares e diplomatas, 1,9% da área de artes e 2,6% que não possuem 
formação universitária. Nas agências de infraestrutura, os dados são ainda mais 
correspondentes à área de atuação – o percentual de oriundos das áreas de en-
genharia e ciências sociais aplicadas passaria dos 90% do total. Na Anatel, os 
dezenove reguladores são das áreas de engenharia e ciências sociais aplicadas. Dos 
doze engenheiros, quatro são engenheiros eletrônicos, três são engenheiros de 
telecomunicações, três são engenheiros eletricistas, um de computação e um de 
produção. Completam a lista seis advogados e um economista. Todos os dezes-
sete reguladores que passaram pela Aneel também são das áreas de engenharia 
e ciências sociais aplicadas. São nove engenheiros eletricistas, dois engenheiros 
mecânicos, dois engenheiros civis, dois economistas, um advogado e um con-
tador. Na Antaq, onze dos doze são das áreas de engenharia e ciências sociais 
aplicadas; na Anac, treze entre os catorze; na ANTT,6 doze entre treze; na ANP, 
quinze entre dezoito. Nota-se a existência de uma grande conexão entre as áreas 
de formação e o campo de atuação das agências.

TABELA 1
Número de reguladores por áreas de formação

Agência 

Área de 
conhecimento

ANA Anac Anatel Ancine Aneel ANP ANS Antaq ANTT Anvisa Total (%)

Ciências exatas 2 – – – – 2 – – – – 4 2,6

Engenharia 8 6 12 – 13 12 1 8 7 – 67 42,6

Saúde – – – – – – 11 – – 11 22 14,0

Ciências 
humanas

2 – – 2 – – – – 1 – 5 3,2

6. Vale ressaltar que, durante boa parte do primeiro mandato da presidente Dilma, a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) operou com quatro diretores interinos. A presidente optou por não nomear novos reguladores, embora 
pudesse fazê-lo.

(Continua)



Desafios da Nação: artigos de apoio546 | 

Agência 

Área de 
conhecimento

ANA Anac Anatel Ancine Aneel ANP ANS Antaq ANTT Anvisa Total (%)

Ciências sociais 
aplicadas

3 7 7 6 4 3 6 3 5 5 49 31,2

Militares/
diplomatas

– 1 – – – 1 – 1 – – 3 1,9

Artes – – – 3 – – – – – – 3 1,9

Sem formação – – – 3 – – 1 – – – 4 2,6

Total 15 14 19 14 17 18 19 12 13 16 157 100,0

Elaboração dos autores. 

Na tabela 2, apresentamos dados acerca do nível de escolaridade do regulador 
e sua experiência profissional anterior ao mandato na agência. No total, 76,4% dos 
reguladores são pós-graduados: 17,8% concluíram seu doutorado, 21%, o mestra-
do, e 37,6% passaram por cursos de especialização. Cursaram apenas a graduação 
21%, e 2,6% não possuem formação superior. Na análise individual das agências, 
notamos que a ANP possui a maior taxa de mestres e doutores que passaram por seus 
quadros, mas, ao mesmo tempo, possui o maior número de indicados sem experiência 
prévia no setor. No total, são sete com mestrado e seis com doutorado, entre dezoito 
reguladores. A ANS, a Antaq, a ANTT, a Anvisa e a Ancine são as agências com 
a menor presença de mestres e doutores.

Para determinarmos se um indivíduo possui experiência profissional prévia, 
assumimos uma atuação mínima de quatro anos no setor regulado para que o 
regulador fosse considerado possuidor de expertise na área de atuação da agência. 
Sob este critério, que pode ser considerado rigoroso em comparação com outros 
estudos internacionais (Eckert, 1981), verificamos que 82,2% dos 157 reguladores 
que atuaram nas agências federais brasileiras possuíam experiência profissional 
prévia no setor regulado. Apenas 28, ou 17,8% do total, foram indicados sem 
possuir experiência na área de atuação da agência. Destacamos que somente na 
Aneel todos os nomeados possuíam expertise. 

Entre os reguladores sem experiência prévia (28), onze foram indicados por 
Fernando Henrique Cardoso, dezesseis, por Lula, e apenas um, por Dilma, e 
somente onze eram filiados a partidos políticos. Destas “indicações políticas sem 
experiência prévia no setor”, nove foram indicados por Lula, um, por Fernando 
Henrique Cardoso, e um, por Dilma. Dos 28, dezesseis ocupavam cargos DAS 
no governo antes da nomeação, sete eram servidores concursados, quatro eram 
políticos e um veio do setor privado não regulado, indicando maior captura por 
setores burocráticos e políticos.

(Continuação)
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TABELA 2
Número de reguladores por nível de escolaridade e experiência prévia no setor

Agência

Escolaridade ANA Anac Anatel Ancine Aneel ANP ANS Antaq ANTT Anvisa Total (%)

Doutorado 5 4 3 – 4 6 4 1 1 – 28 17,8

Mestrado 3 3 3 4 3 7 1 2 2 5 33 21,0

Especialização 4 3 8 2 7 2 9 7 7 10 59 37,6

Graduação 3 4 5 5 3 3 4 2 3 1 33 21,0

Não possuem – – – 3 – – 1 – – – 4 2,6

Total 15 14 19 14 17 18 19 12 13 16 157 100,0

Experiência 
prévia 

ANA Anac Anatel Ancine Aneel ANP ANS Antaq ANTT Anvisa Total (%)

Possuem 13 11 17 12 17 13 16 10 7 13 129 82,2

Não possuem 2 3 2 2 – 5 3 2 6 3 28 17,8

Total 15 14 19 14 17 18 19 12 13 16 157 100,0

Elaboração dos autores.

Na tabela 3, podemos analisar a frequência com que os diretores das agências 
reguladoras independentes federais no Brasil tiveram militância político-partidária 
antes de suas indicações para as agências. Vale lembrar que nosso objetivo com esta 
análise é identificar se uma alta frequência de indicados com filiação partidária 
pode sugerir uma ocorrência maior de negociação/acomodação política e captura 
do órgão por parte do poder político, ao invés da busca por uma maior especiali-
zação/independência da agência.

Dos 157 reguladores indicados, apenas 28,7% tiveram filiação partidária 
identificada, e 71,3% não tinham sido filiados a nenhum partido político antes de 
suas nomeações. Do total de reguladores indicados pelo ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, 21,6% tinham sido filiados a algum partido político. Dos 
indicados por Lula, 32%; por Dilma, 32,2%.

Lula também foi o presidente que indicou o maior número de filiados: 24, ou 
53,4% do total. Fernando Henrique indicou onze (24,4%) e Dilma, dez (22,2%), 
entre 45 nomeados com filiação partidária.

Dos onze reguladores com filiação partidária indicados por Fernando Henrique 
Cardoso, nove possuíam experiência profissional prévia no setor regulado e dois, 
não. Sete tiveram como ocupação principal pré-agência o setor público-DAS; dois, o  
setor público-servidor; um, a própria agência; e um, o setor privado-regulado. 
Cinco tinham sido filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); 
dois ao Democratas (DEM); um ao Partido dos Trabalhadores (PT); um ao Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB); um ao Partido da Mobilização 
Nacional (PMN); e um a vários partidos.
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O ex-presidente Lula indicou 25 reguladores que possuíam filiação partidária 
prévia às suas nomeações. Destes, dezesseis possuíam experiência profissional prévia 
no setor regulado e nove, não. Quinze tiveram como ocupação principal pré-agência 
o setor público-DAS; cinco, o setor público-político; três, o setor público-servidor; 
um, o setor privado-regulado; e um, o setor privado-outros. Onze tinham sido 
filiados ao PT, quatro ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB); quatro, ao PMDB; 
dois, ao Partido Socialista Brasileiro (PSB); um, ao Partido Democrático Trabalhista 
(PDT); um, ao Partido Progressista (PP); e um, ao Partido Socialismo e Liberdade 
(Psol), indicando maior coesão com a base de coalizão do governo.

Dos nove reguladores com filiação partidária indicados pela ex-presidente 
Dilma Rousseff, oito possuíam experiência profissional prévia no setor regulado e 
apenas um, não. Cinco tiveram sua ocupação principal no setor público-servidor, 
e quatro vieram do setor público-DAS. Três tinham sido filiados ao PMDB; dois, 
ao PCdoB; dois, ao Partido Popular Socialista (PPS); um, ao PT; e um, ao Partido 
Social Cristão (PSC). Com exceção do Partido Popular Socialista (PPS), todos 
partidos da base do governo.

O maior percentual de reguladores com filiação partidária está na ANP 
(44,4%), agência que, notoriamente, tem sido foco de atuação política prioritária 
do PCdoB. A Anatel, que faz regulação econômica na área de infraestrutura, é a 
agência com menor número de reguladores filiados a partidos políticos.

TABELA 3
Filiação partidária, filiados indicados por presidente

Agência

Filiação 
partidária

ANA Anac Anatel Ancine Aneel ANP ANS Antaq ANTT Anvisa Total (%)

Possuem 
(%)

4  
(266)

3 
(21,4)

3 
(15,8)

5 
(35,7)

4 
(23,5)

8 
(44,4)

4 
(21,0)

3 
(25,0)

4 
(30,7)

7 
(43,7)

45 28,7

Não 
possuem 
(%)

11 
(73,4)

11 
(78,6)

16 
(84,2)

9 
(64,3)

13 
(76,5)

10 
(55,5)

15 
(79,0)

9 
(75,0)

9 
(69,3)

9 
(56,3)

112 71,3

Total 15 14 19 14 17 18 19 12 13 16 157 100,0

Indicações ANA Anac Anatel Ancine Aneel ANP ANS Antaq ANTT Anvisa Total (%)

Fernando 
Henrique

– – 2 1 2 3 – – 1 2 11 24,4

Lula 4 2 1 3 1 3 3 1 3 3 24 53,4

Dilma – 1 – 1 1 2 1 2 – 2 10 22,2

Total 4 3 3 5 4 8 4 3 4 7 45 100,0

Elaboração dos autores.

Os dados são semelhantes a outras análises não circunscritas a dirigentes 
reguladores, mas ao perfil de altos dirigentes públicos no Brasil. D’Araújo (2011) 
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analisou os ocupantes e os ex-ocupantes de cargos de alta direção no governo fe-
deral entre 1995 e 2014, e concluiu que, embora a proporção de ocupantes com 
doutorado tenha se mantido em níveis semelhantes, a proporção de dirigentes 
filiados a partidos políticos aumentou do governo Fernando Henrique Cardoso 
para os governos Lula e Dilma – saltando de 18% para 24%. 

Por fim, analisamos a atuação profissional dos reguladores antes e após o 
mandato na ARI, resumindo os dados na tabela 4. Os dados encontrados aqui 
são comparados ao trabalho de Spiller (1990) e Eckert (1981), indicando que 
boa parte dos reguladores possui experiência prévia no setor público. Verificamos 
que 79,8% dos reguladores ocuparam funções no setor público e 16%, no setor 
privado-regulado, antes de suas nomeações para as agências. Apenas 4,2% vieram 
de outras atividades no setor privado. A origem no setor público pode ser explicada 
por causa da expertise adquirida e pela proximidade com os detentores dos direitos 
de indicação, aprovação e nomeação. 

TABELA 4 
Ocupação principal pré-agência e pós-agência dos diretores/conselheiros

Pré-agência 

Setor ANA Anac Anatel Ancine Aneel ANP ANS Antaq ANTT Anvisa Total %

Público 6 3 10 5 10 9 10 5 6 11 75 79,8

Privado-outros – 1 1 – – – 1 – 1 – 4 4,2

Privado-regulado 3 2 – 3 1 3 2 – 1 – 15 16,0

Total 9 6 11 8 11 12 13 5 8 11 94 100,0

Pós-agência

Setor ANA Anac Anatel Ancine Aneel ANP ANS Antaq ANTT Anvisa Total %

Público 6 2 2 4 2 2 6 2 6 7 39 41,5

Privado-outros 2 2 1 – – – 1 1 1 1 9 9,5

Privado-regulado 1 2 8 4 9 10 6 2 1 3 46 49,0

Total 9 6 11 8 11 12 13 4 8 11 94 100,0

Elaboração dos autores.
Obs.: Excluindo indeterminados, outros e no mandato, como Spiller (1990).

 Na análise da ocupação principal pós-agência, podemos perceber que outro 
movimento interessante, que coincide com as análises de Spiller (1990) e Eckert 
(1981), sobe muito o número de reguladores que vão trabalhar para o setor 
privado-regulado, reforçando os indícios de que pode ter havido captura durante 
os mandatos na agência. O percentual de atuantes neste setor sobe de 16%, antes 
da agência, para 49%, no pós-agência. Entretanto, ressaltamos que estes dados 
podem estar relacionados com a expertise acumulada durante o cargo, ao invés de 
indicar captura, conforme criticam Carpenter e Moss (2014), segundo os quais, 
para determinar a captura, se tem que investigar a intencionalidade. 
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O argumento da expertise e do conhecimento especializado é reforçado quando 
se verifica que esta mudança é mais significativa em agências de infraestrutura. Na 
Anatel, por exemplo, dos dez reguladores com atuação no setor público, apenas 
dois retornaram para o governo, e oito migraram para o setor privado-regulado. 
Na Aneel, ocorreu o mesmo: dos dez reguladores com atuação no setor público, 
apenas dois, também, retornaram para o governo; os outros oito foram para o setor 
privado-regulado. Na ANP, dos nove que vieram do governo, restaram apenas dois. 
Todos os outros foram para o setor privado-regulado.

Uma diferença com os dados de Spiller (1990) reside na atuação pós-agência 
no setor público. Embora haja uma redução acentuada entre os profissionais do setor 
público, considerando que, dos 79,8% que trabalhavam para o governo antes dos 
cargos na agência, apenas 41,5% retornam ao final dos mandatos, este percentual 
é maior do que no contexto norte-americano, no qual apenas 17% dos reguladores 
retornam para o setor público. Duas hipóteses aparecem: os indicadores de atuação 
pós-agência no setor público (41,5%) permanecem altos, quase se igualando à atua-
ção pós-agência no setor privado-regulado (49%), sugerindo que podem existir três 
fontes possíveis de captura: uma na política, uma no mercado e outra na burocracia 
da própria agência. Há de se considerar a atratividade da carreira no setor público, 
que pode influenciar a decisão dos reguladores de terminar a carreira neste setor. 

TABELA 5
Reguladores federais e estaduais versus reguladores federais norte-americanos 
(Em %)

Características dos reguladores Reguladores federais – Brasil
Reguladores estaduais – 

Brasil
Reguladores federais – 

Estados Unidos 

Área de especialização

42,6% – engenharia 33% – engenharia 7% – engenharia

31,2% – ciências sociais 
aplicadas (economia, direito 
ou administração)

52% – ciências sociais 
aplicadas (economia, direito 
ou administração)

71% – direito

14 – areas relacionadas à 
saúde

Experiência prévia no setor 
regulado (público ou privado)

82,2 67,38 Não mensurada

Experiência prévia no setor 
público 

79,8 62 74,4

Experiência prévia em setor 
privado regulado 

16 Não mensurada 15,5

Emprego após mandato no 
setor privado regulado 

49 13 45

Emprego após mandato no 
setor público 

41,5 72 17

Emprego após mandato em 
agências reguladoras

8,9 7,2 Não mensurada

Elaboração dos autores.
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A tabela 5 compara nossos dados com a pesquisa de Eckert (1981) e Spiller 
(1990) sobre reguladores federais nos Estados Unidos com dados de outra pesquisa 
orientada pela autora sobre os reguladores estaduais brasileiros, para contextualizar 
melhor os dados sobre os reguladores federais. 

Percebe-se com clareza que os reguladores federais brasileiros têm mais prática 
do que os reguladores estaduais, mas o perfil desta prática ainda segue trajetórias 
setoriais (áreas de atuação de cada agência), ao invés da ênfase no direito que 
predomina no contexto americano. Nota-se também que reguladores estaduais 
não são empregados no setor regulado após o mandado, o que pode indicar que 
a hipótese da expertise seja mais plausível como fator que explica a carreira. De 
fato, a natureza multissetorial das agências estaduais faz com que os reguladores 
estaduais não se especializem no setor regulado, mas tenham mais um perfil de 
“gestor de contratos”. Mais uma vez, percebe-se a atratividade do setor público, 
indicando o peso da captura burocrática ou política. 

De Bonis (2016) expande essa análise para o sistema de cargos de livre nome-
ação das ARIs – que faz parte do sistema DAS – e observa mais discricionariedade 
dos diretores-presidentes de cada agência nesta escolha. Ele observa que em 2014 
o sistema possuía, segundo o Portal da Transparência da União, 1.022 posições 
ocupadas e, deste total, 46% eram ocupados nessa data por indivíduos sem vín-
culo com o funcionalismo público, em qualquer das suas esferas. De Bonis nota 
que se trata de um índice superior ao encontrado no sistema DAS, no qual os 
outsiders representam 29,5% do total de nomeados (op.cit.). Enquanto os cargos 
comissionados de direção (CCDs) são preenchidos pelo presidente da Repúbli-
ca, dependendo de aprovação no Senado – conforme detalhado na seção 3 –,  
a nomeação para os demais cargos comissionados é de competência do diretor-
-presidente de cada agência. 

Por fim, um dos testes à autonomia das ARIs se dá no momento de troca de 
governos, que se deparam com a existência de um órgão com maior autonomia 
decisória do que outros órgãos da administração direta. Vários indicadores de-
monstram o desconforto que o modelo causa para presidentes democraticamente 
eleitos, e foram objeto de vários trabalhos (De Bonis, 2016; Peci, 1999; 2010; 
2013; Mueller e Pereira, 2002).

O trabalho de De Bonis (2016) buscou analisar os efeitos presidenciais 
sobre as ARIs, no período 1997-2014. Ele observou que a transição presiden-
cial parece afetar a taxa de conclusão dos mandatos dos dirigentes das ARIs. 
Enquanto a taxa de conclusão dos mandatos circunscritos ao mandato presi-
dencial é de 90%, os dirigentes cujos mandatos atravessaram uma transição 
presidencial concluíram seu mandato em 76% dos casos. Em contrapartida, 
a taxa de reconduções dos diretores das ARIs diminui muito com a troca do 
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governo. De 43 diretores nomeados no governo Fernando Henrique Cardoso, 
que poderiam ter sido reconduzidos aos seus cargos no governo Lula, apenas 
quatro, ou 9%, o foram. Outra forma de influência nas ARIs diz respeito à 
não complementação dos cargos de diretor dos colegiados. Durante o governo 
Fernando Henrique Cardoso, as agências operaram durante 86% do tempo com 
a diretoria completa; percentual que cai para 55% no governo Lula e 49% no 
governo Dilma. No governo Lula, por exemplo, a ANP operou com a diretoria 
completa durante apenas 21% do tempo. 

O autor observa que, quando se trata dos diretores-presidentes das ARIs – 
que têm poder inclusive nas nomeações de cargos de confiança internos –, apenas 
56% dos nomeados por Fernando Henrique Cardoso, cujo mandato se encerraria 
no governo Lula, o exerceram até o final. Destes, nenhum foi reconduzido ao 
cargo pela nova administração. Ainda em relação aos diretores-presidentes, chama 
atenção também que a taxa de recondução, para aqueles que exerciam o cargo 
na transição do governo Lula para o governo Dilma, foi de apenas um terço dos 
casos. O autor conclui: 

esta parece ser uma indicação de que, mesmo em casos de continuidade político-
-partidária, os presidentes eleitos têm incentivos para fazer uso de suas próprias redes 
pessoais e profissionais na montagem de suas equipes de governo, incluindo-se aí, 
naturalmente, as ARIs (De Bonis, 2016, p. 112).

5  APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE SELEÇÃO E NOMEAÇÃO  
DE ALTOS DIRIGENTES 

A análise apresentada evidencia que o risco de influência política ainda permeia o 
mandato dos diretores das agências reguladoras brasileiras. Para dirimir o impacto 
desta influência, propomos, neste trabalho, um conjunto de medidas que buscam 
aperfeiçoar o modelo de seleção e nomeação de altos dirigentes das agências regu-
ladoras. Destacamos que algumas destas medidas foram inicialmente discutidas 
em Peci (2010).

De antemão, é necessário destacar que se trata de critérios processuais que 
buscam, transversalmente, melhorar esse processo de escolha e nomeação. Devemos 
considerar que convivem no interior da burocracia pública brasileira corpos buro-
cráticos distintos; alguns altamente qualificados ao lado de outros estruturalmente 
frágeis (Bersch, Praça e Taylor, 2013). Embora a nossa pesquisa anterior tenha 
demonstrado relativa qualidade e homogeneidade no que tange aos reguladores 
federais de estrutura, esta disparidade estrutural também repercute nas ARIs fe-
derais. Nossa opção por critérios processuais busca, exatamente, indicar critérios 
mínimos de transparência no processo de escolha que possam ser utilizados, mesmo 
em situações de disparidade. 
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Os critérios de seleção da alta direção das agências reguladoras e empresas 
estatais são parte importante dos mecanismos de governança regulatória. Por um 
lado, a expertise destes dirigentes é condição necessária para garantir a responsabi-
lização por suas decisões e o bom desempenho da sua função. No entanto, os altos 
dirigentes buscam manter um equilíbrio complexo entre atores diversificados em 
termos de interesse e formas de atuação, como usuários, concessionárias ou pres-
tadores de serviços públicos e o próprio governo. Para isto, o processo de escolha 
dos altos dirigentes também deve observar os critérios de legitimidade, uma vez que 
a mediação de interesses conflituosos é parte essencial da política de regulação. A 
conjugação desses dois critérios pode reduzir o risco de captura e tornar as decisões 
dos reguladores mais legítimas perante a sociedade.

A Lei no 13.303/2016 (Leis das Estatais) e o Projeto de Lei no 52/2013, das 
agências reguladoras, abordam de forma direta o processo de seleção dos diretores. 
Entretanto, destacamos que, particularmente na Lei das Estatais, a atenção do legis-
lador foi dedicada mais ao perfil dos dirigentes, desenhando atributos desejáveis ou 
não do seu perfil, ao invés do processo de escolha e nomeação deles. A disparidade 
destacada não pode ser superada por medidas desta natureza. 

Partimos da premissa de que a melhoria dos processos de escolha é mais re-
levante do que propriamente a delimitação do perfil do dirigente. Já destacamos 
na parte anterior do diagnóstico que alguns dos quadros até então selecionados 
para agências reguladoras preenchiam razoavelmente bem os critérios de expertise 
no setor, mas isto não evitou o risco de intervenções políticas, desde as primeiras 
etapas de escolha e indicação de nomes até o último momento de uma sabatina 
formal no Congresso Nacional.

Nossas recomendações abordam a transparência e a competição no processo 
de escolha. O desafio do sistema de seleção de altos dirigentes é conjugar os crité-
rios técnicos e de legitimidade, assegurando um processo transparente, eficiente, 
profissional e ágil. Para tanto, é necessário fortalecer os mecanismos processuais 
dos sistemas de seleção. 

Tendo em vista esses objetivos, duas recomendações são elaboradas, conforme 
descrito a seguir.

1)  Melhoria do processo de seleção, incluindo proposta de formulação de  
modelos de convocação; competição aberta aos possíveis candidatos; 
critérios de escolha e requisitos mínimos em termos de qualificação.

2) Sabatina de uma lista tríplice no Senado, ao invés de nome único, bus-
cando incentivar uma sabatina mais rigorosa dos indicados. 

Vale a pena destacar que a tipificação de órgão específico responsável pela condu-
ção do processo de seleção tem sido uma medida tomada em vários países do mundo, 
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a exemplo de Portugal (Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração 
Pública – Cresap) e Chile (Sistema de Alta Direção Pública), ou dentro do Brasil, 
adotado com relativo sucesso em estruturas mais ad hoc, como é o caso de comitês de 
busca para dirigentes de institutos na área de ciência e tecnologia – por exemplo, o 
Instituto da Matemática Aplicada (Impa). Entretanto, recomendamos que a instituição 
de um órgão de coordenação de políticas regulatórias possa assumir este papel, no 
esboço de uma política maior de coordenação entre ARIs. 

Essa medida torna mais flexível a adaptação da composição e do trabalho de 
comitês ad hoc de escolha às situações diferenciadas de seleção, as quais, dificilmente, 
seguirão os mesmos critérios e diretrizes, dados os diversos contextos institucionais 
e organizacionais das ARIs federais. 

O ponto comum a qualquer processo de seleção é o grau de transparência 
dado à vaga, de forma a atrair o maior número de possíveis candidatos. Os meios 
de divulgação podem ser vários, a exemplo do Diário Oficial, de sítios de internet 
e de revistas especializadas; também podem ser decididos pelos membros do co-
mitê. O perfil do diretor de agências reguladoras ou empresas estatais não pode ser 
indicado de antemão, uma vez que ele também deve se adaptar aos requisitos do 
cargo a desempenhar. Embora os conhecimentos técnicos sejam relevantes, existem 
também competências gerenciais e estratégicas que devem ser demonstradas pelos 
potenciais candidatos. Eles lidarão com pressões externas fortes e também devem 
demonstrar observação de determinados princípios éticos, uma vez que a credi-
bilidade é a chave do funcionamento destes órgãos públicos. Conforme Alessio 
(2017) destaca, o dirigente público é definido a partir de um ethos específico de 
atuação, orientado não para o cumprimento impessoal das regras – como o bu-
rocrata weberiano –, mas segundo a racionalidade econômica, o uso eficiente de 
recursos visando à maximização dos resultados (Longo, 2007) ou, segundo Moore 
(1995), para a criação de valor público, possuindo um grau de discricionariedade 
na sua ação. 

Em termos de requisitos mínimos de qualificação, recomenda-se a comprova-
ção de ampla experiência gerencial e técnica na gestão ou regulação do setor, assim 
como a observação de princípios éticos e de probidade administrativa. 

É importante verificar, entretanto, que o caráter colegiado das diretorias das 
agências permite adotar um perfil diversificado e complementar dos diretores, 
integrando conhecimentos e competências de diversas áreas e contribuindo, desta 
forma, para criar um colegiado forte. Mais uma vez, uma integração de processos 
de escolha, por um órgão coordenador, poderia observar esta visão de conjunto. 

Por isso que recomendamos não considerar o processo de seleção de forma 
isolada, mas inseri-lo numa visão sistêmica do papel das agências ou empresas es-
tatais. Para isto, recomendamos que comitês ad hoc – pode-se recorrer a empresas 
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especializadas ou headhunters, dependendo das vagas – de seleção de dirigentes sejam 
instituídos caso a caso, contando com o apoio de estrutura organizacional de natureza 
mais permanente (um órgão de coordenação, alocado no centro do governo), que 
também traz a vantagem de maior coordenação do processo e compartilhamento 
de experiências, incentivando a aprendizagem intersetorial. Considera-se o apoio de 
uma equipe permanente ao processo de seleção como um importante mecanismo 
de coordenação. Por sua vez, esta comissão pode compartilhar responsabilidades de  
supervisão da qualidade regulatória, fortalecendo-se como um polo importante  
de coordenação, a partir de uma visão de “governo como um todo”. 

Recomenda-se manter o processo de sabatina no Senado, uma vez que, em-
bora criticada pela sua formalidade, cumpre um importante papel na legitimidade 
do processo de escolha, assim como aproxima o Poder Legislativo das temáticas 
setoriais. Paralelamente, a sabatina fortalece a possibilidade de maior controle social 
para as agências. Entretanto, sugerimos que, após o processo de seleção e escolha 
por parte do presidente da República, uma lista tríplice seja encaminhada para 
sabatina no Senado. Busca-se induzir certa competição na escolha e, indiretamente, 
fazer com que a sabatina perca em parte seu papel formalístico.
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