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AS AGÊNCIAS REGULADORAS BRASILEIRAS  
E SEU HIBRIDISMO BUROCRÁTICO

Bruno Queiroz Cunha1

1 INTRODUÇÃO

Edson Nunes et al. (2007) depreendem das agências reguladoras nuances de um 
“quarto poder”, ou, alternativamente, de uma estrutura de (mini) Estado dentro do 
Estado. De fato, do acúmulo de funções simultâneas de natureza: i) executiva e de 
planejamento; ii) normatizadora ou legislativa; e iii) jurisdicional e sancionatória, 
todas elas alocadas nas agências reguladoras, diz-se resultar um tipo de “governo 
em miniatura” (Prosser, 1997). Esse é apenas um dos fatores que especializam as 
agências reguladoras como lócus institucional e objeto de estudo, o que também 
alcança seu componente burocrático. 

Ademais, as agências reguladoras, tal como assim definidas e institucionali-
zadas, embora constituam organizações recentes em alguns países, como no Brasil, 
detêm raízes profundas e longevas.2 Há um histórico multifacetado e de relativo 
sucesso nessa seara, o qual, entretanto, serve apenas como pano de fundo para este 
estudo. O objeto da investigação aqui empreendida situa-se, temporal e institu-
cionalmente, no processo de alinhamento internacional em torno de um modelo 
dominante de reformas e instrumentos regulatórios, ocorrido a partir dos anos 
1980 e fortalecido nos anos 1990. Esse movimento decretou a prevalência de uma 
abordagem particular acerca da regulação, com reflexos sobre o eixo burocrático.

No caso do Brasil, nota-se que críticas são frequentes quanto à atuação das 
agências, sendo comum acusá-las de exercerem excessiva proximidade de governos 
ou de entes regulados, falhando, assim, em atender às expectativas que a elas se 
idealiza, usualmente associadas à independência administrativa e à expertise téc-
nica. Dado que essas organizações não operam no vácuo, é importante inquirir, 

1. Especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, 
das Instituições e da Democracia Ipea (Diest) do Ipea.
2. A invenção do modelo de agências reguladoras é usualmente atribuída ao governo norte-americano, e, em particular, 
ao surgimento da Interstate Commerce Commission (ICC), em 1897. Dali em diante, seguiram sucessivos momentos 
de expansão, particularmente no período do New Deal. Ao longo das últimas décadas do século XX, a experiência 
norte-americana influiu sobremaneira na difusão do modelo mundo afora. Quanto a esse processo, ver, por exemplo, 
Cunha (2016) e Thatcher (2005).
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em particular, como os indivíduos que as compõem respondem à realidade que 
os cerca e ao ambiente e à cultura internos às agências.

Este capítulo procura abordar essa questão voltando-se especificamente à re-
gulocracia brasileira, delimitando, assim, a análise quanto à burocracia das agências 
reguladoras federais. Faz-se isso, todavia, sem que se reproduza o lugar-comum 
das críticas correntes. Busca-se ir mais a fundo naquilo que o modelo de agências 
reguladoras teve como consequência na dimensão burocrática e no que é pertinente 
à repercussão sobre o funcionamento do Estado. 

O capítulo está organizado da seguinte maneira. Na próxima seção, revisitam-
-se as especificidades do campo da regulação e das reformas institucionais das quais 
surgiram as modernas agências reguladoras, dando ênfase à construção da noção 
de independência administrativa e sua síntese ao nível burocrático. Posteriormen-
te, detalham-se algumas fragilidades e inconsistências da narrativa convencional 
no tocante ao modelo ideal-típico da regulocracia. Em seguida, analisam-se as 
especificidades da regulocracia brasileira, destacando, sobretudo, a construção do 
perfil híbrido que hoje se identifica, em parte derivado do processo gradativo de 
weberianização desse grupo burocrático. Finaliza-se com as conclusões, em que 
também se lançam ideias prospectivas de temas de pesquisa. 

2 AS ESPECIFICIDADES DA REGULAÇÃO E DE SUA BUROCRACIA

2.1 Gênese das agências reguladoras e construção da ideia de “independência”

Simplificadamente, regulação denota a ação e os respectivos meios pelos quais o 
Estado, continuamente no tempo e suportado por critérios econômicos, sociais 
ou outros, gerencia o funcionamento de setores econômicos e sociais relevantes, 
tendo como objetivo alinhar interesses privados ou individuais a metas de interesse 
público.3 Agências reguladoras, nesse sentido, seriam organizações cujo mandato 
prioriza a execução de tal ação, assim o fazendo, em larga medida, em obediência 
a uma lógica econômico-institucional específica, conforme será detalhado.

Como sucedâneo de reformas institucionais de caráter liberalizante e pró-
-mercado, um tipo específico e delimitável de órgão regulador, qual seja, a agência 
reguladora, passou a integrar o roteiro de propostas de reformas administrativas 
mundo afora, aportando no Brasil nos anos 1990. Esse movimento reformis-
ta ancorou-se, em particular, em concepções neoinstitucionalistas (no sentido  
econômico), de orientação neoclássica (Andrews, 2013). 

Iniciadas na última década do século XX, reformas institucionais promo-
vidas especialmente em meio a programas de apoio técnico-financeiro a países 

3. Sobre o conceito de regulação, uma revisão ampla encontra-se em Koop e Lodge (2015). 
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em desenvolvimento, tidas como de segunda geração, dedicaram-se a instâncias 
internas da mecânica do Estado. Essas iniciativas sucederam a uma primeira onda 
de reformas de alcance mais abrangente, neste caso, voltadas a privatizações e 
ajustamentos macroeconômicos amplos (Schneider e Heredia, 2003).

As reformas de segunda geração, por sua vez, propunham medidas de rein-
venção de aparatos estatais, com a finalidade de (re)enquadrá-los à nova etapa do 
capitalismo, nascida do auge do neoliberalismo (Baimyrzaeva, 2012; Osborne 
e Gaebler, 1992). Em uma leitura complementar, entende-se que esse estágio 
determinou também a ascensão do “capitalismo regulatório”, dadas as novas prio-
ridades dos governos na gestão econômica, mais indiretas e focalizadas que antes 
(Braithwaite, 2008; Levi-Faur, 2005). Indistintamente, nota-se nesse processo 
um entrelaçamento com os eixos de suporte à nova gestão pública – new public 
management (NPM) – (Christensen e Lægreid, 2006). 

Por detrás dessa abordagem de reformas de Estado, estava a intenção de 
promover a difusão de instituições e políticas públicas ditas “corretas”, em um 
balizamento retirado de princípios neoclássicos. Quanto a isso, Chester (2016, p. 
191, tradução nossa) esclarece que: 

políticas públicas contemporâneas são quase que exclusivamente enquadradas nos 
conceitos abstratos de competição, eficiência, oferta e demanda, ou a necessidade de 
endereçar falhas de mercado. Esse é o léxico da economia neoclássica, o qual apresenta 
o mercado como um ideal normativo baseado num conjunto de suposições abstratas.

Instituições corretas seriam também de natureza e escopo indireto, “negativo” 
ou passivo, como tendem a ser, por exemplo, os instrumentos de accountability 
e transparência, além da regulação (Schneider e Heredia, 2003). Nesses casos, o 
papel do Estado é geralmente voltado à mitigação de instabilidades e desníveis in-
formacionais, estabilização de trocas e arbitramento de transações, e não à criação 
efetiva ou ao direcionamento da dinâmica econômico-social (Jayasuriya, 2001). 
Em etapa anterior do capitalismo mundial, de maior protagonismo do Estado, 
priorizavam-se instrumentos de natureza “positiva” – ou ativos –, como planejamento 
estatal de longo prazo, produção e provisão direta pelo Estado de bens e serviços e 
outros mecanismos de dispêndio público e de distribuição de orçamento e rendas 
(Majone, 1997).4 Isso também envolvia submeter os instrumentos indiretos aos 
diretos – por exemplo, nas circunstâncias em que a regulação para a entrada ou 
saída de produtos e firmas estava sujeita a metas de desenvolvimento industrial. Em 
outras palavras, significava ter na regulação uma peça de suporte a, por exemplo, 
programas ativos de cunho desenvolvimentista (Chang, 1997). 

4. Embora se deva destacar que os instrumentos passivos e ativos normalmente coexistem na prática e alguns deles 
possam, por vezes, cumprir um duplo papel, tanto ativo quanto passivo, como é o caso da regulação.
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Com as reformas de segunda geração, a regulação, suas institucionalidades 
e dinâmicas próprias recebem, além de uma roupagem predominantemente pas-
siva, enorme destaque. Torna-se sustentáculo de projetos de aprimoramento de 
ambientes de negócio, boa governança, rule of law e equivalentes (Schapiro, 2010). 
Conforme propugna o modelo reformista, a linha de causalidade pretendida faria 
com que a atração de investimentos privados crescesse na extensão da disciplina 
regulatória exercida por cada país. Mormente no campo da regulação, sublinhava-se 
a necessidade de que governos fizessem claros e críveis seus compromissos (Gilardi, 
2002; Levy e Spiller, 1994). 

Por sua vez, a lógica da agencificação, isto é, o processo de descentralização 
do Estado no sentido da expansão das agências autônomas e insuladas, cumpriria 
com o propósito de mitigar a instabilidade e a inconsistência temporal próprias de 
ambientes democráticos (Christensen e Lægreid, 2006). Conforme assevera Majone 
(1997, p. 153, tradução nossa), em artigo seminal e de viés tradicionalista, “a real 
vantagem comparativa das agências [reguladoras] independentes é a combinação 
de expertise e ‘continuidade de propósitos’, (...) [pois] continuidade política é no-
toriamente difícil de alcançar em democracias”. Desse modo, por intermédio das 
agências reguladoras, incertezas poderiam ser atenuadas, viabilizando projeções 
de retorno a investidores privados e, assim, justificando as reformas (Mueller e 
Pereira, 2002). 

Desse movimento reformista resultou uma verdadeira corrida por harmoni-
zação internacional em torno de padrões, práticas e técnicas regulatórias de viés 
utilitarista. Uma peça quase que mandatória no pacote de reformas foram mesmo 
as agências reguladoras, idealizadas como administrativamente independentes – em 
especial no caso de indústrias de rede e de infraestrutura. Às agências reguladoras se 
recomendava um conjunto de características e atributos organizacionais particula-
res, os quais envolveriam, entre outros, a autonomia administrativa e orçamentária 
ante o governo central, inclusive no tocante ao recrutamento e à remuneração de 
seu quadro de pessoal.

Portanto, metas ligadas à geração de segurança jurídica, despolitização e 
priorização da técnica diante da política – ou uma “purificação técnica” – foram 
nucleares às reformas administrativas das quais nasceram as modernas agências 
reguladoras, inclusive as brasileiras. A almejada independência administrativa de 
entes reguladores atenderia integralmente a esses objetivos. Aos reguladores não 
caberia integrar o exercício da política ou a pactuação de questões próprias da 
formulação de políticas pública, mas, sim, sua implementação, pura e simples. 
Nessa visão etapista e estática, agências reguladoras serviriam como “correias de 
transmissão” de sentido único, não exercendo nenhum atrito na interligação entre 
a política e o tecnicismo econômico-financeiro (Croley, 2008). 
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2.2 As características da “regulocracia” ideal-típica

Levi-Faur e coautores foram os primeiros a analisar o que chamaram de “regulo-
cratas”, ou seja, o conjunto de agentes que, na esteira das reformas regulatórias 
mundo afora, passaram a compor quadros e ocupar posições gerenciais em agên-
cias reguladoras (Levi-Faur, 2005; Levi-Faur, Jordana e Gilardi, 2005; Gilardi, 
Jordana e Levi-Faur, 2006). Ao descreverem a difusão do capitalismo regulatório, 
Levi-Faur, Jordana e Gilardi (2005, p. 23, tradução nossa) argumentam que as 
“agências reguladoras servem como uma plataforma institucional para um novo 
tipo de agente de Estado, o ‘regulocrata’”.

A ascensão desse novo tipo de profissional em meio às reformas regulatórias 
significou também a uniformização das expectativas quanto ao perfil dos regulo-
cratas. Em outras palavras, é possível apontar características essenciais que, à luz 
do modelo prototípico de agências reguladoras, seriam idealizadas a seus recursos 
humanos principais. 

Como já referido e mais extensamente detalhado a seguir, as características 
ideal-típicas da regulocracia são condizentes com os eixos centrais da nova gestão 
pública. Porém, se, por um lado, pode-se entender a regulocracia como uma extensão 
desse modelo de gestão, por outro, há elementos específicos que a especializam como 
grupo burocrático. Em larga medida, as especificidades decorrem da expectativa 
que reformas pró-mercado depositaram na execução da função regulatória, à qual 
se passou a atribuir primazia como mecanismo de gestão econômica pelo Estado.

O peso dado à regulação dos anos 1990 em diante, além da especificidade 
técnica e do impacto socioeconômico que muitas de suas pautas ensejam, moldam 
também o tipo de interlocução estabelecido com a política partidária e a dinâmica 
da accountability política. Tal fato gera algumas peculiaridades, por exemplo, a 
ocorrência de elevados coeficientes meritocráticos em agências reguladoras mesmo 
em contextos administrativos nos quais o clientelismo prevalece, como em alguns 
Estados latino-americanos (Parrado e Salvador, 2011). 

Ademais, as exigências quanto à excelência técnica e à imparcialidade decisória 
que se colocam aos órgãos reguladores transmutam-se em símbolo de distinção 
reputacional. O resultado é que agências reguladoras e seus representantes, especial-
mente os servidores de carreira, recorrem a esse componente reputacional de maneira 
particular e intensa, fazendo-se mais defensivos e protetivos de sua identidade que 
outros grupos funcionais (Carpenter, 2010; Lodge, 2014a). Portanto, do ponto de 
vista analítico, está-se diante de um objeto delimitável por suas particularidades 
teóricas e práticas, além de contextuais, no aspecto político-institucional.

Nesse sentido, e repercutindo a visão exclusivista que, de maneira prescritiva, 
separa a política e a técnica em propostas de reformas regulatórias, uma primeira 
característica prototípica da força de trabalho das agências é a rigorosa expertise 
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técnica. Seria unicamente no terreno da técnica que as agências reguladoras habi-
tariam, segundo a rationale por trás desse componente. Assim, estar-se-ia diante 
não de um profissional generalista, o qual se ocuparia de fluir informações em 
diferentes direções e coordenar-se multidirecionalmente, mas, sim, de um expert 
com habilidades técnicas delimitadas, peça crucial de um mecanismo estatal “ne-
gativo” (Jayasuriya, 2001). 

Do tecnicismo resulta outra característica, a disciplinaridade acadêmico-
-científica, a qual leva à priorização de determinadas áreas do conhecimento 
em  vez de outras (Wilson, 1980). No modelo de agências, exige-se de seus 
profissionais, ou de um subgrupo representativo deles, excelência em áreas de 
engenharia, economia e direito, por exemplo. Isso tende a anteceder qualquer 
atributo de proficiência multidisciplinar ou mesmo de experiência profissional 
não acadêmica. O recrutamento e o treinamento, portanto, obedeceriam, no 
mais das vezes, a bases disciplinares igualmente estreitas. Conforme detalha 
Levi-Faur (2015, p. 3, tradução nossa): “a mobilização, promoção e percepção 
de papéis e padrões de carreira dos regulocratas são moldados com ao menos 
um olho sempre em normas e ideia de suas respectivas disciplinas profissionais 
e acadêmicas”.

Os regulocratas, ainda no desenho prototípico, também se veriam imbuídos 
de missões delimitadas e precisamente demarcadas, conduzindo a uma especialização 
substantiva (role purification), que condiz com o perfil de expert técnico e com a 
noção de “correia de transmissão” entre a formulação e a implementação de políticas. 
Segundo a OCDE (2017, p. 1, tradução nossa), “reguladores jogam um papel chave 
em assegurar que projetos sejam atrativos para investidores, porém, eles jogam um 
papel limitado em guiar a formulação de políticas públicas”. Funcionalmente, a 
intenção é evitar ambiguidade na atuação dos experts reguladores (goal ambiguity) 
e de conferir a eles clareza de propósito em suas ações operacionais – role clarity 
(Bozeman, 2000; OCDE, 2014). 

Essas características, mais uma vez, justificam o recrutamento e a retenção 
de pessoal especializado e com formação técnico-científica demarcada. Não se 
espera das agências reguladoras e dos regulocratas, com raras exceções, capacidade 
articuladora para além daquilo que repousa na atuação instrumentalista e quase-
-jurídica dos órgãos. Entretanto, prestigiam-se habilidades no campo da projeção 
e mensuração de alternativas de implementação de políticas, numa lógica essen-
cialmente quantificável e financeira (Majone, 2006). Por isso, impõe-se também 
rigor formal aos processos de trabalho, havendo pouco espaço para experimentação 
e concertação. Caracteriza-se, assim, um elevado disciplinamento organizacional e 
o zelo pela procedimentalização, particularmente o de natureza jurídico-econômica 
(Jayasuriya, 2001; Levi-Faur, 2015; Roberts, 2010). 
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Por fim, é com respeito à natureza funcional do staff das agências reguladoras 
que o modelo prototípico recebe a máxima influência da NPM, ao encampar ex-
ceções a regras aplicáveis ao regime civil do serviço público. Isso valeria inclusive 
para o padrão remuneratório dos regulocratas, que se alinharia ao do mercado, e 
não aos níveis salariais do serviço público (Estache, 1997). 

Segundo Majone (2003, p. 178, tradução nossa): “a autoridade de regula-
ção de mercados deve escapar das restritivas regras de recrutamento de pessoal 
do serviço público, a fim de (...) elevar sua permeabilidade a mudanças na teoria 
econômica e no mundo dos negócios”. Esse elemento define um perfil gerencialista 
pró-mercado. A justificativa estaria na busca por um distanciamento seletivo da 
noção de burocracia de tipo weberiano clássico, percebida como antiquada.

3 ALGUMAS INCONSISTÊNCIAS E PROBLEMAS DO MODELO IDEAL-TÍPICO

As cinco características descritas na seção anterior compõem um conjunto idealizado 
de atributos. Embora estejam assentadas na literatura e em documentos oficiais, 
inclusive de organizações internacionais, com destaque para a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), na prática, encontram sérias 
limitações reais. Isto se deve nem tanto à consistência interna do próprio modelo 
convencional de agências, o qual, se aceitas as premissas da vertente predominan-
te – ou da “regulação neoliberal”, em referência a Crouch (2016) –, poder-se-ia 
afirmar coerente. Porém, a consistência de tal modelo se reduz mediante o embate 
com circunstâncias reais e com distintas conjunturas político-econômicas.

Nesse sentido, podem-se apontar inconsistências que tocam diferentes níveis 
de análise. Especificamente quanto ao impacto ao nível da burocracia e a seu ethos 
respectivo, o quadro 1 sumariza problemas que cada uma das características do 
modelo idealizado de agências pode desencadear.

QUADRO 1
Modelo ideal-típico de regulocratas e seus problemas potenciais

Característica ideal-típica Justificativa Problema potencial

1 Expertise técnica Separação entre técnica e política Visão de túnel e viés de especialista

2 Disciplinaridade científica Especialização e rigor Inflexibilidade e anacronismo

3 Especialização substantiva Clareza de papel e foco de atuação Balcanização e egocentrismo

4 Procedimentalização Previsibilidade e tecnicismo Imobilismo

5 Perfil gerencialista Sintonia com o mercado privado Deficiências em coesão e coordenação

Elaboração do autor.

Com relação ao problema derivado da expertise técnica (1), importa afirmar 
que, se, por um lado, a especialização em métodos e setores econômicos é algo 
desejável por parte do Estado, por outro, quando essa proficiência técnica se 
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aprofunda e se fomenta o insulamento, podem emergir posturas e diagnósticos 
excessivamente parcializados. A isso se pode referir como viés de especialista ou 
visão de túnel (Breyer, 1995). Tal problema é intensificado na medida do apar-
tamento que a burocracia de agências pode vir a exercer perante seu entorno, 
induzindo à fragmentação, em especial quanto a interligações horizontais dentro 
do próprio Estado.

Esses fatores contribuem com o problema de inflexibilidade, que atenta contra 
a disciplinaridade científica (2), ou do imobilismo, advindo do apego à procedi-
mentalização (4), os quais também poderiam ser entendidos como a ineficácia 
ante circunstâncias inesperadas. Problemas públicos são, em geral, cada vez mais 
interdisciplinares e requerem capacidade de ajuste e fertilização cruzada, sob pena 
de se reduzir ao mínimo a efetividade do poder público ou de torná-la anacrônica 
(Craft e Howlett, 2017). Este último desafio é crescentemente relevante na com-
preensão da regulação, haja vista a necessidade de dar respostas a contingências 
que sempre requererão algum dinamismo dos regimes regulatórios, a começar no 
que importa à inexorável incompletude dos contratos (Cunha, Gomide e Karam, 
2017; Fiani, 2016; Lodge, 2014b). 

Já o problema da balcanização adviria do aprofundamento da especialização 
substantiva (3), e significa atitudes ou posturas refratárias ao contexto, ou o fecha-
mento em silos (Cox e McCubbins, 2001). Muito similar à ideia de egocentrismo, 
aperfeiçoa-se na abdicação de um papel contextual ativo (Wegrich e Štimac, 2014). 
Isso ganha gravidade especialmente nas situações em que existe desnível, em recursos 
ou capacidades, entre agências e ministérios. 

Agências reguladoras frequentemente se sobressaem como lócus de excelência 
de conhecimento setorial, o que por si só motivaria um papel ativo e de suporte aos 
ministérios supervisores, recorrentemente mal equipados. Em survey com carreiras de 
infraestrutura conduzido pelo Ipea e pela Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap) entre 2015 e 2016, pôde-se notar a superioridade técnico-acadêmica dos 
quadros das agências reguladoras (Freire et al., 2016). Contudo, também importa 
ressaltar que um persistente vetor centrífugo de construção de capacidade técnica 
fora da administração direta é prática há muito adotada pelo Estado brasileiro, seja 
na direção de autarquias, seja na de empresas públicas ou de agências executivas 
e reguladoras, o que compromete a formação de capacidade e a manutenção da 
relevância ministerial (Fernandes et al., 2017). 

Portanto, sem que se rompa com a autonomia, uma postura ativa e agregativa 
valeria tanto para o aconselhamento técnico-setorial quanto como knowledge brokers. 
Neste caso, agências reguladoras operariam construindo pontes entre o conheci-
mento técnico-científico de ponta – regulatório e setorial – e a política pública 
dinamicamente orientada (Bandola-Gill e Lyall, 2017; Ossege, 2016; Smith, 1997). 
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Os problemas potenciais até aqui explorados esvaziam a pertinência de uma 
visão puramente gerencialista da bucrocracia de agências. Ademais, do ponto de 
vista pragmático, em qualquer nação cuja estrutura burocrática é minimamente 
sólida e enraizada, seria difícil conceber que moldes antiestatistas e pró-mercado 
suplantassem, no atacado, elementos específicos institucionais e culturais. Nesse 
sentido, dotações e trajetórias nacionais desafiam o excepcionalismo de regras 
funcionais burocráticas, como propõe a visão mais convencional do modelo de 
agências reguladoras (5). 

Não por outro motivo, os principais sistemas europeus sustentaram, ao longo 
do processo de alinhamento com o modelo norte-americano de agências regula-
doras, o caráter estatista de suas regulocracias (Coen e Héritier, 2005; Thatcher, 
2005). Na França, na Itália, na Alemanha e mesmo no Reino Unido, averigua-se 
o trânsito de servidores de ministérios setoriais às agências a eles relacionadas, 
fenômeno que Thatcher (2005) interpreta como estruturante de laços, redes e 
consenso, via aproximação entre reguladores e governo central.

Do conjunto de problemas e desafios aqui citados, pode-se notar que alguns 
destes decorrem de questões próprias e particulares das agências reguladoras, en-
quanto outros são reproduções de peculiaridades observadas em um espectro mais 
amplo, atreladas ao agenciamento e à descentralização estatal advinda da NPM. 
Por exemplo, o viés público, ou de serviço público, da burocracia das agências, não 
parece ser algo exclusivo das agências de tipo reguladoras. Organizações de “pro-
pósito específico” gestadas em iniciativas de agencificação tenderam, em diversos 
países, a gravitar para um formato similar ao da burocracia tradicional (Lægreid, 
Roness e Rubecksen, 2008; Pollitt, 2004). 

4  ESTRUTURAÇÃO E PERFIL ATUAL DA BUROCRACIA DAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS NO BRASIL

4.1 A weberianização da regulocracia

Conforme exemplificado anteriormente, o histórico administrativo-burocrático 
tende a filtrar novas iniciativas de reformas, o que vale para a instauração de agên-
cias reguladoras. No Brasil, não foi diferente.

O processo de estruturação dos cargos efetivos das agências reguladoras 
brasileiras assemelha-se, em alguma medida, ao quadro de problemas aqui nar-
rado. Houve, nos primeiros anos de funcionamento das agências federais, clara 
tentativa de reprodução no país da vertente prototípica; posteriormente, a dinâ-
mica do processo produziu algo mais sintonizado à tradição burocrática do país.  
Resulta daí que, hoje, identifica-se um padrão híbrido na regulocracia das agências 
federais, como ficará mais claro na seção seguinte.
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A história da burocracia das agências no Brasil se inicia marcada pela tenta-
tiva de distinção com a estrutura de carreiras típicas de Estado. Até o ano 2000, 
as experiências de gestão de pessoal das agências reguladoras eram casuísticas e 
eivadas de soluções parciais. Esse cenário abarcava a absorção de pessoal herdado 
de empresas estatais privatizadas, os contratos temporários em larga escala e a 
requisição de servidores de outros órgãos públicos.

A Lei no 9.986/2000, que primeiro legislou de forma transversal sobre questões 
de pessoal das agências, a despeito do embate jurídico que de pronto sucedeu à 
sua aprovação, foi um marco importante por ao menos quatro motivos. Primeiro, 
instituiu a necessidade de realização de concurso público para ingresso no qua-
dro das agências. Segundo, fez o enquadramento não ao regime estatutário da 
Lei no 8.112/1990, mas, sim, ao da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
Desse modo, subscreveu-se à noção de excepcionalismo do modelo burocrático 
de agências, propondo-se a criação de empregos públicos – celetistas – em vez de 
carreiras de Estado. Em terceiro lugar, enfatizaram-se outras questões de cunho 
gerencialista, como a avaliação de desempenho como condição à progressão fun-
cional. Finalmente, estruturaram-se cargos de reguladores e analistas das agências, 
vedando-se expressamente as transferências entre elas, aderindo, assim, à noção de 
especialização técnico-setorial restrita ao âmbito de cada ente regulador. 

Após o caráter celetista dos quadros das agências ter sido sustado por de-
terminação judicial, observando decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),5 
seguiu-se daí um segundo marco importante, a Lei no 10.871/2004. Essa lei cria 
cargos efetivos nas agências, sob o amparo da Lei no 8.112/1990, isto é, o regime 
estatutário dos servidores públicos federais. Surgem com essa lei os cargos de 
especialista em regulação, técnico em regulação, analista administrativo e técnico 
administrativo por agência reguladora.6

A despeito da alteração da natureza dos cargos efetivos para o regime es-
tatutário, rompendo com o excepcionalismo do regime celetista, a mecânica de 
remuneração variável e condicionada a gratificações de desempenho foi mantida 
na Lei no 10.871/2004. Também é importante notar que, entre as atribuições do 
principal cargo finalístico de todas as agências, o de especialists em regulação, foi 
incluída a competência de realização de estudos e pesquisas pertinentes às suas 
áreas, adicionalmente àquelas próprias do exercício da regulação stricto sensu e da 
implementação de políticas.7 

5. Em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no 2.310.
6. Criam-se também algumas exceções pontuais, como no caso da ausência de carreiras de técnico em regulação na 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), além de carreiras ainda mais específicas, no tocante à disciplinaridade 
técnico-científica setorializada, na Agência Nacional do Petróleo (ANP) e na Agência Nacional de Águas (ANA).
7. Em conformidade com o que dispõe o art. 1o, incisos I a XVI, da Lei no 10.871/2004.
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Seguiram daí uma série de concursos públicos para os diferentes cargos das 
agências. Também houve mudanças pontuais, empreendidas por sucessivas legislações 
federias, que envolveram especialmente reajustes salariais, alterações em gratificações 
de desempenho e incrementos no quantitativo de cargos efetivos das agências. Atual-
mente, o número de regulocratas, somadas todas as agências federais e os diferentes 
tipos de cargos de nível superior e médio, é de pouco menos de 10 mil postos.

A mudança mais recente, e que categoricamente contradiz o modelo ideal-
-típico, veio por meio da Lei no 13.326/2016. Com ela, regulocratas passaram a 
fazer jus a subsídio remuneratório, fixado em parcela única, os eximindo, assim, 
de gratificações de desempenho e avaliações de resultado como forma de incen-
tivo pecuniário. Com essa mudança, a regulocracia equiparou-se integralmente, 
no importante quesito remuneratório, a outras carreiras federais, notadamente 
da administração direta e de autarquias e fundações tradicionais, como o Banco 
Central do Brasil (BCB) e o Ipea.

À luz desse desenvolvimento funcional e das alterações em termos de natureza 
jurídica, observa-se um processo de weberianização da burocracia das agências re-
guladoras federais. Isso ocorreu de modo paulatino, ao longo de sucessivos ajustes 
e mudanças legais, sob o reflexo de diferentes grupos de pressão, inclusive a própria 
regulocracia, que se organizou em moldes sindicais. 

Vale esclarecer que o aqui chamado modelo prototípico é apenas parcial-
mente antiweberiano. Isso porque nele se verificam tangenciamentos com o estilo 
burocrático weberiano tradicional. A ideia weberiana de burocracia inclui carac-
terísticas como a delimitação precisa de competências, expertise, especialização 
e, principalmente, autonomia burocrática no âmbito de competências legais do 
bureau (Bozeman, 2000). 

Contudo, outras características do modelo ideal-típico de agências reguladoras 
são menos ou nada weberianas. Para se realizar esse diagnóstico, pressupõe-se, por 
óbvio, o entendimento preciso daquilo que vem a ser uma burocracia weberiana. 
Nesse particular, uma classificação que reduz o conceito a seus componentes prin-
cipais consta em Fukuyama (2013), de onde se extraíram cinco das dez condições 
do tipo weberiano, relacionadas no quadro 2. Essa opção metodológica se justifica 
pois as outras cinco condições em Fukuyama (2013) não utilizadas são ou muito 
genéricas ou triviais e rudimentares, não fazendo sentido incluí-las.8 No quadro 
2, indicam-se as cinco condições weberianas adotadas e as alterações ocorridas 
ao longo dos quatro principais marcos da estruturação da regulocracia brasileira.

8. As condições que se optou por não utilizar a partir da lista de Fukuyama (2013, p. 352) são: “burocratas são pes-
soalmente livres e sujeitos à autoridade apenas no âmbito de sua área definida”; “eles estão organizados em uma 
hierarquia de órgãos claramente definida”; “órgãos são equipados mediante relações contratuais livres”; “há separação 
entre propriedade e gestão”; e “oficiais estão sujeitos a estrito controle e disciplina”.
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QUADRO 2
Estágios do processo de weberianização da regulocracia federal

Condições weberianas

1 2 3 4 5

Cada órgão de-
tém uma esfera 
de competência 

definida

Candidatos se-
lecionados com 
base em suas 
qualificações 

técnicas

O órgão é 
tratado como a 
única ocupação 
do profissional

O órgão 
constitui-se por 

carreiras

Burocratas são 
remunerados 
por salários 

fixos

Marco

Vários (até 2000) √ X X X X

Lei no 9.986/2000 √ √ √ X X

Lei no 10.871/2004 √ √ √ √ X

Lei no 13.326/2016 √ √ √ √ √

Elaboração do autor.
 Não atende à condição weberiana, ou não há garantias legais quanto a isso.
 Atende à condição weberiana.

Como se nota no quadro 2, gradativamente, foram se agregando elementos 
weberianos à regulocracia. De um primeiro estágio pouco estruturado, até o ano 
2000, no qual uma série de condições burocráticas não estavam assentadas ou não 
podiam ser asseguradas, por falta de institucionalização, caminhou-se, estágio a 
estágio, para novos incrementos weberianos. Se a Lei no 9.986/2000 instituiu o 
concurso público e vedou o exercício de outras atividades profissionais aos regu-
locratas, a Lei no 10.871/2004 trouxe-os para o regime jurídico do serviço público 
(estatutário), embora tenha mantido e até reforçado os pormenores de gratificações 
e supostas medidas meritocráticas de remuneração. A Lei no 13.326/2016, por fim, 
eliminou-os, aglutinando todos os itens remuneratórios e fixando-os como subsídio.

Em particular, destaca-se a especial relevância que a concessão de subsídios 
remuneratórios representou no arcabouço funcional dos regulocratas. Essa mudança 
é inquestionavelmente antagônica à raiz gerencialista das agências reguladoras, e 
rompe com um dos principais elementos antiweberianos da regulocracia. Segundo 
Fukuyama (2013, 352), a condição atinente à remuneração por salários fixos “não é 
compatível com os tipos de incentivos geralmente oferecidos a burocratas na NPM”. 

A esse movimento de estatização burocrática, no sentido do adensamento 
das condições tradicionalmente weberianas, somam-se outros. Entre eles, pode-se 
apontar a crescente ocupação de cargos de direção das agências por servidores de 
carreira, em um movimento paralelo ao processo de weberianização. Em meados 
de 2016, cerca da metade das cadeiras dos colegiados diretivos das agências regu-
ladoras – diretores ou conselheiros – eram ocupadas por servidores pertencentes 
às carreiras de especialista em regulação, e tantas outras por servidores públicos de 
outras carreiras federais, conforme estudo do Grupo das Relações entre Estado e 
Empresa Privada (GRP), da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP, 2016). 
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A FGV (2016) avalia essa tendência negativamente, tratando-a como a expressão 
de uma endogenia na nomeação de dirigentes para as agências reguladoras, dado 
o crescente recrutamento de profissionais com vínculos prévios com o Estado.9

Entretanto, é ao menos igualmente provável, do ponto de vista analítico, 
que tal fenômeno tenha espelhado uma opção governamental pela valorização de 
carreiras de Estado, algo positivo, haja vista dizer respeito a servidores públicos 
concursados que ocupam posições de comando. Conforme já apontado, observa-se 
tendência similar em países centrais europeus (Coen e Héritier, 2005; Thatcher, 
2005; 2011). Isso vale, por exemplo, para as posições de direção no poderoso Bun-
desnetzagentur, o órgão regulador alemão de um conjunto de indústrias de rede; 
e também em reguladores setoriais na França, onde servidores de elite, membros 
dos grand corps, de perfil generalista, atuam no alto escalão de agências reguladoras 
(Thatcher, 2011). Igualmente, pode-se interpretar esse movimento de prestígio às 
carreiras públicas na perspectiva da influência pós-neoliberal ou pós-gerencialista, 
a qual empurra para o fortalecimento da burocracia pública (Cavalcante, 2017). 

4.2 Elucidando o hibridismo da regulocracia brasileira

Sendo o componente burocrático importante no dimensionamento do grau de in-
corporação, pelo Brasil, do modelo de Estado regulador e da modernidade que a 
este se atribuía em meados da década de 1990 – conforme Bresser-Pereira (1996) –,  
a weberianização da regulocracia, por si, mostra ter havido parcial frustração do movi-
mento reformista original. Isso se explica pelo fato de os regulocratas terem incorporado 
uma personalidade burocrática estatista mais consistente com a trajetória administrativa 
brasileira. No âmbito funcional-legal, a weberianização permite esse diagnóstico.

Ocorre que, em fidelidade ao modelo tradicional de reformas regulatórias, 
a regulocracia também se manteve fiel, no seu modus operandi, a uma postura 
gerencialista, pró-mercado e distante das esferas construtivas das políticas e pro-
gramas – ao menos enquanto grupo de atores e no que diz respeito a seus papéis 
formais e informais. Portanto, estatismo e neoutilitarismo, juntos, conformam o 
perfil híbrido dos regulocratas brasileiros.

Ainda que o hibridismo possa, em tese, ser conciliável, pois não parece haver 
contradição irrevogável entre esses perfis, há pontos de tencionamento que, se 
não abordados, podem induzir a paralisia ou a coordenação negativa (Wegrich e 
Štimac, 2014). Como sumariza Cunha, Pereira e Gomide (2017, p. 8, tradução 
nossa), “esse hibridismo leva a tanto quanto é reforçado pelo fato dos regulocra-
tas manterem um pé no tradicional regime burocrático estatal (...) e o outro na 
‘lógica da disciplina’ que os treina e constrange ao protótipo convencional do 
Estado regulador corretor de [falhas de] mercado”.

9. Embora tais vínculos não necessariamente se traduzam em elos partidários previamente constituídos com o governo incumbente.
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Cunha (2017) e Cunha, Pereira e Gomide (2017) mostram, com base em dados 
empíricos, como os regulocratas concentram atenção de maneira desproporcional 
em favor do setor privado. Isso é aferido observando-se, conforme gráficos 1 a 3, os 
dados de frequência e importância que regulocratas da ANEEL (os regulocratas de 
energia elétrica, ou REs) e de áreas de logística (os regulocratas de logística, ou RLs), 
isto é, das carreiras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários (Antaq) e Agência Nacional de Transporte Terrestre 
(ANTT), atribuem à relação com o setor privado e o setor público em suas rotinas 
de trabalho – ou seja, com empresas reguladas, de um lado, e com outros servidores 
de dentro do Estado (exceto órgãos de controle), de outro.10 Como mostram os 
gráficos 1 a 3, os dados de frequência e importância para RE e RL se contrapõem 
enormemente aos números referentes aos integrantes das carreiras de analista de 
infraestrutura, especialista em infraestrutura sênior e analista de pesquisa energética, 
neste caso, vinculados a atividades de planejamento governamental (Plan). 

GRÁFICO 1
Interação para os regulocratas de setores de logística
(Em %)

RL – governo RL – empresas privadas
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Fonte: Cunha (2017).

10. Para uma descrição detalhada da organização dos dados em questão, além de uma análise mais aprofundada, ver Cunha (2017).
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GRÁFICO 2
Interação para os regulocratas da área de energia elétrica
(Em %)

RE – governo RE – empresas privadas
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GRÁFICO 3
Interação para carreiras de planejamento
(Em %)

Plan – governo Plan – empresas privadas
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Fonte: Cunha (2017).

Embora os dados dos gráficos 1 a 3 versem, conforme descrito, somente sobre 
quatro das onze agências reguladoras federais existentes, são ilustrativos o suficiente 
para permitirem visualizar significativas diferenças.11 Em particular, nota-se, nos 
casos de RL e, especialmente, de RE, que importância e frequência de interação 
favorecem o setor privado. Mais precisamente, acerca dos gráficos, vale reproduzir 
a análise de Cunha (2017, p. 25) na íntegra:

[Os números dos gráficos 1 a 3] podem claramente sugerir déficit na interação que se 
estabelece entre os regulocratas e outros órgãos de governo, elevando o risco de falhas 
de rede. Verifica-se que, quando a importância ou a frequência de interação são baixas, 
conforme a escala adotada, as diferenças indicam que a interação com o governo é mais 
baixa do que no caso das empresas privadas, e algumas vezes em patamar significativo. 
Por exemplo, para RL, há uma diferença de 30 pontos percentuais (p.p.) no quesito 

11. Sobre o histórico e o panorama atual das agências no Brasil, além de suas particularidades e relação com agendas 
de reforma e alternâncias políticas, ver Cunha (2016).
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baixa frequência de interação, denotando que se faz muito menos recorrente a interação 
dentro do governo, se comparado às empresas privadas (62% no primeiro caso, 32% 
no segundo). Já no caso dos números de alta interação, para RE, por sua vez, há uma 
diferença de 50 p.p. em favor das empresas privadas, se comparado aos percentuais 
de alta interação com o próprio governo (67% no primeiro caso, 17% no segundo).

A questão principal parece ser quanto à ordem de grandeza e à magnitude das 
disparidades. Em princípio, não se trata do fato de as empresas privadas deterem 
mais atenção dos regulocratas per se, mas, sim, a extensão com que isso é feito vis-
-à-vis o restante do aparato estatal. Os gráficos 1 a 3 reportam dados de percepção, 
recolhidos por intermédio de survey. Portanto, refletem preferências e padrões de 
comportamento instituídos. Na medida em que o “comportamento está sempre 
ligado ao sentido que o indivíduo atribui a suas ações” (Zittoun, 2015, p. 130, 
tradução nossa), os dados têm alta relevância na compreensão do perfil da burocracia 
de agências reguladoras. Uma contumaz priorização do setor privado no dia a dia 
dos regulocratas, como se nota, pode ter consequências epistêmicas, influindo nos 
contornos práticos da regulação e no desenrolar de políticas e programas públicos 
(Adler e Haas, 1992, p. 379). 

Em síntese, pode-se estar diante de uma situação subótima, na qual a coorde-
nação e a coesão governamentais são parciais, sugerindo também falta de comple-
mentaridade institucional (Cunha, 2017). Como se apontou anteriormente, em 
casos de balcanização e egocentrismo, agências reguladoras, que detêm conhecimento 
setorial e técnico em alto nível e por vezes superior ao dos ministérios, retraem-
-se a uma postura pouco construtiva. O mais provável é que entraves estruturais, 
institucionais e também epistêmicos incidam mais fortemente sobre esse quadro 
do que atitudes individuais deliberadas. Como também mencionado, tal quadro 
prejudica a atuação das agências na condição de, por exemplo, knowledged brokers 
(Bandola-Gill e Lyall, 2017).

Quando, como crescentemente se sabe, a ideia de separação estanque entre a 
formulação e a implementação de políticas se mostra de pouco poder explicativo, 
e, por isso, passa a assumir funções meramente argumentativas, insistir na ideia 
de “abdicação” do componente político da regulação torna-se uma visão “tola” 
(Lodge, 2008). Ao reproduzi-la, a regulocracia, intencionalmente ou não, pode 
vir a limitar saltos de qualidade na atuação do Estado brasileiro.

5 NOTAS CONCLUSIVAS

Ainda que o processo de desconcentração do aparato estatal não seja algo novo 
no Brasil, haja vista o histórico vetor de ramificação institucional, que transcorre 
de modo sustentável ao longo de sucessivos governos e distintos modelos de de-
senvolvimento (Fernandes et al., 2017), questionar, nesse contexto, quais são as 
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especificidades das agências reguladoras e sua burocracia é algo fundamental. Este 
capítulo apresentou contribuição nesse sentido, por meio de reflexões teóricas e 
suporte empírico específico.

Uma aparente frustração parcial do modelo ideal-típico da burocracia 
gerencialista de agências reguladoras parece derivar da ênfase original em com-
ponentes estáticos e, em larga medida, a-históricos ou contextualmente cegos. 
Uma abordagem historicamente orientada e evolutiva, por sua vez, envolveria 
compreender os processos de ajustamento que cada nação interpôs, posterior-
mente à emergência das reformas regulatórias pró-mercado. Isso é aderente à 
visão de Trebing (1987, p. 1715, tradução nossa), para o qual, “dado que o 
processo evolutivo torna qualquer conjunto de metas e métodos provisórios e 
intermediários, segue que a forma da intervenção regulatória pode mudar ao 
longo do tempo”. Forma e conteúdo, diríamos.

No caso brasileiro, conforme se argumentou neste capítulo, as agências re-
guladoras apresentam um dualismo ou hibridismo particular. Isto se deve ao fato 
de o modelo de agências estar umbilicalmente ligado a uma epistemologia própria 
de reformas, restritivas e indistintamente pró-mercado, para a qual o Estado é, em 
si, no todo ou em parte, um “problema” (Evans, 1993). O desafio de projetar os 
reflexos desse hibridismo sobre a efetividade e a dinâmica das políticas públicas 
é algo metodológica e teoricamente instigante. Portanto, constitui-se numa pro-
missora linha de pesquisa, especialmente no tocante às seguintes perguntas, sem 
prejuízo de outras:

• É a burocracia de agências reguladoras capaz de operar com igual eficá-
cia sob a vigência de distintas agendas políticas, sustentando a mesma 
responsividade mesmo quando o programa central de governo afasta-se 
da noção de Estado regulador pró-mercado?

• Em que medida a weberianização da regulocracia é um problema ou uma 
vantagem para o funcionamento das agências no Brasil?

• Quais tipos de aprimoramentos institucionais e organizacionais podem 
atenuar desequilíbrios advindos do hibridismo identificado na regulocracia? 

• A priorização dada aos regulocratas de carreira no comando das agências, 
o que a FGV Direito SP (2016) entende como “endogenia”, é danosa 
ou positiva?

Ademais, mesmo a temática maior na qual se insere este capítulo, qual seja, 
a evolução do papel das agências reguladoras e sua burocracia no Brasil, está ainda 
insuficientemente elucidada na literatura. Em particular, as etapas mais recentes 
dessa evolução, ocorridas nos anos pós-reforma gerencial e já no século XXI, ainda 
carecem de melhor compreensão analítica. Por isso, a contribuição deste trabalho 
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será válida na medida do impulso adicional a novas pesquisas, as quais poderão 
validar ou refutar as conclusões aqui apresentadas, expandindo o alcance empírico 
e enfrentando as lacunas teóricas apontadas. 

Na esfera da governança estatal, pode-se constatar que, ao mesmo tempo 
que elementos de dependência da trajetória trouxeram regulocracias em diferentes 
países mais próximas do perfil de burocracias tradicionais, no Brasil, ainda importa 
enfrentar o desafio da complementaridade e da sinergia, em particular entre o 
planejamento governamental e a regulação. Há que se refletir acerca de um papel 
expansivo e ao mesmo tempo pragmático da regulocracia nacional. Esse é um 
desafio complexo, e não reduzível à importação de best practices.
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