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Política de Preços Públicos no brasil �

Nos últimos anos, no Brasil, os preços administrados por contrato ou monito-
rados têm apresentado variações superiores aos preços livres – praticados em regime 
de concorrência – pressionando, assim, a inflação. De acordo com dados do IBGE, 
no período de janeiro de 1995 a agosto de 2005, o IPCA apresentou uma variação 
acumulada bem menor que aquela observada nos preços administrados, que respon-
deram por cerca de metade da inflação no período. 

Itens com preços administrados incluem impostos e taxas (IPVA, IPTU e taxa 
de água e esgoto), serviços de utilidade pública (telefonia, energia elétrica, planos de 
saúde e pedágios) e itens cujos preços podem ser considerados livres, como medica-
mentos,  passagens aéreas e derivados de petróleo porém sujeitos a acompanhamento 
por parte de órgãos do Estado.

Este livro analisa a maneira como, no Brasil, o governo tem interferido na defini-
ção dos preços em quatro setores da economia – saúde, transporte, telecomunicações 
e energia – no período de referência que se estende do começo da década de 90 até 
setembro de 2006. Por se tratarem de componentes-chave na definição das condições 
de saúde, mobilidade espacial, comunicação e uso de energia pela população brasi-
leira, o conhecimento e a transparência dos mecanismos de fixação, reajuste e revisão 
de preços nesses setores se tornam vitais para a definição de políticas públicas que 
ampliem o bem-estar da população. 

Em um ambiente de livre mercado, as empresas são tomadoras de preços –  não 
exercem influência sobre sua definição, tendo que aceitá-los e a ele se ajustarem – ou 
fixadoras de preços, quando definem os preços dos bens vendidos.

Contudo, há situações em que o mercado não produz resultados satisfatórios. Isso 
acontece, por exemplo, quando não se justifica a presença de mais de uma empresa 

INTRODUÇÃO
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em um mercado; e nos casos em que há assimetrias de informação entre os agentes 
econômicos ou elevadas barreiras à entrada de concorrentes, o que pode ensejar abu-
sos de preços. Nessas situações, a interferência do governo é necessária para assegurar 
a qualidade da prestação do serviço ou a oferta do produto, bem como o equilíbrio 
entre os interesses, por vezes conflitantes, dos agentes econômicos. Esse tópico será 
tratado no capítulo I.

Nesse contexto, a ação do governo pode buscar atingir vários objetivos: ampliar o 
acesso a produtos e serviços, assegurar a oferta de determinada mercadoria, aumen-
tar a produtividade da economia e dos setores regulados, evitar preços excessivos e 
preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A determinação  de tais 
preços também é influenciada por objetivos do governante e/ou regulador, tais como: 
cumprir metas de governo, agradar eleitores ou, até mesmo, promover suas carreiras 
políticas e/ou profissionais. 

Nesse contexto, para dar segurança ao investidor privado, surgiu na França o 
conceito, adotado no Brasil com adaptações, de garantia do equilíbrio econômico 
e financeiro dos contratos. Garantia essencial, sem a qual o risco do particular, ao 
se comprometer a fornecer, de forma continuada e por longo prazo, determinado 
produto ou serviço, pode se tornar insustentável. Não obstante, as definições pouco 
claras das chamadas “equações financeiras” dos contratos deixam grandes margens ao 
jogo político, que extrapola as dimensões peculiares aos mercados com preços regu-
lados. A Economia Política deste equilíbrio é o objeto do capítulo II.

Uma questão  de ordem conjuntural que ganhou muita importância nos últimos 
anos diz respeito à utilização, nos contratos de concessão celebrados a partir de 1994, 
em vários setores, do Índice Geral de Preços (IGP), calculado pela Fundação Getúlio 
Vargas do Rio de Janeiro, como indexador para a correção dos preços administrados. 
A proeminência desse tema está associada ao fato de tal indexador ter induzido, a 
partir do abandono da âncora cambial em 1999, a que os preços administrados   ca-
minhassem à frente dos preços livres no Brasil. 

Em decorrência, surgiram muitos pleitos no sentido de se alterar os contratos 
de concessão para substituir o indexador neles previsto por outro que se acredita 
vá registrar variação menos elevada doravante (o índice mais sugerido foi o índice 
de preços ao consumidor amplo – IPCA). O capítulo III discute as razões para a 
divergência entre esses índices de preços, as vantagens e desvantagens de cada um 
deles como instrumento de referência para a administração de preços públicos, assim 
como outras alternativas possíveis.

Os principais modelos de reajuste e revisão de preços, numa perspectiva teórica, 
bem como suas vantagens e desvantagens, são tratados no capítulo V. O modelo 
tarifário historicamente mais utilizado, pelo menos até a década de oitenta, fixa em 
contrato uma taxa de retorno máximo que pode ser obtida pelos agentes regulados.  
Atualmente, tem-se optado, em diversos países e também no Brasil, pelo modelo de 
“teto de preço” ou price-cap. Outros modelos de gestão de preços públicos também 
são tratados no capítulo.
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Os capítulos seguintes apresentam, nesta ordem, as regras brasileiras do passado 
recente e atuais com relação aos reajustes e revisões de preços de energia, telecomuni-
cações, transporte – abrangendo transporte de passageiros, tanto urbano quanto de 
longa distância, assim como as tarifas de pedágio, de frete ferroviário, portuárias e de 
passagens aéreas – e também medicamentos e planos de saúde.

As considerações finais são apresentadas subseqüentemente de forma a sumariar 
a proposta do livro e apresentar suas contribuições para ampliar a transparência e 
aprofundar os debates sobre os preços de bens e serviços que consomem parcela 
substantiva da renda da população brasileira e que representam significativa parte de 
nosso Produto Interno Bruto.
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Introdução

A teoria econômica nos diz que a não-interferência do Estado e a plena liber-
dade de vendedores e compradores no mercado, leva a quatro pontos de máximo: 
o máximo de racionalidade no uso dos recursos; a máxima eficiência dos processos 
produtivos; o ponto em que é máxima a satisfação dos consumidores; e, como de-
corrência destes três, a situação de máximo de bem-estar social. Isso ocorre quando 
são preenchidas as condições a seguir: o mercado é constituído por um número ele-
vado de empresas e de consumidores, cada um deles tão pequeno que detém ínfima 
participação no total; todos são plenamente cientes de tudo o que os demais fazem, 
informação esta obtida a custo zero; também não existem custos para se abrir e dar 
início à operação de uma empresa, nem tampouco para fechá-la e sair do mercado; 
não existem segredos tecnológicos, patentes, impactos e riscos ambientais, economias 
de escala nem custos judiciais para se recuperar créditos não honrados; tanto consu-
midores quanto produtores sempre sabem qual o preço mais baixo ao qual podem 
adquirir o que desejam e decidem a sua compra com base exclusivamente no preço, 
dada a qualidade. Vigentes estas condições básicas, e algumas outras adicionais, o 
resultado será o alcance daqueles quatro pontos de máximos. Daí a afirmação de que 
os mercados são eficientes. 

Em tal situação, vale o 1° Teorema do Bem-Estar, segundo o qual mercados con-
correnciais gerarão o ótimo de Pareto. Esta é uma situação de uso dos recursos da 
sociedade tal que somente se pode melhorar a situação de um indivíduo a custa de 
deteriorar a situação de outro. Na situação de ótimo de Pareto, por definição, não 

POR QUE O GOVERNO 
REGULA ALGUNS PREÇOS?

EDUARDO FERNANDEZ SILVA1

 1 Consultor Legislativo, Mestre em Economia pelo Institute of Social Studies, Holanda.
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existem recursos ociosos pois, neste caso, torná-los produtivos poderia melhorar a 
situação de alguém, sem necessariamente deteriorar a posição de outro.

O problema, porém, é que o “desenho de mercado” acima caracterizado apenas 
existe enquanto hipótese teórica. O conceito de “desenho de mercado” se refere ao 
conjunto de características, como as acima citadas, específicas a cada mercado. A 
variação, em cada um deles, do número de empresas, da facilidade de acesso a infor-
mações, dos custos de entrada ou saída, etc., ou seja, do “desenho”, determina dinâ-
micas específicas de preços e de atuação das empresas e dos consumidores. Devido 
à existência de economias de escala em quase todos os processos produtivos, isto é, 
de redução de custos à medida que se amplia o volume de produção, haverá uma 
tendência à concentração da produção em pequeno número de empresas de grande 
porte, por exemplo, na produção de automóveis e na prestação de serviços de telefo-
nia. Também nos segmentos em que a presença das firmas de pequeno e médio porte 
é significativa, como no varejo de alimentos, a concentração prevalece, no sentido de 
que um número reduzido de empresas abastecerá a maior parte do mercado.

O mercado não-regulamentado pode gerar cartéis e monopólios e há nele, cer-
tamente, um papel para que os governos assegurem que uma ordem competi-
tiva prevaleça. Porém, o perigo que se coloca com um governo cada vez maior 
deve permanecer em mente. (Buchanan Jr., James. Conjuntura Econômica, junho 
de 2005)

A afirmação acima, do prêmio Nobel de economia de 1986, coloca o marco geral 
do dilema básico da regulação econômica, da qual a regulação de preços é um aspec-
to. Esta traz em si um dilema insolúvel no campo específico da regulação. Por um 
lado, trata-se de oferecer estabilidade das regras, em especial daquelas relativas a futu-
ros reajustes e revisões dos preços do bem ou serviço público concedido, de forma a 
dar ao empreendedor – concessionário ou permissionário – segurança suficiente para 
efetuar os investimentos necessários. Por outro lado, há a inevitabilidade de alteração 
destas mesmas regras, de forma a adequá-las à mutante realidade.

No caso dos serviços públicos de transporte, telecomunicações e energia, e também 
no fornecimento de remédios e planos de saúde, há características que afastam estes 
mercados do ideal da “concorrência perfeita”: as três primeiras são indústrias de rede2, 
e há nelas ativos essenciais e específicos, assim como monopólios naturais; na indústria 
farmacêutica o peso dos gastos de pesquisa e desenvolvimento e de marketing dá à in-
dústria características distintas da “concorrência perfeita”. Em função destas caracterís-
ticas, a dinâmica desses mercados, por si só, não leva à “maximização do bem-estar so-
cial”. Daí a necessidade de um fator externo, isto é, de regulação, de forma a promover 
um resultado que se aproxime daqueles previstos no modelo da concorrência perfeita. 

A hipótese – falsa – por trás desta visão é que o governo promoverá os ajustes ne-
cessários em prol do “bem comum”. Hipóteses mais realistas, derivadas da moderna 

2Assim chamadas por exigirem interligações físicas entre produtor e consumidor, 
além de apresentarem ativos ditos essenciais por serem de uso partilhado e cuja 
duplicação é antieconômica, levando à constituição de monopólios naturais.
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teoria microeconômica, consideram os diferenciais de informação, os custos de tran-
sação, as economias de escala e de escopo3  e outros diferenciais (McMillan, 2002), 
assim como as teorias da escolha pública e da regulação, que mostram a tendência 
à “captura” do órgão regulador pelas empresas que deveriam ser reguladas (Stigler, 
2004). Mais recentemente, esta visão da “captura” tem sido substituída por análises 
que indicam uma complexa interação entre reguladores e regulados, cujos resultados 
dependem de cambiantes correlações de forças e combinações de atores relevantes 
(Sunstein, 2004). 

Nesse contexto, é fundamental considerar as chamadas “falhas de mercado”: 
grosso modo, a divergência entre a realidade de um mercado qualquer e as condições 
de “concorrência perfeita”, que leva os governos a interferirem, de formas as mais 
diversas, sobre o funcionamento dos mercados, alegadamente, segundo alguns, com 
o propósito de promover o “bem comum”. Este último conceito é supostamente 
conhecido, objeto de consenso e – reitere-se, admitindo-se as condições de con-
corrência perfeita em todos os mercados – idêntico ao que ocorreria caso existisse 
a estrutura “sem falhas” acima descrita. De fato, porém, um grande conjunto de 
“falhas de governo” costuma afastar os resultados efetivamente obtidos com a regu-
lação daqueles caracterizáveis como refletindo o “bem comum”; tais como, falta de 
informação, atuação em benefício não do bem comum, mas sim do partido político 
no comando do governo, ou mesmo em benefício privado do agente que decide em 
nome do Poder Público. A direção e a extensão de tal afastamento dependem da 
combinação de “falhas”, de mercado e de governo, existentes no caso concreto. 

A “regulação de preços” é o nome dado aos esforços governamentais de admi-
nistrar os preços naqueles mercados em que esta prática tornou-se atribuição de um 
ente de governo, ou de um ente estatal distinto do governo, como as agências regula-
doras4. A regulação pode também envolver outras características da indústria, como 
costuma ser o caso das redes de transporte de passageiros, nas quais com freqüência o 
governo – ou a agência – homologa, quando não define, rotas e padrões operacionais. 
Com freqüência, a regulação de preços caminha junto à de outras características da 
indústria. Este livro, porém, limita-se à questão dos preços. 

Antes, porém, uma questão prévia e relevante, embora sem resposta conclusiva na litera-
tura: uma vez que todos os segmentos da economia apresentam, em maior ou menor grau, 
“falhas de mercado”, quais as características que de fato levam um setor a ser regulado? 

O critério de essencialidade do produto ou serviço é um candidato óbvio, mas 
nem todos os setores que produzem bens essenciais apresentam-se regulados. A exis-

3Há economias de escopo quando uma firma pode produzir dois bens ou serviços 
mais barato que duas firmas, cada uma especializada em um dos bens ou serviços.
4Não cabe, aqui, discutir a questão da “independência” ou “autonomia” das 
agências reguladoras. Cabe, porém, colocar a questão, nem sempre enfrentada 
ao se discutir o tema: independência — ou autonomia — em relação a quem e a 
quê? Ao governo? Às empresas reguladas? Aos consumidores? Às perspectivas de 
carreira dos dirigentes das “agências” independentes nas indústrias reguladas? 
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tência de monopólios naturais – situação em que uma única firma é capaz de abas-
tecer o mercado a custos unitários inferiores a qualquer alternativa – é outra caracte-
rística, mas também aqui a validade geral do critério é questionada. A capacidade de 
determinado setor de se organizar para obter a “proteção” governamental por meio 
da regulação já foi apontada como outro motivo, mas, neste caso, a dúvida decorre da 
impossibilidade de se saber se o poder político antecede ou sucede à regulamentação. 
Várias outras respostas para a questão proposta têm sido oferecidas na literatura, sem 
ainda se atingir uma conclusão plenamente aceita. Há indicações, porém, de que a 
regulação tanto pode decorrer de uma vitória quanto de uma derrota de parcela dos 
integrantes de determinado segmento. No primeiro caso, quando obtêm o auxílio 
governamental contra concorrentes com menor poder político; no segundo, quando 
consumidores dos produtos ou serviços em questão logram o apoio do governo para 
impor aos produtores comportamentos que aqueles têm como desejáveis. A história 
também cumpre papel relevante na definição de quais setores serão ou não regulados: 
quando politicamente considerados “serviço público”, quando originados de intenso 
envolvimento político de governos, etc.

A Regulação de Preços

Na regulação de preços no Brasil há clara distinção entre os conceitos de reajuste 
e de revisão. Os reajustes devem ocorrer em intervalos regulares de tempo e, em 
princípio, compensar a pressão inflacionária observada. Afinal, a “tarifa” ou preço 
público não pode permanecer constante se os preços relevantes, como os dos insu-
mos utilizados, se elevam. 

Já as revisões de preços, que podem ocorrer sem periodicidade definida, caso soli-
citadas pelo concessionário, ou a intervalos regulares, quando por iniciativa do órgão 
concedente, são previstas para alterar o patamar de preços, de forma a incorporar 
a evolução – previsível, porém antecipadamente inestimável – da tecnologia5 e da 
produtividade, assim como eventuais alterações de mercado, também imprevistas ou 
não computadas na definição dos preços a serem revisados. Além disso, fatos diversos 
podem alterar as condições inicialmente pactuadas, ensejando uma revisão do valor 
da tarifa. Assim, as revisões ocorrem na busca de se ajustar a indústria regulada às 
transformações do ambiente. Visam tanto a evitar que os concessionários ou permis-
sionários sejam levados à bancarrota, no caso de alterações ambientais que encarecem 
o produto ou serviço prestado, como a impedir que obtenham lucros extraordinários 
em detrimento dos consumidores, nos casos opostos. 

Vistos de outra perspectiva, tanto as revisões quanto os reajustes – estes, usual-
mente previstos para ocorrerem a intervalos de tempo mais curtos que aquelas – vi-
sam a distribuir entre produtores e consumidores os ônus e os benefícios decorrentes 
das transformações ocorridas, nos principais parâmetros do negócio, desde a alteração 
tarifária anterior. Em outras palavras, como já mencionado, há um dilema de solução 

5O sistema de teto de preço incorpora uma estimativa do aumento de eficiência 
nas regras de reajuste, mas não dispensa revisões periódicas.
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difícil, se não impossível, na tarefa de regular preços: por um lado, a definição de 
regras estáveis de reajuste e revisão; por outro, a inviabilidade de se estabelecer uma 
regra estável que permita acomodar os eventos futuros, por definição imprevisíveis, 
se não em sua natureza, certamente em sua intensidade. 

A estabilidade das regras é essencial por pelo menos duas razões. Primeiro, por 
que sua alteração posterior à adjudicação do contrato ao vencedor da licitação pode 
ensejar pleitos, da parte dos perdedores, no sentido da anulação da própria licitação, 
com base no argumento de que, se as condições definidas pelas “novas” regras fossem 
conhecidas com antecedência, o resultado do certame poderia ter sido distinto. Ade-
mais, a Constituição Federal, no art. 37, inciso XXI, estabelece a manutenção “das 
condições efetivas da proposta”, o que remete também à questão do equilíbrio econô-
mico e financeiro do contrato, que será tratada em capítulo próprio. Segundo, para 
dar segurança de retorno do seu investimento e possibilitar ao agente privado a esti-
mativa da sua rentabilidade, o que seria impossível em face de regras cambiantes. 

A literatura registra diversas alternativas de regras referentes aos reajustes, as quais 
tendem a ser combinações de dois “critérios” extremos. De um lado, o reajuste com 
base nas alterações de custo, também chamada de regulação “por taxa de retorno”. 
No outro extremo, relativamente a métodos de regulação de preços e à necessidade de 
um conhecimento detalhado dos custos do setor, por parte do regulador, há o critério 
de “teto de preço”, também muito referido pelo seu nome em Inglês, price-cap. As 
vantagens, desvantagens e implicações de cada um desses métodos, assim como de 
outros ditos intermediários, serão tratadas no capítulo cinco.

Implicações da Regulação de Preços

Seja a regulação de preços efetuada por “planilha” ou taxa de retorno, ou por “teto 
de preço”, algumas de suas implicações devem ser mencionadas. São elas os impactos 
sobre a distribuição de renda, sobre a sustentabilidade da operação das empresas 
reguladas e, igualmente importante, a questão da transparência dos processos de re-
ajuste e revisão. Outro ponto relevante, ainda, diz respeito ao papel do Congresso 
Nacional neste processo.

O valor final de qualquer produto ou serviço é composto de lucros – inclusive 
juros –, salários, tributos e pagamento por matérias-primas ou insumos em geral. 
Assim, todo centavo adicional pago pelo consumidor por um produto qualquer será, 
necessariamente, apropriado por um ou mais desses quatro componentes. A priori, 
tudo o que se pode dizer sobre as conseqüências distributivas de elevações dos preços 
administrados, ou mesmo de qualquer preço, é que sempre que estes se elevarem, os 
consumidores perderão. Quem ganhará depende essencialmente das razões que leva-
ram ao aumento de preço. Caso estes se elevem sem que tenha havido aumento de 
tributos, salários ou dos custos dos insumos, então os lucros – inclusive juros – ficarão 
ampliados. Caso os tributos se elevem, tudo o mais constante, fica claro que o governo 
passará a se apropriar de parcela maior da renda gerada na atividade, a mesma regra 
sendo válida para os aumentos de salários. Pode também haver redução no preço man-
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tendo-se as participações relativas e o volume absoluto de renda de cada um dos quatro 
grupos, desde que tenha havido elevação em volume compatível da produtividade.

Não obstante, não se pode ter certeza quanto às  conseqüências – em termos lí-
quidos – para a distribuição da renda nacional. O fato de os quatro componentes dos 
preços mencionados – sempre e necessariamente responsáveis pela apropriação da 
totalidade da renda gerada – não serem homogêneos é a razão de tal incerteza. Há o 
trabalho qualificado e o não-qualificado, impostos de diversos entes governamentais, 
a diferenciação entre lucros e juros e, ainda, ampla diversidade no que diz respeito 
aos insumos. A parcela do valor total de determinado produto auferida pelo con-
junto dos produtores de determinado insumo, por sua vez, será também distribuída 
entre lucros, salários, tributos e os respectivos insumos, e assim sucessivamente, ao 
longo de toda a cadeia produtiva, em parcelas variáveis em cada etapa do processo e 
ao longo do tempo. Há, pois, uma miríade de possibilidades, resultante de variadas 
combinações, razão pela qual os efeitos líquidos de um aumento qualquer de preço 
sobre a distribuição da renda são incertos. 

Não há dúvida, porém, de que qualquer aumento – e também qualquer redução 
– de preço implicará alteração da distribuição da renda nacional, ainda que o volume 
e o sentido de tal mudança, para serem calculados, exijam mais informações do que 
aquelas com que o regulador público pode usualmente contar, no processo de admi-
nistração de preços regulados. Além do mais, não é parte das atribuições do regulador 
setorial influenciar a distribuição da renda. A questão central, nesta perspectiva, será 
sempre a sustentabilidade do empreendimento.

Os Preços e a Sustentabilidade do Empreendimento

A sustentabilidade da empresa regulada, no longo prazo, liga-se à questão da transpa-
rência do processo de regulação e, ainda, ao papel do Congresso Nacional na questão.

É suficientemente conhecido o fato de que as empresas perdem sua razão de ser, 
tornam-se inviáveis e acabam por paralizar suas atividades quando as receitas geradas 
pelas vendas de seus produtos ou serviços são recorrentemente inferiores aos custos 
incorridos em sua produção. A única alternativa a este fato é uma decisão de política 
governamental visando a manter os preços baixos e a sustentar a empresa mediante 
a concessão de subsídios. Tal prática, embora generalizada em diversos países, tanto 
ricos quanto pobres, tem sido evitada no Brasil e não cabe, neste trabalho, discutir 
suas vantagens e desvantagens. 

Na ausência de subsídios, se os custos se elevam e os preços se mantêm, inevita-
velmente a empresa cessará suas atividades e os consumidores se verão privados dos 
produtos e serviços oferecidos. A hipótese de abastecimento por meio de importações 
não merece maiores considerações porque grande parte dos serviços públicos não é 
comercializável internacionalmente. Entre aqueles serviços e produtos que têm pre-
ços regulados e são objeto de comércio internacional, faz pouco sentido imaginar que 
os preços dos produtos domésticos serão mantidos congelados e os preços dos impor-
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tados, liberados. Portanto, uma das preocupações do regulador de preços tenderá a 
ser a sustentabilidade da operação. 

Diz-se “tenderá a ser” porque existe, também, a possibilidade de prevalência de 
outros objetivos. Por exemplo, o controle ou a redução da inflação. Este é um instru-
mento muito utilizado por diversos governos. Embora atualmente desacreditado, há 
inúmeros exemplos de seu uso também no Brasil. 

A utilização da regulação de preços para a redução da inflação tem três momentos. 
No primeiro, sua implantação parece corresponder à linha de menor resistência, pos-
sibilitando ganhos de curto prazo no tocante à postergação ou redução de reajustes 
de preços. No segundo momento, as empresas cujos produtos têm preços “contidos” 
descapitalizam-se, e a expansão da produção, a atualização tecnológica e a própria 
produção ficam promprometidas; passa-se, então, ao terceiro momento, quando tor-
na-se inevitável a “verdade tarifária”, isto é, um reajuste que reponha as perdas incor-
ridas desde a decisão de “conter” os preços por medida administrativa.

Outro possível objetivo ao se regular preços pode ser a geração de rendas extra-
ordinárias. Estas podem visar à recuperação mais rápida das defasagens ocasionadas 
pela prática anterior, ou podem também ter como objetivo a geração de recursos 
com finalidades diversas, como por esemplo o de financiar campanhas eleitorais. 
Novamente, trata-se de objetivo estranho à questão da sustentabilidade da empresa 
regulada, porém pode, por vezes, prevalecer sobre objetivos mais transparentes. Daí 
a importância da transparência do processo.

Portanto, salvo a prevalência de objetivos de curto prazo, como mencionado, o 
regulador deverá se preocupar com a sustentabilidade da empresa em dado nível de 
preços. A possibilidade de sobrevivência da empresa depende não apenas da cobertu-
ra dos custos e de uma margem de lucratividade, como também da geração de recur-
sos adicionais em volume suficiente para a realização dos investimentos necessários 
à expansão das atividades em ritmo compatível com o crescimento da demanda e 
também à modernização tecnológica. 

Estimar o volume de recursos necessários à cobertura dos custos já não é tarefa trivial; 
avaliar a quantidade necessária para expandir e modernizar a produção é ainda mais difícil 
e motivo de debates, inclusive dentro das empresas. No interior destas, a “solução” de tais 
debates se dá por uma decisão de política empresarial, tomada por quem de direito e, 
na ausência de crises internas, acatada pelos níveis inferiores da burocracia da firma. De 
maneira análoga, quando se trata de decisões ligadas à “coisa pública” a decisão será, ainda 
que tecnicamente informada, sempre e ainda mais claramente política.  

Conclusão

Assim como na área jurídica, também no campo da Economia pode-se fazer uma 
distinção entre as decisões relativas aos reajustes e aquelas atinentes às revisões de 
preços. Aquelas podem ser mais técnicas, no sentido de seguir uma regra conhecida e 
levar em conta valores também conhecidos e apurados em intervalos pré-definidos de 



18 Política de Preços Públicos no brasil

tempo. À medida que tais decisões sejam tomadas com base em fórmulas que incor-
porem valores “sigilosos”, ou que resultem de reuniões a portas fechadas, a margem 
para definição de preços de forma a possibilitar a geração de rendas extraordinárias 
torna-se tentadoramente ampla. Nesta mesma medida, o atendimento ao “interesse 
público” torna-se mais distante.

Já as decisões sobre as revisões de preços dificilmente poderão fugir ao caráter po-
lítico, no sentido utilizado acima. Isto porque elas deverão considerar questões, como 
também já apontado, cujas respostas não podem evitar julgamentos subjetivos.

Daí a importância da plena transparência em ambos os processos. Sem ela, a ten-
dência será a de os consumidores – sempre em maior número, menos organizados, 
com menos informação e, portanto, menos influentes – serem chamados a pagar, 
além dos custos de produção dos bens e serviços regulados, valores adicionais cujos 
volume, motivação e destinação permanecerão desconhecidos.

A ampliação da transparência – e a redução dos mencionados “sobrecustos” pagos 
pelos consumidores passa por um envolvimento mais intenso do Congresso Nacional 
no processo de definição, fiscalização e avaliação de critérios de reajuste e revisão de 
preços. Em um regime democrático, o Parlamento é – dependendo dos processos de-
cisórios em seu interior a instância de poder mais representativa de algo que se poderia 
chamar de os “interesses nacionais”. Assim, é a instância mais indicada para estabelecer 
os critérios em que se devem basear tais decisões, para fiscalizar a aderência das práticas 
a tais critérios e para avaliar seus resultados. Não obstante, no caso brasileiro, raras vezes 
– se é que alguma vez – o Congresso Nacional tem se manifestado sobre o assunto.

Outra observação importante diz respeito às agências reguladoras. Como se verá 
nos capítulos seguintes, a regra geral é que elas carecem de meios efetivos para cum-
prir sua missão de regular e supervisionar as empresas fornecedoras dos serviços pú-
blicos. Reformá-las, de modo a dar-lhes tais meios, assim como estabelecer processos 
de governança dessas entidades que assegurem decisões mais transparentes e equi-
libradas, entre os interesses dos concessionários e dos usuários, é desafio que pode 
envolver, inclusive, alterações constitucionais.



Política de Preços Públicos no brasil 1�

Referências

BUCHANAN, Jr., J. Entrevista. Conjuntura Econômica, jun. 2005.

MCMILLAN, J. A reinvenção do bazar: uma história dos mercados. 
Rio de Janeiro: J. Zahar,  2002.

SEAE, A regulação e o comportamento dos preços administrados, 
dez. 2005.

STIGLER, G. J. A teoria da regulação econômica. In: Regulação eco-
nômica e democracia. São Paulo: Editora 34, 2004.

SUNSTEIN, C. R. O constitucionalismo após o New Deal. In: Regula-
ção econômica e democracia. São Paulo: Editora 34, 2004.



Política de Preços Públicos no brasil 21

I – Introdução

Toda concessão de serviço público envolve um contrato administrativo, isto é, as-
sinado entre um órgão público e um agente privado e sujeito às regras e princípios do 
Direito Público. Por serem celebrados tendo em vista o ‘interesse público’, algo tido na 
doutrina como inegociável, é resguardada ao Poder Público a prerrogativa de alterar 
ou extinguir tais contratos de forma unilateral, em função de fato superveniente. Tais 
prerrogativas resultam das chamadas “cláusulas exorbitantes”, que obrigatoriamente 
constam de qualquer contrato administrativo, ainda que nele não escritas2. 

Em contrapartida, ao concessionário é dado o direito de obter a recomposição do 
Equilíbrio Econômico e Financeiro do Contrato – doravante, EEFC – , sempre que 
alterado unilateralmente pela Administração, ou toda vez que fatos imprevistos ou, se 
previsíveis, de efeitos antecipadamente incalculáveis, alterarem as condições de prestação 
do serviço concedido. Vale dizer, o concessionário tem o direito de conseguir uma rede-
finição dos encargos e benefícios derivados do contrato de forma a recompor o balanço 
inicialmente previsto entre ônus e bônus da prestação do serviço ou oferta do bem. 

A existência desse direito é questão pacífica em termos jurídicos. Do ponto de 
vista econômico, a necessidade de oferecer ao concessionário garantia contra certas 
eventualidades é essencial para tornar viável o investimento privado na provisão de 
serviços públicos. Sem garantias “razoáveis”, esses investimentos não ocorrerão. Os 

A ECONOMIA POLÍTICA 
DO EQUILÍBRIO
FINANCEIRO 
DOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 
Uma introdução

EDUARDO FERNANDEZ SILVA1 

1 Consultor Legislativo, Mestre em Economia pelo Institute of Social Studies, 
Holanda.
2 Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 697.
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aspectos econômicos do tema, porém, merecem um debate mais aprofundado: por 
exemplo, o que são garantias “razoáveis”? 

Este capítulo explicita, na perspectiva da Economia, algumas das questões de 
relevo acerca do EEFC e assinala a necessidade de se incluir nos contratos adminis-
trativos, em especial nos de concessão de serviços públicos, definições mais claras e 
mais rigorosas da “equação financeira” do contrato. Aponta, também, a necessidade 
de inclusão de mecanismos promotores da transparência no relacionamento entre o 
órgão contratante e as empresas contratadas. Ao final, apresenta as linhas gerais de 
algumas propostas visando ao ajuste dos contratos à realidade da disputa de interesses 
apontada pela Economia Política. 

II – O Conceito de Equilíbrio Econômico e Financeiro dos Contratos

Bandeira de Mello afirma ter sido a doutrina francesa que desenvolveu a teoria do 
“contrato administrativo”3. Segundo esse autor, o 

contrato administrativo pode ser conceituado como um tipo de avença travada 
entre a Administração e terceiros na qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas 
ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições preestabelecidas 
sujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público, ressalvados os interesses 
patrimoniais do contratante privado (Bandeira de Mello, 2004, 574). 

Em outras palavras, as cambiantes imposições do “interesse público” justificam, 
por um lado, o poder do órgão concedente de alterar o contrato e, por outro lado, o 
direito do contratado à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da avença. 
Diz ainda o autor que o contrato administrativo 

deverá enunciar o objeto, a área e o prazo da concessão, o preço do serviço, os cri-
térios e procedimentos para reajuste e revisão das tarifas, os direitos e deveres dos 
usuários para desfrute das prestações, a minuciosa enumeração dos encargos da 
concessionária, (...) conter todos os elementos necessários para identificação dos 
termos em que foi composta a equação econômico-financeira, isto é, a igualdade 
convencionada, (...)

A minuciosa descrição de encargos, como disse o conceituado autor, assim como 
dos termos da equação econômico-financeira, é, de fato, essencial. O argumento, no 
presente texto, é que o nível de detalhe acerca desses aspectos constante de diversos 
dos contratos de concessão de serviço público de três dos quatro setores analisados 
neste livro – energia, telecomunicações e transporte – é ainda insuficiente para que se 
possa aferir se, de fato e simultaneamente, o equilíbrio econômico e financeiro desses 
contratos e a equivalência entre o interesse público – qualquer que seja a sua defini-
ção – e os interesses particulares organizados em torno dos mencionados contratos 
serão assegurados. 

3 Mello, C. A. B. op. cit., p. 569.
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Rocha (1997) informa que, em sua origem, o conceito de EEFC tinha o objetivo 
de assegurar que, nos contratos de concessão, os benefícios auferidos pelo conces-
sionário guardassem sempre a mesma proporção, relativamente aos seus encargos. 
Crescendo estes, o contrato deverá ser revisto e ajustado mediante a ampliação dos 
seus benefícios ou a redução das responsabilidades do concessionário. Reduzindo-se 
os ônus, a suposição é que o Estado, como parte mais forte da relação contratual, 
poderá reequilibrar o EEFC, utilizando os mesmos mecanismos, porém no sentido 
inverso. Este entendimento, com pequenas nuanças, é reproduzido pela maioria dos 
autores. Há autores que chegam a afirmar ser a manutenção do EEFC a própria 
essência do contrato, já que a Administração pode alterar unilateralmente todas as 
demais cláusulas contratuais.

Meirelles4  diz que “(...) na interpretação do contrato administrativo(...) não se 
pode olvidar que o objeto da contratação é, sempre e sempre, o interesse público”. 
Ferraz5 sumaria a questão nos seguintes termos: 

O regime jurídico a que estão submetidos os contratos administrativos dita-lhes 
fisionomia própria. As cláusulas exorbitantes garantem à Administração posição 
privilegiada na relação (jurídica) com o contratado – o interesse público que está 
sob sua cura demanda, não raro, mutabilidade unilateral das regras da avença. 
Contudo, esta posição contratual ‘para mais’ da Administração tem um contra-
ponto – o contratado não é obrigado a suportar alterações contratuais motivadas 
por conduta da própria Administração (fato da Administração) ou por eventos 
exteriores (teoria da imprevisão) que prejudiquem a justa remuneração que lhe 
é inerente. Com efeito, “se para a Administração é vital a satisfação do interesse 
público, para o particular contratante o móvel do contrato é o interesse financei-
ro, o lucro. Verifica-se, pois, no contrato administrativo, nítida equivalência entre 
as obrigações do particular contratante e a quantia que convencionou receber. 
Tal equilíbrio é traduzido, em linguagem matemática, por uma equação que se 
resume, em sua simplicidade, no equilíbrio financeiro do contrato. É a chama-
da “equação financeira”. O contraponto das cláusulas exorbitantes, portanto, é a 
regra da imutabilidade da cláusula de remuneração. Esta regra (...) expressa uma 
relação dinâmica em favor do contratado, matematicamente representada pela 
equação : x : y :: x’ : y’.6 

No Brasil, a questão está prevista, inclusive, na Constituição Federal – art. 37, 
XXI – e consta também da Lei n° 8.987, de 1995, dita Lei das Concessões.

4 Meirelles, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005 p. 202.
5 Ferraz, L. Contrato administrativo: possibilidade de retomada. Rev. Diálogo Ju-
rídico, Salvador, n. 14, p. 5, jun./ago. 2002.
6 Ferraz, L. , op. cit., p. 6.
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III – A Instabilidade do Equilíbrio 

Como se viu, juridicamente a questão é pacífica. Também em termos econômicos 
não há como duvidar da importância de se dar garantias ao investidor quanto aos 
seus direitos de propriedade, assim como acerca da rentabilidade da concessão. A 
garantia “plena”, no entanto, é inviável por dois motivos:

i) Primeiro, por que os contratos são incompletos – principalmente os de lon-
go prazo, como o são os de concessão de serviços públicos – no sentido de que 
não há como incluir em suas cláusulas todas as contingências futuras possíveis 
que irão afetar suas performances; 

ii) Segundo, devido à questão do nível de credibilidade dos compromissos assu-
midos pelos contratantes, pois nem sempre os governos, assim como as empre-
sas, cumprem as promessas feitas pelos seus antecessores. 

Há, pois, que se definir uma garantia “razoável”. Uma das questões, portanto, é 
saber o que vem a ser uma “garantia razoável”, como será discutido posteriormente. 

A questão da garantia é vista, cada vez mais, como fundamental. North (1981, 2004), 
entre outros, mostrou que a certeza quanto aos direitos de propriedade é elemento crucial 
para tornar viáveis os investimentos, especialmente quando há significativo volume de 
custos afundados, como no caso dos setores de infra-estrutura, o que tem implicações 
diretas para a questão maior da promoção do desenvolvimento econômico. Acemoglu 
(2003), construindo sobre os conceitos de North, mostra que existe a possibilidade de 
que a garantia do direito de propriedade de uns se dê em detrimento da garantia do 
mesmo direito de outros, e argumenta que esta divisão pode estar na origem do subde-
senvolvimento. Não cabe, aqui, aprofundar esse debate, mas apenas tomá-lo como refe-
rência, uma vez que a gestão de preços administrados caminha no “fio da navalha” entre 
a confirmação dos direitos de uns e a negação dos direitos de outros. 

Em um empreendimento privado sem o envolvimento direto do Estado, caso as 
mutações do ambiente econômico impliquem prejuízo ao empreendedor, este po-
derá, se não conseguir reverter a situação por meios administrativos, interromper a 
produção e estancar a acumulação de perdas. Já em um empreendimento privado 
decorrente de uma concessão – portanto, de um contrato administrativo que tem 
prazo certo e, quase sempre, longo – a ausência da possibilidade de redefinição da sua 
“equação financeira” pode implicar, na mesma hipótese acerca do ambiente, prejuí-
zos cumulativos até o fim do contrato e, portanto, riscos intoleráveis. A previsão da 
possível alteração de encargos e benefícios para se obter a restauração do equilíbrio 
econômico do contrato é, portanto, essencial.

Sem a segurança da manutenção da rentabilidade do contrato, o investidor privado 
torna-se presa fácil de um comportamento oportunista da parte do agente público. Vale 
dizer, da tentação, por parte deste último, de elevar os encargos ou reduzir os bônus, 
como meio de atingir seus propósitos. Entre estes, um dos objetivos possíveis é, por 
exemplo, favorecer os usuários do serviço. Afinal, nas democracias estes últimos são, 



Política de Preços Públicos no brasil 25

também, eleitores que poderão, ou não, reconduzir aos cargos de governo aqueles mes-
mos agentes públicos que decidem sobre aspectos do contrato; interessa, pois, ao agente 
público, agradá-los. Concorre para o oportunismo governamental o fato de que, uma 
vez realizados os investimentos, com grande freqüência o empresário não pode abando-
nar a atividade senão mediante grandes perdas, pois os investimentos tendem a ser, em 
larga medida, irrecuperáveis (sunk costs). Assim, como é impossível que o empresário 
tenha garantia de que tal comportamento oportunista não ocorrerá, é essencial que 
haja, ao menos, garantia contra os efeitos negativos desse procedimento. A literatura 
econômica chama esse conjunto de incertezas de “risco regulatório”.

Um exemplo espanhol, referente ao setor de telecomunicações, ilustra a questão 
do oportunismo por parte do Estado. Mostra, ainda, que tal fenômeno não é pecu-
liaridade brasileira, nem de países emergentes ou em desenvolvimento.

Na Espanha, na década de 90, parte do espectro de ondas eletromagnéticas foi 
concedida mediante pagamentos pelo seu uso, resultando em valores considerados 
baixos, por governantes e parte da população. À mesma época, na Inglaterra, Alema-
nha e outros países, leilões com regras especialmente desenhadas para promover a 
concorrência entre os possíveis licitantes resultaram em arrecadação de valores várias 
vezes mais elevados que o que ocorreu na Espanha. Na seqüência, ocorreu neste úl-
timo o que ficou conhecido como o espectrazo, que consistiu no fato de os governos 
decuplicarem as taxas a serem pagas pelas empresas titulares de licenças para a telefo-
nia móvel de terceira geração (Ortiz, G.A., 2005).

Por outro lado, também o empresário tende a ter comportamento oportunista: 
uma vez celebrado o contrato de concessão e iniciada a operação, ele sabe das difi-
culdades, para o poder público, de desfazer o contrato, encontrar outro concessio-
nário e, ao mesmo tempo, evitar a degradação ou mesmo a interrupção da prestação 
dos serviços, usualmente de caráter essencial para grande parte da população. Sabe 
também que o governante tem interesse em evitar o desgaste político decorrente de 
uma crise no abastecimento. Sabe, ainda, que com freqüência dispõe de certo poder 
de monopólio e que o poder público geralmente não tem as informações – no nível 
de detalhe e na freqüência ideal – necessárias para conhecer a realidade de custos e 
receitas da operação. Em conseqüência, quando adota o comportamento citado, ele 
deixa de realizar ou posterga investimentos, exige aumentos de tarifas que não seriam 
justificáveis no caso de plena transparência, reduz o nível de serviço prestado que 
fica abaixo do previsto contratualmente, ou adota outros comportamentos possíveis, 
visando à elevação de sua rentabilidade.

O jogo que se estabelece entre regulador e regulado é repetitivo e instável, inclusi-
ve quanto ao número de jogadores. Por vezes os usuários exigem alterações nas condi-
ções do serviço, e os trabalhadores da(s) empresa(s) concessionária(s) ocasionalmente 
também participam mediante pressões pela alteração, senão das regras, ao menos dos 
objetivos momentâneos dos dois jogadores sempre presentes, o órgão concedente, 
por um lado, e a(s) empresa(s) concessionária(s), por outro. Eventualmente, terceiras 
empresas participam do processo, direta ou indiretamente.
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Além dessa mutante configuração do número de participantes do jogo, a ins-
tabilidade é também ampliada porque são variáveis os pesos dos diversos objetivos 
perseguidos tanto pelo gestor público quanto pelo representante dos empresários, em 
suas tomadas de decisão. Por vezes o temor de uma eleição próxima adia o reajuste, 
ou o processo de reajuste ou revisão é dominado pela preocupação com o controle da 
inflação. Ocasionalmente, a necessidade de expansão e modernização das instalações 
de produção torna-se a variável de maior peso e, às vezes, o interesse na modicidade 
tarifária assume maior relevância. Não raro os interesses particulares dos governantes, 
sejam eles privados ou partidários, prevalecem sobre os interesses de governo, con-
forme estes se encontram definidos na legislação7 , por exemplo. Em suma, a própria 
modelagem do processo é difícil, pois as regras do jogo são, elas próprias, instáveis.

A complexidade do jogo torna ainda mais fundamental maior clareza quanto a 
diversos aspectos do contrato. Primeiro, com relação ao tipo e extensão das garantias 
envolvidas. Segundo, a definição dos riscos que deverão ser suportados por cada uma 
das partes, e em que medida. Terceiro, quanto ao cálculo de encargos e benefícios. 
É igualmente necessário buscar definir uma estrutura de incentivos e punições que 
oriente as decisões – do contratante e do contratado – na direção definida como 
sendo de “interesse público”. 

 IV – Possibilidades de Transferência de Renda por Meio Administrativo 

É equivocada a suposição, como a fórmula proposta por Ferraz e mencionada no 
item II, acima, de que uma simples regra de três seja suficiente para se restaurar a pro-
porção entre encargos e bônus ao longo da vigência do contrato. O equívoco e a insu-
ficiência da formulação decorrem de vários fatores: da imprevisibilidade dos eventos 
futuros; do longo prazo dos contratos de concessão; da variação do valor do dinheiro 
ao longo do tempo; da preferência pela liquidez por parte dos agentes econômicos; 
da incorporação dos avanços tecnológicos à produção dos serviços contratados; e, por 
fim, da própria flutuação da rentabilidade dos vários setores da economia, também 
com o passar dos anos. 

Da impossibilidade de se prever os eventos futuros resulta que os contratos são 
necessariamente incompletos. Daí, inevitavelmente, fatos novos surgirão que torna-
rão necessária a redefinição dos termos contratados.

Para esclarecer a questão da insuficiência da definição do EEFC como sendo a 
manutenção da proporção entre encargos e benefícios, sem maiores qualificações e 
detalhes, suponha-se que haja dois contratos com 20 anos de duração cada e igual 

7 A Lei nº 8.987, de 1995, em seu art. 6º, § 1º, define “serviço adequado” como 
sendo aquele “que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas 
tarifas.” A atualidade é definida como compreendendo “a modernidade das técni-
cas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria 
e a expansão do serviço”. Parece desnecessário discorrer sobre a insuficiência do 
texto legal para estabelecer parâmetros operacionais de atendimento.
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valor do investimento total, que se supõe ocorre – para ambos – integral e exclusi-
vamente no primeiro ano. O primeiro contrato, por hipótese, resulta  em um lucro 
anual, a partir do segundo ano, de 12,5% do capital investido. Nos dezenove anos 
de resultado positivo, o contrato gerará, portanto, 2,375 vezes o valor investido. O 
segundo contrato, suponha-se, não gera lucro nem prejuízo do segundo ao nono ano. 
Nos dez anos seguintes, o lucro anual é de 23,75% do investimento. Também este se-
gundo resultará em benefícios equivalentes a 2,375 vezes o capital investido. Ambos 
os contratos terão, portanto, a mesma proporção entre encargos e benefícios, ou a 
mesma “equação financeira”, conforme as citações acima. Não obstante, a lucrativi-
dade do primeiro é muito superior à do segundo, devido à preferência pela liquidez. 
Isto é, devido ao fato de que – em termos econômicos – um lucro de R$ 1,00 hoje é 
maior que um lucro também de R$ 1,00, porém a ser recebido no futuro.

Este problema pode ser resolvido com o uso de métodos simples destinados a 
transformar valores futuros – ou passados – em valores presentes. Para tanto, po-
rém, é essencial a definição da taxa de juros a ser utilizada. Caso essa taxa não esteja 
explicitada em contrato, a incerteza resultante pode gerar riscos insuportáveis. Não 
obstante, ela não aparece definida nos diversos contratos administrativos analisados, 
relativos a concessões na área de transporte. 

A defasagem temporal entre receitas e despesas coloca problemas que podem ser 
resolvidos mediante o uso da Taxa Interna de Retorno – TIR –, método de avaliação 
da rentabilidade de empreendimentos que leva em conta não apenas a proporção 
entre investimentos e lucros, mas também o fato de que gastos e receitas ocorrem 
em diferentes momentos8. Mesmo a TIR, porém, pode ser calculada de mais de uma 
maneira, e a eliminação de dúvidas quando das negociações para uma eventual res-
tauração do EEFC exigiria a explicitação, em contrato, do valor da TIR e da fórmula 
de cálculo escolhida.

Outras questões ampliam a insuficiência apontada, quais sejam a assimetria de 
informações entre o agente público e o operador privado, assim como as muitas 
possibilidades de transferência deliberada de renda tanto dos concessionários para os 
usuários quanto na direção oposta. 

 V – A Combinação entre Incerteza Econômica e Garantia Jurídica 

Para se tratar desta questão de transferências deliberadas de renda, há que se expli-
citar o que parecem ser diferentes hipóteses, admitidas pelos juristas mencionados e 
pela Economia Política, sobre o comportamento dos agentes governamentais. Estes, 
parecem crer os administrativistas citados, defendem o “interesse público”. Para a 
Economia Política, no entanto, o agente governamental pode ser motivado mais pelo 
seu interesse pessoal  – traduzido em termos de quantidades maiores de uma combi-

8 O conceito de Taxa Interna de Retorno (TIR) é largamente usado em análises 
financeiras e de projetos. Para uma definição formal e comparativa, ver Alchian, 
A A (1955).
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nação variável de votos, prestígio, usufruto de bens públicos, permanência no poder 
e dinheiro – do que pelo “interesse público”.

 Inúmeros autores tratam desse tema, e não se pretende, aqui, fazer uma resenha 
da literatura. Przeworski (2003) coloca a questão nos seguintes  termos sintéticos: 

A hipótese de que os governantes têm espírito público não pode ser rejeitada de 
imediato. Mas há diversas razões para pensar que esta não é uma hipótese ge-
ral plausível. Primeiro, temos evidência generalizada de que algumas autoridades 
públicas perseguem seus interesses econômicos privados enquanto no poder, em 
democracias e também nas ditaduras. Segundo, temos evidência generalizada de 
que os governantes agem para perpetuar sua permanência no poder. Terceiro, a 
única maneira de alçar-se aos cargos de autoridade pública em muitos Estados, 
inclusive nas democracias, é comprometendo-se com alguns interesses especiais. 
(...) Diversos modelos assumem que os governantes movem-se pelos seus interes-
ses pessoais (...) e que buscam maximizar as rendas econômicas esperadas de sua 
permanência no poder, sendo rendas econômicas os benefícios que eles auferem 
às custas do público (p. 87 e 88).

Vê-se que a própria noção de “interesse público” não é consensual na Economia 
Política, razão pela qual se torna ainda mais difícil saber até que ponto certas decisões 
são, de fato, motivadas pelo “interesse pessoal” do gestor ou pelo “interesse público”, 
qualquer que seja a definição deste último. Daí ser essencial que haja transparência 
no processo decisório referente aos reajustes e revisões de preços, embora com maior 
freqüência a falta de limpidez seja a regra. 

Nas relações que necessariamente se estabelecem entre órgão concedente e empre-
sa concessionária são muitos os mecanismos que podem ser utilizados para transferir 
renda a favor de uma das partes envolvidas: concessionário, gestor público, admi-
nistração pública e consumidor9. Os mais evidentes são a postergação ou anteci-
pação de reajustes de tarifa, com benefícios de curto prazo para, respectivamente, 
consumidores e fornecedores do serviço público. Também a concessão de reajustes 
acima ou abaixo do previsto com base nos critérios constantes do contrato resulta em 
transferência de renda, respectivamente, em favor do concessionário ou contra ele. 
Mesmo a concessão de reajustes de acordo com as previsões contratuais poderá signi-
ficar ampliação dos ganhos de consumidores ou de produtores, relativamente à situ-
ação inicialmente contratada. Basta, para tanto, que a evolução de preços não venha 
exatamente compensar os aumentos de custos e de produtividade10. A participação 

9 O fato de algumas formas de transferência de renda em favor do gestor público 
estarem tipificadas no Código Penal — por exemplo, como corrupção passiva ou 
peculato — não deve impedir que a destinação de renda para o gestor público 
por meio de seus atos administrativos seja considerada na análise da gestão de 
preços administrados.
10 De maneira simplificada, se em determinado período os custos se elevam em X% 
e a produtividade em Y%, um aumento de tarifa igual a X-Y deveria ser suficiente 
para repor o EEFC inicial. Evidentemente, quando se assina o contrato, é impos-
sível conhecer tanto X quanto Y.
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do gestor público como receptor da renda gerada também pode ocorrer de diversas 
maneiras, muitas das quais com ausência de registros claros; dentre estas, a promessa 
de emprego futuro, a abertura de uma vaga de emprego para um parente, a propina, 
a contribuição ao partido político ao qual tiver sido atribuído o cargo público a cujo 
ocupante compete a decisão, etc.

Há também outros mecanismos menos explícitos para a transferência de renda 
ao longo do período da concessão, como a não-incorporação, quando do reajuste ou 
revisão de preços, dos ganhos de eficiência obtidos no período anterior. Aliás, aqui 
reside uma das questões cruciais relativas ao EEFC, devido à dificuldade de se avaliar, 
com precisão, qual o volume destes ganhos de eficiência. Também costumam estar 
ausentes dos contratos critérios claros relativos à distribuição destes ganhos entre for-
necedor e consumidor dos serviços públicos concedidos. Mesmo quando os critérios 
são explícitos, resta o fato inelutável de que, quando da assinatura do contrato, os 
ganhos futuros de eficiência não são conhecidos. Em conseqüência, a distribuição 
prevista dos ganhos poderá tornar-se desbalanceada e gerar tantos ganhos excessivos 
quanto insuficientes para o concessionário11. Excessivos, comparativamente aos ga-
nhos “normais” ou médios de outros setores da economia; insuficientes, relativamen-
te à necessidade de geração de lucros para financiar a expansão da produção. 

Um exemplo do setor de transporte – a introdução da cobrança de pedágio nas 
rodovias brasileiras – mostra a diferença, entre empresas reguladas e não reguladas 
nos processos de ajuste a novas realidades de mercado. O início da cobrança do pe-
dágio representa, necessariamente e no curto prazo, um custo adicional para as em-
presas transportadoras. O subseqüente aumento dos investimentos nas rodovias sob 
pedágio, por sua vez, melhora a qualidade das estradas e reduz os custos operacionais. 
Ambos os fatos alteram, em sentidos opostos, o EEFC das empresas que utilizam as 
rodovias e são análogos, respectivamente, a perdas e a ganhos de produtividade. 

A cobrança de pedágio nas rodovias brasileiras teve início na segunda metade dos 
anos 90. À época, as empresas do setor de transporte rodoviário interestadual e inter-
nacional de passageiros – regulado pelo então Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem (DNER), hoje denominado Departamento Nacional de Infra-estrutura 
de Transporte (DNIT) – lograram que o órgão concedente revisasse a planilha de 
custos e nela incluísse o valor dos pedágios. O novo ônus, pois, foi transferido aos 
passageiros por medida administrativa. Já no setor de transporte rodoviário de carga 
– sem ente regulador, com preços e rotas plenamente livres e forte concorrência entre 
as ofertantes – as empresas de transporte inicialmente absorveram o custo adicio-
nal. Após longas negociações, cada transportador chegou a novas relações com seus 
clientes embarcadores, as quais refletiram diversas distribuições, entre fornecedor e 
cliente, dos ônus decorrentes da cobrança do pedágio.

11No mercado competitivo, a concorrência entre empresas promove a transfe-
rência dos ganhos de eficiência aos consumidores. Em mercados não competitivos 
— como tendem a ser os mercados de serviços públicos — os produtores tendem 
a se apropriar de parcela maior desses ganhos.
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Como se vê, o mesmo fato gerador levou a processos e a resultados distintos nos seg-
mentos regulado e não-regulado. Em outras palavras, em casos como o mencionado, o di-
reito ao EEFC dá, às empresas concessionárias, clara vantagem sobre as não-reguladas12. 

Pelas razões apontadas, além de outras que serão comentadas a seguir, é necessário 
que o processo de restauração do EEFC seja transparente e alicerçado em conceitos 
explícitos e sólidos dos pontos de vista jurídico e econômico. Como a mutante rea-
lidade exigirá, por vezes, a alteração de quaisquer fórmulas matemáticas previstas em 
contrato, os critérios desta eventual alteração deverão, também, estar claros. Afinal, 
da forma pouco clara como se encontra definida no Brasil atual, e noutros países 
também, a garantia do EEFC deixa de ser, por exemplo, a segurança de que não 
haverá expropriação sem a devida recompensa, ou de que encargos e benefícios não 
serão alterados de forma a transferir renda ou custos para terceiros, em detrimento 
do concessionário. O instrumento pode tornar-se, com efeito, meio para administrar 
a distribuição de privilégios e a gestão das necessidades políticas de muitos dos ocu-
pantes dos cargos relevantes. De muitos mas não de todos, é necessário frisar, pois 
como disse Przeworski, acima citado, não se pode descartar, a priori, a hipótese de 
que algumas essas pessoas sejam movidas pelo espírito público.

A análise acima mostrou que sempre haverá incerteza com relação aos valores 
exatos necessários para se recompor o EEFC. Mais especificamente, que tal incerteza 
poderá ser reduzida mediante o uso de uma fórmula matemática clara tanto para re-
ajustes quanto para revisões de preços. Estas últimas, porém, eventualmente poderão 
exigir até mesmo uma redefinição de tal fórmula, e é neste sentido que a imprecisão 
estará sempre presente.

Continuando, vê-se que a mesma combinação de incerteza econômica com a 
certeza jurídica abre oportunidades para que privilégios sejam concedidos, os quais, 
no mínimo, distorcem os resultados de mercado e, mais provavelmente, geram des-
pesas extraordinárias13 aos cofres governamentais e aos consumidores. Embora os 
cofres governamentais possam ser recompostos, em proporção variável setor a setor, 
mediante a arrecadação dos impostos adicionais pagos pelas próprias empresas regu-
ladas, ao público não é dada compensação14. Estas despesas extraordinárias são, pelo 
lado recebedor, receitas adicionais que poderão ser distribuídas entre os fornecedores 
do serviço e os gestores públicos. A comprovação jurídica desse tipo de transferência 
de renda – que poderia levar à punição dos responsáveis e, portanto, à inibição de 
tais práticas – é dificultada pela própria incerteza econômica com relação aos exatos 
valores necessários para a restauração do EEFC. 

12 Bandeira de Mello reconhece este “privilégio” das prestadoras de serviço público, 
justificando-o como uma contrapartida às cláusulas exorbitantes. Op. cit., p. 577.
13 Considera-se, neste texto, que essas “despesas extraordinárias” são aquelas resul-
tantes de tarifas definidas acima do nível “correto”. A dificuldade de definição deste 
nível é exatamente um dos temas tratados ao longo do texto.
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VI – O Interesse Público e os Interesses Privados

Ainda no século XIX, quando o Estado brasileiro recorria à iniciativa privada para 
a produção de determinados serviços públicos, utilizava-se o que se chamava “garan-
tia de juros”. Ao empresário era dada a garantia de que o Estado ou completaria a 
diferença (uma equalização de taxas), ou elevaria as tarifas, ou reduziria os encargos, 
ou uma combinação destes, caso o empreendimento concedido não gerasse uma 
remuneração anual mínima igual à X% do capital investido. Em linguagem mais 
moderna, assegurava-se então a manutenção de determinada taxa de retorno anual. 

Um dos problemas assinalados pela literatura especializada (Averch/Johnson, 
1962) sobre a metodologia de se garantir uma determinada taxa de retorno para 
tornar viável a participação privada no fornecimento de serviços públicos é o in-
centivo nela implícito para a realização de investimentos não essenciais: já que a 
rentabilidade do capital fica assegurada por contrato, quanto mais se investir, melhor, 
supondo-se que tal nível de remuneração permaneça atraente relativamente a outras 
aplicações possíveis.  A resposta a este problema, em termos da regulação tarifária no 
Brasil, se limita, praticamente, à consideração de que apenas o capital racionalmente 
ou prudentemente investido será remunerado. Salta à vista a deficiência da solução, 
em termos práticos e operacionais, devido à dificuldade de se definir o que vem a ser 
o capital investido com “racionalidade” ou “prudência”. 

Com freqüência, em vários contratos15, embora haja menção à necessidade de ma-
nutenção do EEFC, assim como ao fato de que este se define por determinada Taxa 
Interna de Retorno (TIR), esta não se encontra explicitada. Também não fica claro, em 
muitos dos contratos mencionados, nem a periodicidade nem o método a ser utilizado 
para se calcular a taxa de retorno a ser restaurada. Com relação ao primeiro aspecto, 
embora se definam intervalos mínimos de cinco anos para a Administração solicitar a 
revisão, dando ao concessionário liberdade de solicitá-la a qualquer momento, o que 
não fica claro é qual a extensão do período a ser considerado para o (re)cálculo da TIR: 
como cada variação de preço dos insumos afeta a TIR, e a partir de qual ponto serão 
essas variações consideradas “extraordinárias”? Com relação ao método de cálculo há, 
por exemplo, a questão de se considerar ou não a alavancagem financeira, ou, em outras 
palavras, se a TIR deve referir-se ao capital próprio ou ao capital total investido. Da 
mesma forma, questões contábeis e tributárias devem ser explicitadas, pois podem al-
terar o resultado final. Por exemplo, qual parcela da remuneração dos dirigentes é pró-
labore, e qual é distribuição de lucros? O nível de arbítrio que se instala, em decorrência 

14 A alegação de que seria possível ao órgão concedente impor ao concessionário 
a obrigatoriedade de distribuir aos consumidores cupons de desconto na realidade 
evita a questão, qual seja, a emergência de conluio entre concedente e concessio-
nário para retirar renda dos consumidores.
15 Como exemplo tomem-se os contratos de concessão das rodovias, das ferro-
vias e dos serviços de transporte urbano e interestadual de passageiros, assim 
como os de telefonia.
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da falta de clareza com relação a quais são, exatamente, os termos da equação financeira 
do contrato para fins de restauração do EEFC, torna opacos os processos de renego-
ciação visando à sua restauração. Permite, pois, para os envolvidos, oportunidades de 
ganhos extras não necessariamente conformes ao interesse público.

Dadas essas oportunidades, a idéia de que a negociação para a restauração do 
EEFC será conduzida tendo em vista o “interesse público”, e não o “interesse particu-
lar” do ocupante do cargo público, deve ser questionada. Tal idéia desconhece fatos 
denunciados pela imprensa, com freqüência, e por vezes apurados por Comissões 
Parlamentares de Inquérito no Congresso e por autoridades judiciais. Na realidade, o 
entendimento de que a negociação será sempre conduzida tendo em vista o interesse 
público não corresponde à evidência. Existem, sem dúvida, casos em que o agente 
público deixa de dar prioridade ao seu interesse pessoal, ou compreende este como 
sendo servir ao que ele entende ser o “interesse público”. Não obstante, também exis-
tem – e a julgar pelos comentários de Przeworski, acima citados, parecem freqüentes 
– situações em que prevalece o interesse pessoal ou partidário. 

A aceitação acrítica da hipótese de que o agente público age sempre em prol do 
“interesse público” mina a importância dos controles e tende a possibilitar – senão a 
induzir – políticas públicas voltadas ao uso do Estado em função dos interesses patri-
moniais dos grupos que o controlam16. Tanto a discussão sobre a regulação econômi-
ca como a chamada teoria da escolha pública apontam prováveis divergências entre as 
ações motivadas pelo interesse público e aquelas cujo móvel é o interesse particular, 
individual ou grupal, na ausência de incentivos e punições “adequados” para tornar 
as ações do “agente” alinhadas aos interesses do “principal” . Todo o debate acerca 
das relações entre o “agente” e o “principal”17 mostra que não se pode supor que o 
primeiro aja, de fato e sempre, de acordo com os interesses do segundo. Mostra tam-
bém a dificuldade de se construir um sistema de incentivos e punições que assegure 
tal alinhamento. Na ausência de tais mecanismos de incentivo e punição, a tendência 
é que os interesses do agente predominem sobre os interesses do principal, ou que 
o interesse privado (seja ele da firma regulada ou do regulador) prevaleça sobre o inte-
resse público. Sendo o contrato de concessão pouco claro com relação ao limite entre 
o que seria a “justa” restauração do EEFC e o oferecimento de “bônus adicionais” ao 
concessionário, a probabilidade de uso da discricionariedade do agente público visando 
à troca de parte desses “bônus adicionais” por vantagens privadas fica ampliada.

16 Um dos argumentos utilizados em defesa da privatização das empresas estatais 
foi exatamente evitar que elas fossem usadas dessa maneira. Pelo exposto, vê-se 
que o argumento erra o alvo. 
17 “Agente” é aquele que age em nome de terceiros: por exemplo, o gerente que 
cuida da empresa privada e o político que gere a coisa pública; “principais” são 
aqueles em nome de quem atuam os agentes ou, respectivamente, no exemplo, 
o acionista e o “povo”.
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Há dúvidas, também, com relação a quais fatos dão origem à oportunidade da revi-
são e restauração do EEFC. Por exemplo, alguns, mas não todos, “Atos do Príncipe”18, 
ao afetarem a equação financeira do contrato, podem, ensejar a revisão tarifária em 
busca de um novo equilíbrio. Da mesma maneira, elevações substanciais dos preços 
dos insumos são defendidas como justificando a necessidade da revisão, embora não se 
tenha uma definição clara do que venham a ser “elevações substanciais”. A Lei das Con-
cessões – Lei 8.987, de 1995 – em seu art. 9º, § 3º, reza que alterações em quaisquer 
impostos, exceto o Imposto de Renda, implicarão a revisão da tarifa. 

Outra questão de grande relevância e que deve ser objeto de maiores estudos 
que    envolvem  as áreas jurídica e econômica diz respeito ao próprio conceito de se 
assegurar – por prazos de dez a vinte anos, e mais, como são típicos dos contratos de 
concessão – uma determinada taxa de retorno a um empreendimento. É próprio da 
economia de mercado que as margens de lucro flutuem, tanto entre setores quanto 
num mesmo setor, ao longo do tempo. Mais: é essencial que elas flutuem, até para 
sinalizar a necessidade e para motivar a entrada de novos investimentos nos setores 
mais dinâmicos, ou a saída, nos casos opostos. Quando o órgão concedente assegura 
ao concessionário uma taxa de retorno fixa por muitos anos, o concessionário torna-
se isento do risco das naturais flutuações da economia. Novamente, as empresas con-
cessionárias obtêm, desta forma, vantagem sobre as demais. A função do mecanismo 
de mercado de processamento descentralizado e barato de informações e sinalização 
da escassez, que é o que definirá para onde serão canalizados os recursos produtivos 
da economia, simplesmente não ocorre.

A garantia do EEFC tende a cristalizar, para empreendimentos fornecedores de 
serviços públicos, uma taxa de retorno, enquanto que os demais empresários depen-
dem da situação da conjuntura, da sua competência e da ação de eventuais concor-
rentes para obterem uma taxa de retorno positiva. Os concessionários, por sua vez, 
terão taxas asseguradas pelo poder público, e é necessário identificar quem pagará por 
tal garantia ou quem arcará com o risco. Fundamentalmente, os consumidores. 

Os concessionários muito usualmente terão também barreiras à entrada de novos 
concorrentes asseguradas em contrato com o ente público, proteção esta inexistente 
para empresários privados em mercados competitivos. Em mercados menos concor-
renciais, tais barreiras serão erigidas mediante o crescimento do tamanho mínimo 
da empresa, ou por meio de patentes, dentre outros expedientes. No caso de serviço 
público, veja-se, como exemplo, o contrato de concessão da exploração da Ponte Rio 
– Niterói, cuja cláusula 17 prevê a revisão do EEFC caso seja construída uma segun-
da ponte ligando as duas cidades.

Por fim, há ainda uma outra questão que merece consideração. Os bens e serviços 
analisados neste livro apresentam algumas características comuns: são essenciais, são 
de consumo de massa, as suas demandas são inelásticas, isto é, apresentam baixa sen-

18 “Atos do Príncipe” são medidas adotadas pelo governo – por exemplo, novos 
regulamentos ou exigências – que afetam o EEFC.
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sibilidade a aumentos de preços, e suas ofertas tendem a ser concentradas em grandes 
empresas. Essas características, com freqüência, tornam esses setores alvos prioritários 
do fisco. Por serem produzidos em larga escala, facilitam a cobrança de tributos; por 
serem essenciais e apresentarem baixa elasticidade/preço da demanda, a imposição 
de tributos não reduz, proporcionalmente, a quantidade demandada; por serem de 
consumo de massa, a reação à imposição de tributos costuma apresentar os proble-
mas inerentes à ação coletiva: apesar de uma tributação elevada, em proporção ao 
valor do bem, cada consumidor na realidade paga um volume relativamente baixo de 
imposto e se torna, portanto, menos propenso a incorrer nos custos de mobilização 
necessários para forçar a redistribuição da carga tributária noutra direção.

No Brasil, em que pese o fato de operarem com bens essenciais que pesam de for-
ma expressiva na cesta de consumo das classes mais baixas19, a atração que esses seto-
res exercem sobre o fisco – pelas características acima apontadas – tem sido maior que 
as considerações de eqüidade fiscal. Em quase todos eles, o peso dos tributos federais 
e estaduais sobre o preço final é expressivo, embora variável. Não obstante a grande 
importância dos tributos na definição do nível dos preços dos setores analisados, esse 
não é o foco do estudo e, portanto, não será aqui analisada. 

VII – Conclusão – Possíveis Formas Alternativas de se Garantir o EEFC

A presença generalizada, em diversos países, dos problemas mencionados tem 
levado os analistas a explorar alternativas em busca de métodos mais transparentes 
e, ao mesmo tempo, capazes de assegurar o difícil equilíbrio entre os interesses do 
concessionário e os dos consumidores, estes representados pelo Estado. 

Uma das propostas recentes parece não ser aceitável pela legislação brasileira. Tra-
ta-se da sugestão de que as concessões tenham, simultaneamente, encargos definidos 
– ainda que a serem orçados pelos interessados – e uma receita total a ser atingida. 
Esta última incluiria, naturalmente, critérios não apenas para compensar a inflação, 
mas também para trazer os valores monetários aos seus valores presentes. O prazo da 
concessão é que seria variável e caducaria ao se atingir a receita prevista.

Tal é a proposta apresentada por Engel (2003) após analisar as causas das fre-
qüentes renegociações de contratos de concessão de rodovias em vários países, em 
busca de alternativas para torná-las mais transparentes. O argumento é que tal opção 
ofereceria a flexibilidade necessária para os ajustes à mutante realidade sem oferecer 
incentivos ao comportamento oportunista. No entanto, aparentemente – e esta é 
uma questão para juristas – a legislação brasileira, ao exigir que o prazo da concessão 
seja certo e determinado, não permite o uso dessa alternativa.

19 Na ponderação do IPCA, o item transporte tem peso de 20,79%; comunica-
ção aparece com 5,85%; saúde e cuidados pessoais – que certamente inclui  
outros itens além de medicamentos e planos de saúde – afetam aquele índice em 
10,51%; o item combustíveis e energia responde por 6,68% da variação do índice 
que é a referência da inflação no Brasil. Somados, os quatro grupos representam 
43,79% do IPCA.
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A seguir, são apresentados os esboços de duas outras propostas. Detalhá-las, assim 
como analisar sua juridicidade, estão além dos objetivos deste texto.

No Brasil, se é inviável a alternativa acima, seria importante, ao menos, que os 
contratos explicitassem a taxa interna de retorno (TIR) a ser garantida, assim como 
a fórmula matemática de cálculo (da mesma) a ser utilizada quando da análise e re-
visão de encargos e bônus visando à restauração do EEFC. A explicitação da TIR, ao 
menos, se aproximaria do estabelecimento de um parâmetro verificável. 

A TIR, porém, se altera a cada variação de preço de insumos e de valor da tarifa; 
destarte, além de definir uma Taxa Interna de Retorno, digamos, referencial, seria 
também necessário definir uma faixa dentro da qual a variação da TIR não ensejaria 
a revisão, assim como fazer constar em contrato intervalos de tempo durante os quais 
admitir-se-ia a ocorrência de desvios sem a necessidade de revisão. Essa modelagem 
se assemelharia aos sistemas de tarifação em bandas e compartilhamento de ganhos, 
analisados em outro capítulo deste livro.

A flutuação da taxa interna de retorno referencial e do intervalo de rentabilidade, 
digamos, normal tem ainda a vantagem de aproximar a empresa concessionária da 
situação das firmas não reguladas. Estas não têm semelhante garantia de manutenção 
do EEFC – como já dito, esta seria a contrapartida para sujeitar-se a um contrato ad-
ministrativo – e auferem lucros variáveis ano a ano. Para elas, prejuízos por períodos 
mais ou menos longos não são incomuns. Da mesma maneira, muitas são afetadas 
– positiva ou negativamente – por Atos do Príncipe, sem que este seja obrigado, por 
contrato, a cumprir o objetivo quimérico de restaurar as condições iniciais. Tendo, 
pois, a realidade dos diversos setores empresariais como referência, pode-se avançar 
no detalhamento da proposta apresentada, sobre como poderia se estruturar a regu-
lação de preços nas concessões de serviços públicos.

Reiterando, o contrato de concessão deveria explicitar que o EEFC seria con-
siderado mantido enquanto a rentabilidade anual, ou semestral, da concessão, se 
mantivesse dentro de um determinado intervalo de variação. Assim, a revisão ape-
nas ocorreria quando esse intervalo, contratualmente definido, fosse ultrapassado. 
O incentivo para que o empresário melhore a eficiência da operação seria mantido, 
ao menos enquanto a rentabilidade máxima não fosse alcançada e sustentada. Mes-
mo neste caso o incentivo para ampliar a eficiência poderia ser mantido mediante a 
inclusão de uma cláusula que previsse, nestas condições de manutenção da taxa de 
retorno máxima de contrato por “n” períodos, a transferência parcial dos ganhos aos 
consumidores. Mediante, por exemplo, reajustes menores de preços ou elevação do 
nível de serviço.

Também tendo em vista a questão da flutuação da rentabilidade dos vários setores 
da economia ao longo do tempo, poder-se-ia estabelecer uma cláusula contratual que 
fizesse a taxa de retorno observada – e garantida por meio do EEFC – em concessões 
específicas flutuar conforme um padrão pré-definido.  Por exemplo, a taxa de retorno 
definida na licitação que escolheu o concessionário flutuaria conforme se elevassem, 
ou se reduzissem, as taxas de retorno médias verificadas em setores comparáveis e 
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pré-definidos da economia ou em um conjunto igualmente pré-definido de empresas 
reconhecidas como de alto padrão de governança. Tal estratégia asseguraria a conti-
nuidade da busca de maior produtividade por parte do concessionário, assim como 
a transferência de benefícios, por meio de tarifas menores e serviços melhores, ao 
consumidor caso os setores ou empresas escolhidos para comparação apresentem um 
nível de concorrência “adequado”. Trata-se de uma forma particular da chamada com-
petição por comparação ou yardstick competition (ver Mattos & Coutinho, 2004). 

 Além disso, a sugestão acima permitiria – implicaria, talvez – um menor arbítrio 
por parte da autoridade, e maior transparência nas decisões. No longo prazo, os benefí-
cios para os próprios investidores – em termos de garantia da rentabilidade e da desejá-
vel redução do grau de discrição do órgão concedente – poderiam ser expressivos.

A proposta anterior apenas fará sentido, porém, caso associada a três condições 
adicionais: primeiro, a existência de um plano de contas padrão, para cada tipo de 
serviço ou produto produzido, que permita, de fato, tanto a comparação entre re-
sultados de diferentes empresas do mesmo setor como a redução da assimetria de 
informação entre o agente regulador e a empresa operadora; segundo, a realização de 
freqüentes auditorias nas contas das empresas concessionárias, por diferentes empre-
sas de auditoria contratadas pelo órgão gestor, sem que se permita o estabelecimento 
de vínculos entre auditorias e concessionárias semelhantes àqueles que se formaram 
entre a Arthur Andersen e a ENRON; terceiro, a definição de padrões de governança 
corporativa – incluindo informações acerca do desempenho econômico, financeiro e 
operacional – dos mais avançados, e cujos resultados de avaliações periódicas deverão 
– por que não? – ser tornados públicos.

Por fim, há que registrar que as sugestões acima são embrionárias. Seu refinamen-
to deve ser preocupação constante e objeto de permanente debate e até mesmo expe-
rimentação, envolvendo inclusive, a exemplo do ocorrido em vários outros países, a 
ativa participação do Congresso Nacional.

20 No Brasil, vários setores regulados não dispõem de plano de contas padrão,aprovado 
pela agência reguladora. Destaque-se, porém, que os contratos de concessão de 
rodovias da primeira fase incluem tal previsão.
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I) A polêmica a respeito do índice a ser adotado para 
atualização das tarifas públicas (IGP x IPCA)

A indexação das tarifas públicas tem sido objeto de acalorados debates nos úl-
timos anos. Até muito recentemente, o aspecto mais criticado era a utilização de 
Índice Geral de Preços (IGP-DI ou IGPM), calculado pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), para atualização de tarifas públicas, como telefone e energia elétrica. Alguns 
defendiam a substituição desse índice pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e é utilizado 
para aferição do cumprimento das metas inflacionárias. Outros chegaram mesmo a 
advogar a desnecessidade de atualização monetária das tarifas.

O Índice Geral dos Preços do Mercado (IGPM) corresponde à média ponderada do 
Índice de Preços ao Atacado (IPA) (peso de 60%), do Índice de Preços do Consumidor 
(IPC) (peso de 30%) e do Índice Nacional de Construção Civil (INCC) (peso de 10%). O 
período de coleta de preços vai do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência.

O IPCA, por sua vez,  apura a variação dos gastos das pessoas que ganham de 
um a quarenta salários mínimos nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, 
além de Brasília e do município de Goiânia. O período de coleta de preços vai do 
primeiro ao último dia do mês de referência. Os pesos de cada grupo de despesa são 
estabelecidos com base em Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), sendo revistos 
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DAS TARIFAS PÚBLICAS 
NO BRASIL
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periodicamente. A seguir, apresenta-se tabela consignando os pesos utilizados para 
ponderação das despesas:

 Quadro 1 – Peso dos Grupos de Despesa no IPCA

Grupo Peso do Gasto (%)

Alimentação 25,2

Transporte e Comunicação 18,8

Despesas pessoais 15,7

Vestuário 12,5

Habitação 10,9

Saúde e cuidados pessoais 8,9

Artigos de residência 8,1

Total 100,1

De forma sintética, cabe distinguir três fases distintas em relação ao compor-
tamento relativo do IGP-DI e do IPCA após o Plano Real. A primeira, entre o 
lançamento do Plano, em junho de 1994, até o final de 1998, período em que 
vigorou a chamada âncora cambial. Nesse período, os preços relativamente mais 
afetados pela variação do câmbio foram naturalmente contidos pela estabilidade da 
taxa cambial. Os preços dos chamados bens comercializáveis ficaram sistematica-
mente abaixo dos preços dos chamados bens não-comercializáveis. Nesse período, 
o IPCA cresceu quase sempre acima do IGP-DI, atingindo no período quase 11 
pontos percentuais de diferença, com o primeiro índice variando em 169,5% e o 
segundo em 158,9%. 

 A segunda fase, entre o início de 1999 e o final de 2004, quando o câmbio 
foi flexibilizado e desvalorizado,  houve uma reversão muito forte deste movimento, 
com os preços dos bens comercializáveis subindo bem mais do que os não-comercia-
lizáveis em razão do abandono da política de âncora cambial.  Nesse período, a varia-
ção acumulada do IGP-DI, de 120,82%, foi quase o dobro do IPCA (61,11%).

Na fase seguinte, que compreende o período de 2005 em diante, o processo de 
desvalorização cambial arrefeceu (verificou-se forte movimento de apreciação cam-
bial e posterior estabilização), passando à terceira fase do processo, em que o IPCA 
volta a andar na frente do IGP-DI, só que de uma forma bem mais suave do que os 
movimentos anteriores, gerando uma maior estabilidade dos preços relativos. Com 
efeito, nessa etapa o IPCA variou 7,79% contra apenas 3,34% do IGP-DI. 

Essa trajetória dos dois índices pode ser percebida com facilidade no gráfico 
apresentado a seguir.
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Apesar da última reversão apontada, o IGP-DI manteve uma variação total em 
todo o período (junho de 1994 até setembro de 2006) de 268,23%, bem superior à 
variação total do IPCA de 201,65%. 

Em virtude desses movimentos, o peso dos preços administrados na ponderação 
do IPCA aumentou em cerca de treze pontos percentuais entre 1995 e 2005, con-
forme demonstrado pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), do 
Ministério da Fazenda (2006). 

A análise do gráfico mostra, como já registrado anteriormente, que de julho de 
1994 até o início de 1999 o IPCA esteve a frente do IGP-DI. A razão é muito sim-
ples. O IPA, índice com maior peso no IGP-DI, é mais influenciado pela taxa de 
câmbio do que os índices de preços ao consumidor, IPC e IPCA. Isso porque os 
preços no atacado captam a evolução dos preços dos insumos importados, mais rele-
vantes que os preços dos bens finais importados no IPC e IPCA. De fato, conforme 
Relatório do Bradesco (2005), enquanto  o repasse da  variação  cambial  para os  
preços  ao  consumidor  é de aproximadamente 9% num horizonte de 3 meses, os 
preços no atacado contam com um repasse de 26,46% para o mesmo horizonte. Ou 
seja, o efeito de uma variação do câmbio sobre os preços no atacado é quase o triplo 
do efeito sobre os preços ao consumidor.

Com o advento do Plano Real, a chamada âncora cambial baseada no regime de 
bandas cambiais, manteve, até o início de 1999, o câmbio sob controle, havendo 
uma taxa de desvalorização não superior à inflação residual acumulada desde julho de 
1994. Dessa forma, os preços no atacado, influenciados pelos insumos importados 
e, por conseguinte, comprimidos pelo controle da taxa de câmbio evoluíram abaixo 
dos preços ao consumidor, cuja trajetória conta com menor influência do preço da 
moeda externa.  Dado o elevado peso do IPA no IGP-DI, a evolução desse último 
ficou abaixo, portanto, do IPCA nesse período.
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Em 1999, como sabido, o acúmulo de desequilíbrios das contas externas gerados 
pela taxa de câmbio excessivamente apreciada resultou em pressões substanciais para 
sua correção. A taxa de câmbio foi liberada no início de 1999, tendo se verificado 
durante esse ano a maior desvalorização do câmbio da história do Real até aquele 
momento. Nesse contexto, os preços no atacado, relativamente mais influenciados 
pelo câmbio, passaram a subir mais do que os preços ao consumidor, invertendo o 
comportamento observado no período de 1994 a 1999. Assim, desde 1999, com a 
maior flexibilização da taxa de câmbio, o preço da moeda externa e, por conseguinte, 
o IPA e o IGP-DI, na maior parte do período (à exceção do período mais recente), 
passou a caminhar à frente dos índices de preço ao consumidor, IPC e IPCA. 

Com a indexação dos preços administrados, especialmente tarifas públicas, pelo 
IGP-DI, a evolução do diferencial positivo daqueles preços em relação ao IPC e 
IPCA entre 1999 e outubro de 2002 foi também crescente, como mostram Figuei-
redo e Ferreira (2002, p. 5). Como os preços, tanto no atacado quanto no varejo (ao 
consumidor), são fortemente influenciados pelos preços administrados2 , a indexa-
ção ao IGP-DI  gerou maior resistência  da taxa de inflação à política de juros altos 
praticada pelo Banco Central. Como mostram aqueles autores (p. 9), “os preços 
administrados foram responsáveis por quase metade (49,1% do total de 90,8%) da 
inflação no período de 1995-2002”. Tomando-se um período mais amplo (maio de 
1995 a novembro de 2005), a variação média dos preços administrados atingiu, de 
acordo com a SEAE (2006), 339% contra 93% dos preços livres. 

Entre 2002 e 2004, como mostra o Relatório do Bradesco (2005), além da 
influência do câmbio sobre o IGP-DI, somou-se o efeito da alta dos preços das 
commodities  que também impactaram mais fortemente este índice do que os índices 
de preços ao consumidor. Note-se que em  2004 esse efeito contrabalançou a redução 
da pressão baixista exercida pelo câmbio sobre aquele índice. Em síntese, o mecanis-
mo de indexação de tarifas pelo IGP-DI, sem dúvida, reduziu a eficácia da política 
monetária de combate à inflação no curto prazo. 

No período seguinte, final de 2004 até pelo menos setembro de 2006, verificou-
se inversão do comportamento relativo dos índices em comento. De fato, expectati-
vas de mercado compiladas pela Pesquisa Focus, do  Banco Central, de Outubro de 
2006 mostram que se esperam variações acumuladas do IGP-DI e do IPCA muito 
próximas de, respectivamente, 4,22% e 4,32% para 2007. 

Há razoável consenso entre os estudiosos do fenômeno inflacionário de que, a 
longo prazo, esses índices tendem a convergir. Os números parecem demonstrar que 
as variações acumuladas em períodos curtos do IGP-DI e do IPCA estão se tornando 
mais próximas. No entanto, no acumulado desde o Plano Real persevera divergência 
substancial entre os índices de cerca de 67 pontos percentuais, o que pode indicar a 
existência de desequilíbrio prévio anterior ao Plano de Estabilização.

 2 Conforme Figueiredo e Ferreira (2002, p. 3), o peso dos chamados preços admi-
nistrados no IPCA era de 31,3% em setembro de 2002.
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II) Substituir o IGP-DI/IGPM por outro índice é bom?

Para avaliar a conveniência de eventual substituição do IGP pelo IPC, IPCA, 
por outros índices de preços ao consumidor, por indexadores setoriais ou mesmo 
a desindexação total das tarifas, é preciso avaliar vários  aspectos. 

Em primeiro lugar, é preciso ter clareza sobre qual é o objetivo da mudança 
do indexador das tarifas públicas. Vislumbramos três objetivos principais: redu-
zir tarifas; adotar indexador de melhor qualidade ou acabar com a indexação com 
o objetivo de melhorar a eficácia da política monetária. 

Se o objetivo for simplesmente reduzir as tarifas públicas em termos reais, a 
substituição do IGP-DI por outro índice de preços, especialmente os índices de 
preços aos consumidores, pode, com elevado grau de probabilidade, ter o efeito 
oposto. Como o crescimento do IGP-DI já arrefeceu, é provável que os índices de 
preços ao consumidor passem a  andar na frente ou a equiparar-se ao primeiro.  

Cabe, de qualquer forma, destacar o mérito desse objetivo em si. Quanto 
mais o investidor percebe que o Estado está buscando formas de reduzir tarifas a 
qualquer custo, com o objetivo de agradar ao consumidor, maior será a sua per-
cepção de que poderá sofrer um tipo de “expropriação regulatória”. Isso, por sua 
vez, inibe o investimento e/ou aumenta a taxa de rentabilidade mínima requerida 
para investir, o que acaba por encarecer os preços dos serviços. Ou seja, aquele 
objetivo pode gerar efeitos contrários aos desejados.

Se o objetivo é aprimorar a “qualidade” do índice utilizado, a idéia de substi-
tuir o IGP-DI por um outro índice tem prós e contras. Há algumas vantagens no 
uso do IGP-DI. Este índice é  calculado por uma instituição não-governamental, a 
Fundação Getúlio Vargas. É bastante conhecido, com uma história de 60 anos no 
país, o que confere maior transparência à regra, característica essencial  nesse tipo de 
contrato. Note-se que em setores de infra-estrutura isso é ainda mais relevante, haja 
vista a necessidade de conferir-se segurança aos investidores. Dado o longo prazo de 
maturação dos investimentos, há sempre um grande receio dos investidores de com-
portamentos oportunistas a posteriori por parte do Estado, especialmente em relação 
às regras tarifárias. A adoção de um índice conhecido e já bem estabelecido no país 
como indexador, como é o caso do IGP-DI, reduz tais problemas. 

Pior ainda teria sido a alteração tentada pelo Ministério das Comunicações 
durante a vigência do contrato de concessão do serviço de telefonia em 2003, 
substituindo o índice que “deu mais”, o IGP-DI, pelo índice que deu menos, o 
IPCA. Em 2004, tal tentativa foi abortada em julgamento final, realizado pelo 
Supremo Tribunal de Justiça.

De outro lado, há também problemas conhecidos acerca da composição do 
IGP-DI, tal como mostrado em documento do Banco Central (2003). Os pesos 
de seus componentes são baseados no valor agregado dos setores na economia bra-
sileira da década de cinqüenta. Tendo em vista a dramática mudança observada na 
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participação dos macrossetores na economia brasileira daquela época até os dias de 
hoje, torna-se claro que a “cesta” do IGP-DI está longe de representar a situação 
econômica atual do país. Ademais, o IGP-DI constitui uma curiosa mistura de 
preços no atacado e varejo, algo não usual na experiência internacional de constru-
ção de índices de preços. De qualquer forma, tendo em vista mais uma vez que os 
índices tendem a convergir no longo prazo, o problema da composição do IGP-DI 
pode ser mais relevante para no curto e menos no longo prazo. 

Outro ponto que poderia ser levantado é que o IGP-DI tende a ser mais volátil 
que os outros índices. A maior volatilidade sempre é um aspecto negativo para efeito 
de indexação de tarifas, para as quais é desejável uma evolução que seja a mais suave 
possível. Se considerarmos o período de 2000 a 2005, a variância do IGP-DI foi, de 
fato, bem mais ampla que a do IPCA, conforme registrado no quadro a seguir.

Quadro II – IGP X IPCA – 2000-2005
IGP-DI IPCA

2000 9,8% 6,0%

2001 10,4% 7,7%

2002 26,4% 12,5%

2003 7,7% 9,3%

2004 12,1% 7,6%

2005 1,2% 5,7%

Acumulado 87,3% 59,6%

Variância 0,006929601 0,000636446

O mesmo continua válido para 2006, conforme a tabela a seguir, que mostra que 
a variância do IGP-DI prossegue mais elevada que a do IPCA.

Quadro III – IGP X IPCA – 2006
IGP-DI IPCA

Jan/2006 0,72% 0,59%

Fev/2006 -0,06% 0,41%

Mar/2006 -0,45% 0,43%

Abr/2006 0,02% 0,21%

Mai/2006 0,38% 0,10%

Jun/2006 0,67% -0,21%

Jul/06 0,17% 0,19%

Ago/06 0,41% 0,05%

Set/06 0,24% 0,21%

Variância 0,13535 0,0558
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Isso não quer dizer, no entanto, que o IGP-DI permanecerá mais volátil do que 
o IPCA daqui para a frente. Entre a introdução do Real, em julho de 1994 e a fle-
xibilização do regime de âncora cambial, em janeiro de 1999, o inverso ocorria. A 
variância do IPCA foi de 1,31, e a do IGP-DI, de 1,17. É razoável, inclusive, postular 
que a escolha do IGP-DI para reajustar vários preços públicos antes de 1999 tenha se 
dado pelo comportamento desse índice nos primeiros quatro anos do Real. 

Uma possibilidade mais interessante seria a introdução de índices setoriais novos, 
como é o caso do “Índice de Atualização de Tarifas-IST”, que  substituiu o IGP-DI 
nos contratos de telefonia que venceram em final de 2005. Essa alternativa apresenta, 
contudo, o inconveniente de não apresentar a vantagem de um longo histórico.

Em tese, a maneira mais adequada de reduzir a volatilidade dos índices de preço 
em exame, e, por via de conseqüência, das tarifas públicas, seria adotar uma medida 
de “núcleo de inflação”. Conforme o Banco Central (2003), 

o cálculo do núcleo da inflação objetiva a obtenção de uma medida menos vo-
látil que os índices tradicionais, que permita uma visão do comportamento ge-
ral dos preços menos errática do que a proporcionada por aqueles indicadores. 
Para isso, podem ser empregadas diferentes técnicas. O Banco Central calcula 
e divulga o núcleo de inflação do IPCA pelo método de médias aparadas simé-
tricas, com ou sem suavização de itens preestabelecidos. Descartam-se as 20% 
maiores e as 20% menores variações de preços verificadas nos itens do IPCA, 
em um dado mês. Com isso, ambas a caudas da distribuição das variações de 
preços são eliminadas. Outra técnica empregada envolve a simples exclusão de 
determinados itens/grupos, originalmente computados em um dado índice de 
preço. Temos, nesse caso, o cálculo do núcleo inflacionário por exclusão, que 
também é efetuado pelo Banco Central para o IPCA (excluindo as variações 
dos preços administrados e monitorados e alimentação no domicílio). Diver-
sos outros procedimentos, envolvendo índices de preços, podem ser utiliza-
dos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) calcula a tendência da 
inflação baseado em um modelo de redução de volatilidade, combinando duas 
técnicas – de médias aparadas e de suavização exponencial. (...) A FGV apura 
o núcleo do IPC-Br utilizando o método de médias aparadas simétricas (20% 
em cada cauda), com preços específicos suavizados ao longo de doze meses.

Não obstante o forte apelo técnico dos métodos de cálculo de “núcleo da inflação”, 
convém ressalvar que muitos concessionários vêem com reserva a utilização desse índice 
para atualização das tarifas por acreditarem que se trata de um expediente para minimi-
zar o valor da variação dos preços e, por via de conseqüência, das tarifas. 

Outra possibilidade seria reajustar as tarifas com base na expectativa da inflação 
futura e não na passada, a exemplo da política salarial introduzida pelo PAEG em 
meados da década de sessenta, a qual tinha o objetivo explícito de atenuar os efeitos 
da realimentação inflacionária. Naquela época, no entanto, a medida de inflação 
futura acabou se revelando, a posteriori, sistematicamente subestimada, o que drenou 
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a credibilidade da política. Aplicada às tarifas públicas, essa política enfrentaria pro-
blema semelhante, podendo reduzir os investimentos em infra-estrutura e/ou fazer 
com que os investidores demandem uma taxa de retorno do investimento ex-ante 
maior do aquela que seria utilizada caso a regra fosse baseada em uma variável mais 
transparente (e.g. inflação passada). 

De qualquer forma, suponha que as tarifas se baseiem em uma expectativa 
de mercado (e não de um órgão do Estado como o Banco Central) da inflação 
para o futuro para evitar o problema da subestimativa e preservar credibilidade 
do sistema. Se as expectativas da inflação futura forem mais altas que a inflação 
passada realizada, o mecanismo poderá gerar até mais inércia inflacionária do 
que o mecanismo convencional de indexar as tarifas pela inflação passada. Ten-
do em vista o chamado “comportamento de manada” do mercado, muitas vezes 
irascível, essas expectativas podem estar até dissociadas dos macrofundamentos 
da economia, o que pode ser o caso especialmente em momentos de turbulências 
políticas. Nesse caso, as ondas de curto prazo (expectativas pontuais muito pes-
simistas) podem perfeitamente contaminar o longo prazo (tarifas que duram por 
um tempo mais longo) com impactos claramente indesejáveis.   

Outra possibilidade seria indexar as tarifas públicas aos custos do setor em tela. 
Isso acabou sendo feito no caso das telecomunicações, com a criação do IST. A 
vantagem é reduzir os riscos para a empresa regulada, dado que o índice de reajuste 
das receitas (o preço) passam a variar de forma mais próxima ao índice de reajuste 
das despesas (os custos). Menos riscos tendem a reduzir a rentabilidade mínima 
exigida pelos empresários para investirem, podendo reduzir os preços máximos 
regulados. Ademais, a possibilidade de haver necessidade de revisão dos termos do 
contrato é menor, o que é um ganho em si para a credibilidade das regras. 

O maior problema usualmente apontado na adoção de  índices setoriais para 
atualização de tarifas seria a capacidade de manipulação pelos agentes regulados. 
No caso do price-cap, por exemplo, as empresas reguladas teriam menos incen-
tivo a reduzir custos pois estes implicariam preços maiores. Enquanto este é um 
problema para setores monopolistas, ele é bem menos relevante onde houver 
maior número de players, cada um com influência mais pulverizada sobre o setor. 
Esse problema, contudo,  não acontece no caso específico do IST nas telecomu-
nicações em razão de o mesmo ser composto por proxies dos custos e não pelos 
custos em si.  

Ante essa dificuldades, poder-se-ia pensar na simples proibição da indexação 
das tarifas públicas a qualquer medida da inflação passada com o objetivo de 
aumentar a eficácia da política econômica no combate à inflação. Tal medida, em 
tese, poderia reduzir o problema da inércia inflacionária que transforma inflação 
passada em inflação presente, ao quebrar a correia de transmissão intertemporal 
de preços. Isso porque o  objetivo  final  da desindexação plena  seria reduzir o 
custo do combate à inflação em termos de nível de atividade econômica. Atu-
almente, no entanto, a teoria econômica tem sido menos enfática no que diz 
respeito à relação de longo prazo entre indexação à inflação passada e inflação 
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corrente. Como defendem Bevilacqua, Carneiro, Garcia e Werneck (1999), ci-
tando Price (1997), “a emergência da inflação depende de outras circunstâncias 
e políticas que são independentes da indexação”. 

Ocorre que para assegurar a continuidade e qualidade dos serviços é inevitável que 
as tarifas públicas sejam reajustadas por algum critério ou parâmetro que evite uma de-
terioração substantiva de seus valores reais, tal como ocorreu no período 1979/1994.

Por oportuno, registre-se que a SEAE (2005) manifestou preferência pela utiliza-
ção do IPCA, em vez do IGP-DI para a atualização do preços públicos. Isso porque 
entende que este último índice seria uma aproximação de um índice setorial, haja 
vista que os preços no atacado respondem por 60% do IGP-DI e que um índice se-
torial não traz incentivo à redução de custos. Ademais, argumentou que o IPCA tem 
sua estrutura baseada na Pesquisa de Orçamento Familiar, o que reflete a evolução de 
inflação relevante para o consumidor. 

Considera-se, no entanto, que este é um argumento falacioso. Quando se escolhe 
um índice de preços no varejo para reajustar tarifas, todas as suas tendências são re-
passadas para as tarifas. Índices de preços no varejo mais elevados, que penalizam o 
consumidor, aumentam mais as tarifas, penalizando-o mais ainda. Caso contrário, o 
consumidor é proporcionalmente mais que recompensado. Ao invés de “suavizar” o 
consumo ao longo do tempo, o índice de preços no varejo, magnifica as oscilações de 
consumo, o que é usualmente o oposto do que a política pública deve perseguir. 

No caso dos índices setoriais, este efeito de não-suavização do consumo ocorre 
apenas de forma muito indireta, na medida que aqueles estão correlacionadas com 
os índices no varejo. 

No longo prazo, mais uma vez, recorrendo à máxima de que “todos os índices 
acabam convergindo”, não haverá diferença relevante entre atrelar as tarifas a uma 
medida mais geral de inflação ou à inflação setorial3. No entanto, no curto prazo, es-
tando menos correlacionado com a inflação no varejo, um índice setorial não possui 
aquele efeito de magnificação das oscilações do consumo citadas. 

A indexação dos preços aos custos das empresas será melhor analisada na seção  
seguinte. De qualquer forma, aqui cabe destacar que, em alguns setores,  os custos 
podem ser de difícil apuração. Por exemplo, no caso do setor de medicamentos, com 
grande (e negativa) tradição de controle de preços, a usual pesquisa dos custos variá-
veis das empresas constitui medida pouco rigorosa, tendo em vista que a grande parte 
são gastos em P&D (especialmente para as empresas mais inovadoras) e marketing 
para a classe médica e o público. O antigo Conselho Interministerial de Preços, que 
baseava sua regulação nos custos dessas empresas, detinha capacidade praticamente 

3 A SEAE (2005) contesta essa afirmação. Testes de cointegração para o período 
entre janeiro de 1995 e junho de 2005 mostraram que as séries do IGP-DI e IPCA 
não convergiram. Acreditamos, no entanto, tratar-se de período de estabilização 
consideravelmente atípico pelas razões já expostas.  
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nula de investigar práticas de “contabilidade criativa”, especialmente na alocação de 
custos comuns às diversas linhas de medicamentos. O controle baseado em custos 
nesse setor é usualmente tido como inócuo.    

Ante o exposto, a idéia de um índice construído com base em índices de preços 
que sejam proxies dos custos setoriais, tal como efetuado no IST em telecomunica-
ções, é  positiva. São evitados: os problemas de “suavização invertida” do consumo 
para os consumidores, como ocorre nos índices de preços no varejo; potenciais ma-
nipulações como nos casos dos índices setoriais e dos índices de custo por empresa; 
subestimativas ou superestimativas,  premeditadas ou não; incertezas relacionadas a 
estimativas de custos e/ou inflação futuros, que comprometem a credibilidade do sis-
tema; e, ainda, necessidades freqüentes de se recorrer a revisões das regras, assumindo 
que as proxies adotadas são adequadas. 

É imperioso ressalvar, contudo, que se acredita que não há uma solução única 
para o problema das regras dos reajustes das tarifas públicas. Cada área tem  suas 
peculiaridades e a regra de tarifação muitas vezes estará respondendo a fatores muito 
específicos, o que será tratado com mais vagar nas próximas seções.  
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I) Objetivos do Regulador 

Os reguladores se deparam na regulação de setores de infra-estrutura, com um 
dilema básico. De um lado, desejam extrair renda dos operadores, o que implica via-
bilizar preços módicos para os consumidores. De outro lado, também se importam 
com o incentivo à redução de custos e, portanto, ao incremento da produtividade 
do setor. O problema é que há um “dilema” entre esses dois objetivos. Quanto mais 
o regulador quiser repassar renda do operador para o consumidor, menores serão, 
em média, os incentivos a serem dados para aumentar a produtividade. Como esses 
incentivos estão associados usualmente a lucros (ou expectativa de lucros) maiores, 
preços menores para o consumidor significam lucros menores para as empresas e, 
portanto, desincentivos à produtividade. Há que se ter em mente que todos os mo-
delos de regulação tarifária devem ser avaliados com base nesse pano de fundo.

Os estados americanos possuem uma ampla variedade de modelos tarifários que 
vão do menor para o maior “poder de incentivo” para reduzir custos e, por conse-
guinte, que vão, respectivamente, da maior capacidade de extração de renda do ope-
rador para o consumidor para a menor capacidade, conforme a seqüência a seguir, 
que será apresentada com detalhe nos próximos tópicos: 

Regulação sem Incentivo
Taxa de Retorno 

Regulação de Incentivo
Taxa de Retorno em Bandas
Compartilhamento de Ganhos

MODELOS DE 
REGULAÇÃO TARIFÁRIA 
EM INFRA-ESTRUTURA

CÉSAR MATTOS 1

1 Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados, Pesquisador Associado da UnB 
e Doutor em Economia. 
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Compartilhamento de Receitas
Moratória de Investigações sobre Retornos
Price-cap (Máximo Incentivo)

II) Regulação por Taxa de Retorno

A forma mais tradicional de regulação da infra-estrutura ao redor do mundo no 
passado2  foi baseada em uma máxima taxa de retorno, usualmente fixada em r=12%. 
Esse tipo de regulação pode ser sumariada pela seguinte fórmula:

2 Em muitos setores de infra-estrutura no Brasil, incluindo telecomunicações, 
essa foi a forma da regulação de preços até antes da privatização. 

sendo ∑piqi o somatório das receitas (preços vezes quantidades) menos os custos 
variáveis C(q1,q2,....qn), dividido pelo capital investido “K”, o que é a taxa de ren-ta-
bilidade ou retorno e que deve ser igual ou inferior a um valor fixado pelo regulador, 
r.

Esse tipo de regulação por Custo de Serviço compreende dois estágios:

1) Calcular o Requerimento de Receitas. O regulador observa os custos ope-
racionais históricos sobre um período de referência (Doze meses) “C(q1,q2,.....
qn)” e determina o nível de estoque de capital, chamado “taxa base” “K”, es-
timando a depreciação sobre os investimentos passados. Custos são ajustados 
por eliminação de despesas injustificadas e/ou imprudentes (de insumos ou 
capital), além de incorporar projeções da inflação e outros choques futuros. 
O regulador escolhe uma taxa de retorno do capital “r” que seja considerada 
“justa e razoável”, próxima ao custo de oportunidade do capital da firma. O 
requerimento de receitas será dado por:

2) Escolher o nível de preços que iguala receita e requerimento de receita, além 
de escolher estrutura tarifária (preços relativos) da firma regulada. Nesta etapa, 
discutem-se questões de discriminação de preços e alocação de custos entre as 
linhas de produto. 

Uma vez que os preços sejam determinados no estágio 2, eles permanecem fixos 
ou são reajustados a partir de algumas cláusulas automáticas de indexação, por exem-
plo. As propriedades de incentivo para redução de custo na regulação por custo de 
serviço dependerão crucialmente do período de tempo em que os preços (ou a regra 
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de preços) se manterão fixos. Quanto maior o período, por mais tempo a firma po-
derá se apropriar das economias de custo realizadas e maior o incentivo para reduzir 
custos e ser mais eficiente. De fato, se o lag3 regulatório for infinito, a regulação por 
custo de serviço terá uma natureza de preço fixo e se transformará em um esquema 
de incentivo de altíssimo poder para reduzir custos. 

De acordo com Viscusi, Vernon e Harrington (1995, p. 379-380): 

Uma vez que os novos preços estejam definidos, eles permanecem imutáveis até o 
próximo reajuste. Portanto, o período durante o qual os preços permanecem fixos 
provê um incentivo para a companhia ser eficiente do ponto de vista dos custos. 
A empresa se torna capaz de obter maiores taxas de retorno se puder reduzir seus 
custos e, é claro, obterá menores taxas de retorno se os custos aumentam. Este 
incentivo à eficiência em termos de custos é freqüentemente tomado como resul-
tado do lag regulatório. Isto é, se a Comissão for capaz de continuamente ajustar 
seus preços para manter a taxa de retorno sempre igual a “r”, não haverá qualquer 
lag e, portanto, nenhum incentivo para ser mais eficiente.

Sappington e Weisman (1996, p. 4-5) afirmam que 

há duas vantagens potenciais da taxa de retorno: primeiro, ao assegurar um ra-
zoável retorno financeiro para a firma, a regulação da taxa de retorno ajuda a 
assegurar uma oferta adequada de serviços para os consumidores da indústria de 
telecomunicações. Segundo, ao manter as receitas próximas aos custos, a regu-
lação por taxa de retorno pode ajudar a que os serviços de telecomunicações se 
tornem relativamente mais baratos. 

Os autores (p. 52) também enfatizam outra vantagem da regulação por taxa de 
retorno nos EUA: os subsídios cruzados financiavam baixas tarifas no serviço local e 
simultaneamente evitavam um bypass4  ineficiente. 

A regulação por taxa de retorno tem sido severamente atacada na literatura eco-
nômica em razão dos seguintes motivos:

1) Má alocação de recursos gerada por uma tendência das firmas sujeitas a essa 
regulação de aumentar, de forma não-ótima, a sua base de capital5,6. A firma 
substitui trabalho por capital e opera a um nível de produto ineficiente. As-
sim, a restrição regulatória distorce as proporções relativas eficientes de capital 
e trabalho que seriam utilizadas se tal regra estivesse ausente.

 3 Período de tempo entre revisões dos parâmetros para os reajustes anuais.
 4 O problema do bypass ineficiente ocorre quando o operador entrante  utiliza de 
outra infra-estrutura que não a do incumbente para acessar o terminal telefônico 
do usuário final. 
5 Mitchell e Vogelsang (1991, p. 150) enumeram um conjunto de estudos que in-
vestigam outros problemas mais teóricos desse tipo de regulação.
6 O principal problema dessa crítica, conforme Armstrong e Vickers (1996, p. 
300), é que “subinvestimento”, e não “sobreinvestimento”, constitui a principal 
preocupação regulatória em economias em processo de reforma como a do Bra-
sil.
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2) Incentivo para preços predatórios em algumas linhas de negócio, tendo em 
vista que a redução de preços em uma linha pode ser compensada por aumen-
to em outra, diminuindo o custo da predação.

3) Falta de simplicidade da regra. Mitchell e Vogelsang (1991, p. 167) descre-
vem os problemas oriundos dos requerimentos excessivos de informação da 
regulação por taxa de retorno nos EUA no setor de telecomunicações: 

Antes da regulação por price-caps, a AT&T tinha que submeter tarifas em 
procedimentos específicos que poderiam levar anos. Um volume grande 
de dados de custo e demanda era trazido para demonstrar que as novas 
tarifas do serviço cobririam os custos plenamente distribuídos. Um simples 
rebalanceamento tarifário poderia ser discutido por meses. Tais atrasos pre-
judicavam a capacidade da AT&T de responder rapidamente à crescente 
agressividade da competição no setor por parte das outras operadoras de 
longa distância.

4) Todos os riscos de aumentos exógenos nos custos das empresas são do con-
sumidor, por esta regra. Aumentos de custos sempre permitem aumentos de 
preços, o que equivale a concentrar todo o risco de incrementos exógenos de 
custos sobre os consumidores. Do ponto de vista da teoria econômica, isso, 
em si, não é um problema. Tudo depende do grau de aversão ao risco relativo 
de consumidores e empresários. Se os consumidores forem mais avessos ao 
risco que as firmas, a  maior parte do risco deve estar com essas últimas. O 
oposto se verifica quando os empresários forem relativamente mais avessos ao 
risco que os consumidores. 

5) Tendência à realocação de custos contábeis das atividades não reguladas 
para as reguladas. Dado que as empresas reguladas possuem concomitante-
mente atividades reguladas e não-reguladas, haverá sempre o incentivo de a 
empresa promover manipulações contábeis, transferindo custos que são das 
atividades não reguladas para as atividades reguladas de forma a permitir um 
maior espaço para aumentar seus preços.

6) Tendência de realocação de “esforços” produtivos das atividades reguladas 
para as não-reguladas, especialmente atividades de P&D, tendo em vista a 
possibilidade de rentabilidade superior nesse último segmento. 

7) Elevada discricionariedade dos reguladores. Tendo em vista a complexidade 
da regra, a perda de transparência resultante eleva a possibilidade de ação discri-
cionária do regulador. Por exemplo, na regulação por taxa de retorno há grande 
discussão sobre o que se considera como custos e como capital. O regulador usu-
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almente demanda que os custos e capital considerados sejam úteis7. Essa elevada 
discricionaridade favorece tanto uma maior captura do regulador frente aos agen-
tes regulados quanto uma tendência maior a medidas populistas, expropriando 
investimentos da empresa através de reajustes excessivamente pequenos de tarifas.

8) Falta de incentivo para eficiência. Dado que o mecanismo de taxa de retorno, 
da mesma forma que qualquer outra regra de preços baseada em custos passa-
dos, envolve uma correia de transmissão (cost passthrough) dos custos para os 
preços. De fato, o único incentivo de eficiência dado pela taxa de retorno está no 
chamado “lag regulatório”. Sappington e Weisman (1996, p. 7) enfatizam que 
em telecomunicações, onde a tecnologia está se incrementando muito rapida-
mente, a falta de incentivos para aumentar lucros através do desenvolvimento e 
introdução de novos produtos pode reduzir o bem-estar significativamente. 

III) Tarifação por Price-Caps

As décadas de 80 e 90 testemunharam uma mudança gradual do paradigma da 
regulação por taxa de retorno para as chamadas “regulações por incentivo”, especial-
mente o price-cap introduzido pela Inglaterra, com base no Relatório Littlechild, 
logo após a privatização da British Telecom, em 1984, tendo se tornado o mais im-
portante método de regulação de preços em quase todos os setores de infra-estrutura, 
então recentemente privatizados, naquele país8. A Federal Communications Com-
mission (FCC), nos EUA, adotou o sistema de price-caps para as chamadas interurba-
nas em 19899. Bernstein e Sappington (1999, p. 5) afirmam que Canadá, Austrália, 
Hong Kong, Alemanha e Holanda também começaram a empregar a regulação de 
price-caps nas telecomunicações. 

Acton e Vogelsang (1989) escreveram uma resenha da literatura sobre price-caps, 
enfatizando que àquela época, tal sistema seria superior à regulação por taxa de retor-
no. Os autores (p. 370) definem a regulação baseada nos price-caps com base em qua-
tro características: 1) o regulador define um teto para os preços; 2) os tetos são defini-

7 Na regulação por taxa de retorno, há uma natural tendência de se colocarem 
custos das mais variadas atividades na equação (por exemplo, a gasolina que o Ex-
ecutivo da empresa gasta para o motorista levar os filhos à escola) como forma de 
reduzir a taxa de retorno verificada e permitir aumentos dos preços. Isso ocorre 
principalmente quando o operador trabalha com atividades reguladas e não-regu-
ladas ao mesmo tempo. Seu incentivo é transferir custos gerados nas atividades 
não-reguladas (nas quais ele não precisa mostrar nada para o regulador) para as 
reguladas, ampliando suas possibilidades de aumentar preços no setor regulado.8 

Para mais detalhes acerca das origens do price-cap no Reino Unido, ver Vickers 
e Yarrow (1988, p. 205-208), Armstrong, Cowan e Vickers (1994, p. 166-174) e 
Beesley e Littlechild (1997).
8 Para mais detalhes acerca das origens do price-cap no Reino Unido, ver Vickers 
e Yarrow (1988, p. 205-208), Armstrong, Cowan e Vickers (1994, p. 166-174) e 
Beesley e Littlechild (1997). 
9 O Telecommunications Act de 1996 explicitamente desconsiderou a aplicação da 
regulação por taxa de retorno no setor.
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dos para cestas de serviços; 3) esses tetos são ajustados periodicamente por um fator de 
ajustamento pré-anunciado e exógeno à firma; 4) em intervalos de tempo maiores, os 
fatores de ajustamento, as cestas e os esquemas de ponderação são revistos10. 

O sistema de price-cap requer que a taxa média de crescimento dos preços re-
gulados seja limitada à taxa de variação do índice de preços (no caso da Inglaterra, 
o Retail Price Index-RPI – Índice de Preços no Varejo, que é o índice de preços ao 
consumidor básico desse país) menos um fator exógeno denominado de “X”, o qual 
é geralmente considerado como uma estimativa do aumento da produtividade futura 
do setor, permitindo decréscimos reais de preços. Assim, o price-cap ficou conhecido 
como a fórmula do “RPI-X”. 

Um dos principais apelos da regra de price-caps é a sua simplicidade, reduzindo 
os requerimentos informacionais de implementação em comparação à regulação por 
taxa de retorno. Como argüido por Beesley e Littlechild (1997, p. 60), o price-cap “é 
mais simples tanto para o regulador quando para a firma regulada operarem. É mais 
transparente e melhor focado nos parâmetros de maior interesse aos consumidores”.  

Mas a principal virtude dos price-caps é o incentivo total ao aumento da pro-
dutividade, dado que a firma é a “beneficiária residual” (residual claimant) de suas 
economias de custos. Simplesmente a correia de transmissão entre custos passados e 
preços é quebrada de forma que todo o custo que for reduzido, para uma mesma re-
ceita, amplia os lucros da firma. Em síntese, a diferença principal entre regulação por 
taxa de retorno e por price-cap é que na primeira a redução de custo implica redução 
regulatória para a redução de preços, enquanto que, na segunda, essa causalidade não 
se verifica.

Os operadores, com isso, têm mais incentivos para reduzir custos. Os price-caps 
não requerem o “lag regulatório” para prover incentivos à eficiência. Segundo Viscusi, 
Vernon e Harrington (1995, p. 386) “a regulação de price-cap (...) em certo sentido... 
constrói o lag  regulatório no processo, de uma forma não acidental”, diferentemente 
da regulação por taxa de retorno.

Relativamente à regulação por taxa de retorno, a regulação por price-cap privilegia a 
eficiência produtiva comparada à eficiência alocativa. De fato, a preocupação acerca da 
necessidade de redução da chamada “ineficiência-X”11 é central no price-cap. De acordo 
com Beesley e Littlechild (1997, p. 75), a regulação por price-cap

10 Essas propriedades positivas já eram consensuais na literatura econômica até 
aquela época, como mostrado pelos autores (p. 370). A inovação britânica resulta 
da combinação desses quatro elementos na formatação da então nova política 
regulatória que acabou por influenciar toda a prática regulatória ao redor do glo-
bo. 
11 Tal ineficiência deriva simplesmente do fato de o produtor estar sendo menos 
eficiente do que potencialmente poderia ser.
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não assume que custos e demandas são dados ou conhecidos: de fato, o proble-
ma é prover incentivos adequados para a companhia descobri-los. O objetivo é 
estimular um estado de alerta constante para reduzir custos e atender potenciais 
demandas insatisfeitas dos clientes.

Outras diferenças entre a regulação por price-caps e por taxa de retorno são relevantes. 
Na primeira, os riscos de aumentos exógenos nos custos são transferidos do consumidor 
para a firma. Consistente com o que foi dito acima, isso poderá ser uma virtude na me-
dida em que a aversão ao risco dos consumidores for bem superior à dos empresários. 
No entanto, mesmo nesse caso, havendo uma aversão ao risco positiva por parte dos 
empresários, haverá sempre algum compartilhamento ideal de riscos entre operadores e 
consumidores, e não a transferência integral para os primeiros. Apenas quando os con-
sumidores forem avessos ao risco e os operadores forem neutros ou mesmo propensos ao 
risco, a concentração de riscos nos empresários será a conformação ideal. 

Os price-caps também eliminam a tendência à manipulação de custos contábeis 
e à realocação de “esforços”, especialmente P&D, entre atividades reguladas e não 
reguladas, o que, sem dúvida, também é positivo. 

Há ainda uma questão relevante que constitui, em realidade, a principal inda-
gação da população: o sistema de price-cap enseja uma tarifa menor que a regulação 
por taxa de retorno? Em um prazo mais longo, não há dúvida que sim, pois in-
centivos para a redução de custos devem se traduzir em níveis menores de preços. 
No curto prazo, esse resultado já não é tão certo, pois, no price-cap, a empresa 
pode não repassar a redução de custos para os preços, absorvendo todo o ganho 
de produtividade. Por sua vez, na regulação da TR, aquela redução, obrigatoria-
mente, terá que se reverter em preços menores. Haveria apenas um caso no qual o 
sistema de price-cap levaria, de forma inequívoca, no curto prazo, a reduções reais 
nas tarifas: quando o regulador, na definição dos fatores “X” do price-cap, detivesse 
informação perfeita sobre o quanto cada operadora é capaz de reduzir seus custos 
no futuro. Nesse sentido, o regulador calibraria os fatores “X” de forma tal que 
todo o aumento futuro de produtividade, previsto com perfeita precisão, já estives-
se devidamente incorporado de antemão na regra de reajuste, sendo repassado ao 
consumidor na forma de tarifas menores. Hoje, no entanto, é reconhecido que as 
diferenças entre price-caps e taxas de retorno foram superestimadas. Isso porque, na 
prática, o price-cap não é totalmente divorciado dos custos, pois no momento da 
revisão dos X, esses custos certamente serão considerados. Se o intervalo for peque-
no até a revisão, incentivos do price-cap serão quase equivalentes ao lag regulatório 
da regulação por taxa de retorno. Mesmo entre as revisões, realizações elevadas de 
lucros podem influenciar no price-cap. Exemplos foram a antecipação da revisão do 
X nas telecomunicações inglesas em 1991 e na energia elétrica em 1995. Segundo 
Armstrong, Cowan e Vickers (1994, p. 172) 

O lag regulatório é talvez o ponto-chave a diferenciar o RPI-X da regulação 
por taxa de retorno. Na prática, os price-caps não duram para sempre porque 
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o regulador possui uma capacidade limitada de se comprometer ele mesmo e 
porque mudanças no ambiente operacional da firma poderiam dar ganhos12 
excessivos ou implicar a falência da firma. Revisões similares não são instan-
tâneas na regulação por taxa de retorno, dados os custos em se conduzirem as 
revisões. Grosso modo, sob a regulação por taxa de retorno, as revisões são fre-
qüentes e o lag regulatório é endógeno porque ambos os lados podem requerer 
uma revisão, enquanto que sob price-caps, o  lag é relativamente longo e a data 
da próxima revisão é fixada de antemão. A diferença é mais de grau  do que de 
tipo da regulação (...)

Daí se afirmar ser extremamente simplista fazer uma distinção muito forte entre 
regulação por taxa de retorno, baseada em custo, e por price-caps, em termos de bai-
xo e alto poder de incentivar a produtividade. Ademais, na prática, a performance 
passada da firma influenciará nas revisões dos fatores X. Isso gera o chamado efeito 
Ratchet: a firma incorpora a reação esperada do regulador em resposta a aumentos 
de produtividade, fazendo price-caps mais apertados ex-post. Isso faz com que a fir-
ma seja, em média, menos aguerrida em buscar reduções de custo em uma regra de 
price-cap, especialmente quando se estiver próximo da revisão.

Há dilemas a serem considerados na duração entre revisões tarifárias do price-cap. 
Durações curtas são recomendadas quando há elevada incerteza do regulador e da 
firma sobre custos e demanda do setor e quando é baixa a dotação institucional do 
país com perspectivas de pressões políticas. Ademais, um peso elevado do objeti-
vo de transferência de renda do operador para o consumidor tende a tornar mais 
apropriadas durações curtas. Por fim, recomendam-se durações curtas quando a 
quantidade demandada se reduz muito fortemente a aumentos nos preços (de-
manda elástica), pois o tempo elevado em que os preços ficam acima dos custos 
marginais gera significativa perda de eficiência alocativa na economia. De outro 
lado, recomendam-se durações mais longas entre reajustes quando há um peso 
elevado do objetivo de aumento da produtividade para o regulador a quantidade 
demandada se reduz pouco em relação ao aumento de preços (demanda inelástica), 
o que gera baixa perda alocativa quando os preços estão muito acima do custo mar-
ginal e, ainda, quando se deve estimular os investimentos. Em telecomunicações, 
a duração típica do período entre revisões situa-se entre quatro e cinco anos com 
tendência a aumentar.

Tais dilemas podem ser atenuados quando se introduzem metas de qualidade 
ou de investimentos. Dois exemplos são o fator X do price-cap no setor de águas na 
Inglaterra, que varia inversamente com o investimento, e o fator X em Illinois em 
1995, que aumenta quando a qualidade do serviço cai. Alguns planos incluem fa-
tores Z na fórmula do price-cap visando a incorporar fatores de custo exógenos não 
controláveis e com efeitos financeiros relevantes sobre a firma. Essa variante tende 
a ser mais relevante para o setor de energia elétrica do que o de telecomunicações.

12 No sentido econômico de “rents”.



Política de Preços Públicos no brasil 5�

Uma questão usualmente pertinente é qual o índice de preços a ser utilizado no 
price-cap. Na Inglaterra, considera-se o Retail Price Index - RPI um bom indexador, 
pois um índice de custo setorial poderia ser manipulado pelo setor, além de dar sinais 
claros e previsíveis ao investidor, tendo em vista se constituir em um índice bastante 
conhecido por operadores e usuários. Nos EUA, é utilizado o Gross National Pro-
duct Price Index (GNPPI), sendo também um bom indexador, pois se constitui em 
uma medida geral da inflação na economia e é um índice bem conhecido, bem en-
tendido e prontamente disponível para o público. Todas essas características também 
estão presentes no IGP-DI e IPCA, entre outros índices no Brasil. 

No entanto, outras características podem ser desejáveis na definição do ín-
dice a ser utilizado. Primeiro, é interessante que o índice de preços escolhido 
tenha elevada correlação com os custos da operadora, evitando comprometer o 
equilíbrio econômico-financeiro da empresa, apesar de que a escolha de índices 
setoriais pode levar à manipulação dos índices pelo setor. Assim, seria desejável 
que houvesse correlação entre o índice escolhido e o índice de custos setorial, 
mas não que o próprio índice setorial fosse escolhido. 

Segundo, a experiência recente brasileira, em que houve contestação em 
2003 sobre a aplicação do IGP-DI, sugere ser desejável escolher índices com a 
menor variância possível. De fato, a variância do IGP-DI no Brasil, em função 
da elevada influência do câmbio sobre ele, tem sido mais elevada do que a de 
outros índices, como o IPCA. De outro lado, isso não quer dizer que tal com-
portamento irá se manter no longo prazo e, portanto, não caberia descartar o 
IGP-DI para o futuro. Na verdade, a intenção fundamental do Ministério das 
Comunicações na contestação das tarifas em 2003 se deveu não à volatilidade 
do índice, mas sim à sua variação superior ao IPCA, que é uma tendência veri-
ficada desde a liberalização cambial de 1999. No entanto, espera-se que, como 
os índices convergem no longo prazo, a variação do IPCA seja maior daqui 
para a frente.

Uma outra indagação importante diz respeito ao valor ótimo de “X”. Berstein e 
Sappington (1999) defendem a utilização da seguinte fórmula para “X”: 

X= T-Te + We-W

sendo “Te” e “T”, as estimativas de aumento na produtividade total dos fatores, 
respectivamente no resto da economia e no setor; “We” e “W”, as estimativas de 
aumento nos custos dos insumos, respectivamente no resto da economia e no 
setor. Normalmente, “T” é baseado no aumento histórico da produtividade total 
dos fatores no setor mais um chamado “Stretch Factor” ou Dividendo do consu-
midor. Essa fórmula baseia-se na premissa de que o price-cap procura mimetizar 
um mercado competitivo, e a evolução do preço deve guardar consistência com 
algo que está correlacionado com os custos do setor. O acréscimo das variáveis 
“Te” e “We” deriva do fato de que suas influências já se verificam na medida de 



58 Política de Preços Públicos no brasil

variação do índice geral de preços da economia. Não descontá-los corresponderia 
a uma espécie de dupla contagem na fórmula do price-cap. 

Tal fórmula embute uma série de simplificações. A mais importante delas é a 
que supõe que a tarifa não tem impacto (ou tem impacto negligenciável) sobre a 
inflação (ou efeitos de retroalimentação ou feed-back dos preços administrados sobre 
a inflação). Havendo tais efeitos das tarifas sobre a inflação, no entanto, faz sentido 
considerá-los explicitamente na regra, contanto que tal procedimento seja feito bem 
antes do reajuste (ex-ante) e não no momento do reajuste (ex-post). 

 As principais críticas ao price-cap são as seguintes: 

1) Informação imperfeita do regulador

A informação imperfeita do regulador sobre custos do operador constitui a fonte 
primordial do “dilema” entre provisão de incentivos e extração de renda do empre-
sário em favor do consumidor. Do ponto de vista teórico, este dilema faz com que o 
contrato regulatório ótimo seja uma mistura entre um esquema de incentivo de alto 
poder (ex: price-cap) e outro de baixo poder (ex: regulação por taxa de retorno).

Boa parte da literatura teórica sobre regulação econômica, incluindo, por exem-
plo, o livro-texto de Laffont e Tirole (1993), está centrada nessa questão. O fato é 
que a regulação por price-cap é bastante apropriada para estimular o aumento da 
produtividade. No entanto, é muito ruim para extrair rendas do operador, com fins 
de gerar preços mais moderados para o consumidor. 

Note que, se houvesse informação perfeita do regulador acerca do máximo que o 
operador é capaz de reduzir dos seus custos, bastaria fixar um valor de “X” exatamente 
de acordo com essa capacidade máxima para conciliar perfeitamente esses dois objeti-
vos13. No entanto, havendo assimetria de informação do regulador vis à vis o regulado, 
no sentido de que o segundo sabe bem mais que o primeiro o quanto ele será capaz de 
reduzir o seu custo, então surge o referido dilema. Ou seja, falar do dilema extração de 
renda/incentivos só faz sentido na presença de assimetria de informação. 

A firma regulada sempre desejará mostrar ao regulador que possui uma baixa 
capacidade de reduzir custos, induzindo o regulador a definir um valor de “X” bem 
pequeno. Ou seja, mais do que não ter interesse em revelar o quanto pode reduzir o 
seu custo, a firma regulada tem o incentivo, sob o price-cap, de induzir o regulador a 
erro no sentido de superestimar sua ineficiência. 

Ao mesmo tempo, se o regulador, à vista dessa tendência, também procurar su-
perestimar a eficiência da firma regulada, poderá, nesse caso, simplesmente compro-
meter o chamado equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, portanto, a con-
tinuidade do serviço, induzindo a saída da firma do negócio. Sendo assim, o valor 
de “X” definido ex-ante deverá considerar esse problema da informação limitada do 

13 Veja o modelo de informação perfeita de Laffont and Tirole (1993, p. 55 / 56). 
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regulador. E, nesse caso, a tendência é de definir um “X”, com elevada probabilidade, 
estará abaixo da capacidade real de incremento da produtividade. 

E essa tendência será tão maior quanto maior for a assimetria de informação vigen-
te. Nos modelos econômicos usualmente utilizados, o regulador não sabe em quanto 
o regulado é capaz de reduzir os custos, mas tem uma idéia sobre isso, que é represen-
tado por uma função de distribuição de probabilidades sobre a eficiência do operador. 
Quanto maior a assimetria de informação, maior será o intervalo dessa distribuição. 

Assim, no caso da regulação por price-caps, o regulador possui uma capacidade 
muito limitada de extrair rendas da firma regulada ex-ante, a qual será menor ainda 
quanto maior a assimetria de informação vigente. Ex-post a capacidade de extração de 
renda em função dos custos realizados será simplesmente nula, pelo menos entre os 
períodos de revisão do valor de “X”. Toda a redução de custo será transferida aos lu-
cros da firma, sem qualquer requerimento de transferência para os consumidores na 
forma de preços menores, como no caso da regulação pela taxa de retorno. De outro 
lado, justamente em função dessa incapacidade de extrair rendas do operador ex-post 
é que esse último possui um grande incentivo de reduzir custos sob esse regime de 
regulação de preços. E é por essa razão que o price-cap é considerado um mecanismo 
de incentivo de alto poder. 

De outro lado, no caso da regulação por taxa de retorno, o regulador possui uma 
grande habilidade de extrair rendas da firma ex-post, dado que toda a redução de custos 
gerada deverá ser transferida para o consumidor na forma de preços menores, privile-
giando tal objetivo. No entanto, como já argumentado, é justamente essa capacidade 
de extração da renda ex-post que desestimula a firma regulada a ser mais produtiva. Daí 
ser a regulação por taxa de retorno considerada de baixo poder de incentivo. 

Em síntese, a regulação por taxa de retorno e outras regulações fortemente basea-
das na evolução dos custos passados do serviço são muito apropriadas para o objetivo 
de extrair renda da firma regulada, mas muito ruins para estimular a eficiência, en-
quanto que a regulação por price-cap é muito positiva para o propósito de estimular a 
eficiência e ruim para alcançar o objetivo de extração de renda. Dessa forma, pode-se 
dizer que a adoção de uma regulação de price-cap pura revela uma preferência forte 
do regulador em favor do incentivo à eficiência em detrimento à extração de renda. 

Na verdade esse tipo de raciocínio é válido não apenas para o contrato regulató-
rio, em que não há transferências de recursos do governo para as firmas, mas também 
para contratos de licitação entre o governo e as empreiteiras que fazem obras públi-
cas. Oferecer um preço fixo para remunerar o empreiteiro seria como um incentivo 
de alto poder (análogo ao price-cap) para estimular uma economia de custos e, por-
tanto, maior eficiência da obra. Já quando se oferece cobrir todos os custos da obra 
e mais uma parcela fixa, seria como um incentivo de baixo poder (análogo à taxa de 
retorno), visto que os empreiteiros não se interessarão em reduzir os custos da obra, 
dado que não se beneficiarão desse esforço em prol da eficiência. 
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O mesmo vale também para relações entre agentes privados quando, por exem-
plo, um cidadão contrata uma empresa para construir sua casa. Dar um valor fixo 
pela obra ou custear todos os custos que aparecerem e não recompensar a empresa 
por eventuais economias de custo corresponderia também aos esquemas de incentivo 
de “alto” e “baixo” poder, respectivamente.

Ademais, é nítido que entre esses extremos, encontram-se esquemas intermediá-
rios que conferem um poder de incentivo intermediário, tornando a firma um “be-
neficiário residual” em parte de suas economias de custos, com o regulador se apro-
priando da outra parte e repassando parte de seus ganhos de eficiência ao consumidor 
na forma de preços menores (ou preço da obra menor).

 Laffont e Tirole (1993) propõem uma alternativa, para o caso de contratos com 
transferências do governo (licitação), que compreende os dois casos extremos de po-
der de incentivos (baixo e alto) e uma expressão geral para os regimes intermediá-
rios. Suponha que o governo proponha um contrato a um empreiteiro em que paga 
t = a – bC mais o ressarcimento dos custos “C”, onde “a” é uma tarifa fixa paga pelo 
governo, e “b”, a fração dos custos arcados pela firma, o qual será definido como o 
“poder” do esquema de incentivo. Assim, o pagamento total do governo para a firma 
será t+C=a-bC+C=a+(1-b)C. 

Nesse contexto, há três casos possíveis: 

1) Contrato de taxa fixa (ou cost plus), onde b=0 (esquema de incentivos de 
baixo poder). O pagamento do governo para a firma será “a+C”, com ressarci-
mento total dos custos mais “a”. 

2) Contrato de preço fixo, onde b=1 e a firma se torna um “beneficiário residual” 
de suas economias de custo (esquemas de incentivo de alto poder). O pagamen-
to do governo para a firma será “a”, com nenhum ressarcimento dos custos.

3) Contrato de incentivos, onde 0<b<1.

Obviamente que quanto mais próximo de 0 (1) estiver o parâmetro “b”, será o 
valor da parte fixa “a”. 

Armstrong, Cowan e Vickers  (1994, p. 40) também provêem um exemplo sim-
ples para o caso sem transferência de recursos do governo (regulação de preços) atra-
vés da seguinte fórmula:

   P(c) = P + (1- r )c    

P(c) é o preço como função do custo marginal constante, P seria a parte fixa 
do preço. Se r = 1, P(c) = P, o preço depende integralmente da parte fixa, o 
que equivale a um price-cap a qual desconsidera custos. Se r = 0,  P(c) = P + c, 
o que implica que todo o custo será repassado a dos preços. Em compensação, 
será presumivelmente inferior do que no caso em que r = 1. Finalmente, uma 
regulação intermediária de incentivos terá 0<r<1, em que o incentivo é mais alto 
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(baixo), quanto mais próximo de “1”(“0”) estiver o parâmetro. “r”, portanto, 
seria o parâmetro de sensibilidade dos preços aos custos ou o indicador do poder 
do esquema de incentivo. Analogamente ao esquema com licitação, quanto mais 
r estiver próximo a 0, menor deverá ser o valor da parte fixa da tarifa (que inde-
pende dos custos) P.

O quadro a seguir, extraído de Laffont e Tirole (1993), resume a classificação dos 
regimes de preços regulados e de licitações de acordo com o seu poder de incentivo. 

A escolha do sistema ideal dependerá do setor e do objeto do contrato, tendo 
como pano de fundo é o seu objetivo primordial, incentivar a eficiência ou extrair 
rendas – e o grau de assimetria de informação do regulador ou governo licitante, 
dentre outros fatores.  

2) Credibilidade

A regulação por price-cap depende, bem mais do que no caso da regulação por 
taxa de retorno, do fator credibilidade refletido na capacidade de comprometimento 
(commitment) do regulador acerca das “regras do jogo” regulatório. O ponto rele-
vante é que haverá naturais pressões do público e dos políticos, após observarem um 
elevado volume de lucros, para se rever a regra de preços. 

Isso ocorreu inclusive na Inglaterra, com a revisão antes do tempo dos valores de 
“X” no setor de telecomunicações, em 1991, e no setor elétrico, em 1995. Os valores 
de “X” foram majorados antes do prazo para revisão, quando o regulador percebeu 
que as economias de custo e, por conseguinte, os lucros das operadoras estavam mui-
to acima do projetado.

Quadro 1 – Poder dos Esquemas de Incentivo

Poder Possibilidade de 
transferências do governo

1. Muito alto
“firma residual claimant” Sim (licitações e empresas públicas)

Não (empresas privadas reguladas) 
Price-Caps

2. Intermediários
(Divisão de custos ou lucros) Contratos de preços fixos

Regulação de incentivo

3. Muito baixo
(O governo ou os consumidores são os 
“residual claimants”)

Contratos de Incentivo

Contratos de “Cost plus”

Regulação por custo de serviço
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Esse, na verdade, é um problema que pode se fazer presente em qualquer esquema 
de incentivo que não seja o de mais baixo poder. De acordo com Sappington e Weisman 
(1996, p. 181), 

Quanto maiores os ganhos que podem emergir sob vários planos de regulação de 
incentivo, maior o “desconforto” do consumidor. Mesmo se os ganhos pronuncia-
dos nos lucros se deverem inteiramente aos esforços diligentes e à perspicácia dos 
empresários, e não a uma regulação negligente ou eventos fortuitos além do controle 
das firmas, os consumidores poderão considerar os elevados ganhos como injustos. 

De fato, talvez o principal problema, na prática, da regulação por price-cap em 
relação à regulação por taxa de retorno se refira ao fato de o primeiro freqüentemente 
não ser tomado como um sistema justo quando aparecem lucros elevados. Os regu-
ladores, freqüentemente, tem que lidar com a acusação de estarem sendo exagerada-
mente benevolentes com as operadoras em razão dos elevados lucros gerados pelo 
price-cap14, tendo que explicar por que isso não representa um captura, mas parte 
de um mecanismo que visa ao aumento do bem-estar. Isso foi explicitado em um 
relatório da OFTEL, de março de 2000: 

os controles de preços com base na fórmula do RPI-X dos price-caps têm sido 
aplicados nos preços de varejo da British Telecom (BT) desde 1984 e nas ta-
rifas de acesso da mesma empresa desde 1997. Durante este período, tem ha-
vido críticas acerca do nível de lucros obtido pela BT, e daí se argumenta que 
deveria haver controles diretos sobre a lucratividade da empresa ou mecanis-
mos para compartilhamento dos lucros durante a vigência do price-cap”. Após 
explicar o mecanismo básico do price-cap, a OFTEL conclui que “uma elevada 
lucratividade em uma firma regulada pelo price-cap em qualquer período não 
necessariamente deveria ser causa de preocupação, mas simplesmente a conse-
qüência da firma ter tido êxito em reduzir os seus custos mais rápidamente que 
o requerido na regra do cap. Tais reduções de custos irão, em última instância, 
beneficiar os consumidores por meio de preços menores.

A análise desse problema na regulação de setores de infra-estrutura pode ser re-
alizada através das principais proposições da economia dos custos de transação. Os 
três principais aspectos são a “racionalidade limitada”, o “oportunismo” e os “ativos 
específicos” que afetam o contrato regulatório. Newbery (2000,p. 54) resume a in-
fluência desses fatores: 

a importância relativa desses três fatores em qualquer transação determinará 
as instituições apropriadas para mediar essa transação. Portanto, se houver 
racionalidade limitada e oportunismo, mas não especificidade de ativos, os 
resultados competitivos são eficientes (...) Se não houver problemas com ra-
cionalidade limitada, ambos, oportunismo e especificidade de ativos, podem 
ser tratados através de contratos sofisticados, com todas as contingências cui-

14 Esse foi exatamente o caso do reajuste de preços nas telecomunicações em 
2003. Ver Mattos (2003). 
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dadosamente antecipadas. Se não houver oportunismo, as transações poderão 
ser tratadas através de promessas ou contratos simples, nos quais os agentes 
cumpririam o que prometeram sem necessidade de monitoramento e garantia 
de cumprimento15 de suas ações. Mas se todos esses três fatores estiverem pre-
sentes, então as estruturas de governança que são requeridas devem especificar 
antecipadamente as tarefas e obrigações das partes, junto aos mecanismos de 
monitoramento e enforcement dos resultados ex-post. (...) A regulação de in-
frestruturas de rede deve lidar com a especificidade de ativos por parte do 
operador, a racionalidade limitada por parte do regulador (informação in-
completa e custosa acerca das opções abertas à empresa) e a possibilidade de 
comportamento oportunista de ambas as partes.     

Newbery (p. 55), citando Spiller, argumenta que restringir a capacidade de o regu-
lador e/ou o governo alterar o arcabouço regulatório pode ser desejável para enfrentar 
tal problema. Tais restrições podem ser observadas, por exemplo, nos EUA, onde estão 
presentes a força e independência do Judiciário e 

um bem desenvolvido conjunto de procedimentos administrativos que espe-
cificam como as agências regulatórias devem se comportar, como elas devem 
decidir e como elas devem ser contestadas16. 

Na Inglaterra, Newbery (p. 57) argumenta que o sistema regulatório seria “potencial-
mente vulnerável ao oportunismo”, tendo em vista que o parlamento pode facilmente 
alterar uma legislação prévia. Esse é um problema que certamente é ainda mais grave 
no Brasil, o que tem se refletido, inclusive, na tentativa de alteração da lei das agências 
reguladoras, removendo poderes dessas últimas em favor do Poder Executivo17.

De outro lado, Newbery (2000) argumenta que as cortes britânicas estão bem 
capacitadas para sustentar os contratos. Já no caso do Brasil, note-se que mesmo 
com um Judiciário independente, fator usualmente considerado positivo para asse-
gurar o cumprimento de contratos regulatórios, há problemas referentes à ideologia 
prevalente dos juízes, que tendem a valorizar mais as suas auto-imputadas “funções 
sociais” do que fazer com que contratos sejam satisfeitos18. Isso se refletiu nas decisões 
judiciais contrárias às decisões da Anatel de cumprir os contratos do price-cap com as 
operadoras de telefonia em 200319. 

Há dois importantes casos em que a variável “compromisso” (commitment) será 
importante para apoiar a regulação de price-cap para atingir as suas metas de eficiên-
cia. Primeiro, o “efeito Ratchet”. Quando há a revisão dos fatores X, o regulador terá 

15 No sentido de enforcement.
16 Ver também Spiller e Vogelsang (1996, p. 80-83). 
17 Ver Mattos e Mueller (2004).
18 Ver Castelar (2003) para uma visão recente sobre o tema. 
19 Além disso, como argumentado por Spiller e Vogelsang (1996, p. 91-95), “a 
venda de ações para o público no Reino Unido ampliou o grupo que defende os 
interesses da BT, tornando a expropriação regulatória mais difícil e, portanto, o 
comprometimento mais fácil que de outra forma seria”.
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mais informação sobre a real eficiência ou sobre a real capacidade da firma regulada 
de reduzir custos e considerará isso na definição dos próximos valores de X. De acor-
do com Laffont e Tirole (2000, p. 55),

é nítido que o mesmo que a firma seja formalmente a beneficiária residual das 
suas economias de custo, um esforço para reduzi-los em $1 não será recom-
pensado em $1. Um menor custo convencerá as autoridades reguladoras de 
uma maior eficiência e fará com que essas autoridades sejam mais rigorosas no 
contrato regulatório desenhado para a firma na próxima revisão(...) Este é o 
bem conhecido efeito Ratchet.

O problema é que, sabendo que suas reduções presentes de custos gerarão redu-
ções futuras nos preços, por ocasião das revisões dos fatores X, então o incentivo a 
aumentar a produtividade se vê naturalmente mitigado.

A única forma de evitar tal efeito é fazer o regulador se comprometer a não usar 
a informação obtida durante o primeiro período para estabelecer o fator X para o 
próximo período. Entretanto, os reguladores em geral não estarão dispostos a fazer 
isso, dado que eles desejam convencer o público que os elevados retornos correntes 
dos operadores serão em breve transferidos para os consumidores. No Reino Unido, 
Sappington e Weisman (1996, p. 84-85) enfatizam a influência da taxa de retorno 
realizada pela BT no aumento dos valores de X no price-cap: 

Na Grã-Bretanha, por exemplo, a compensação de produtividade na regula-
ção de price-cap adotada para a BT foi inicialmente definida em 3%, em 1984. 
Quando o plano foi revisto em 1989, a compensação de produtividade foi 
aumentada para 4,5%, em parte porque os ganhos da BT foram percebidos 
como sendo relativamente elevados sob o plano do price-cap. A compensação 
de produtividade foi aumentada mais uma vez em 1991 para 6,25%. A com-
pensação corrente está em 7,5%. Quando os padrões futuros são deslocados 
para cima na medida que a performance realizada melhora, os incentivos para 
essa melhoria podem ficar comprometidos.

Segundo, o regulador deve também ser capaz de se comprometer com os fatores X 
estabelecidos dentro do período entre revisões. Pressões políticas tanto dos consumi-
dores quando das firmas reguladas, especialmente após os investimentos terem sido 
“afundados” ou “irrecuperáveis” (sunk)20, podem solapar esse compromisso. Como 
argumentado por Laffont e Tirole (2000, p. 55): 

Na prática, a extensão real do contrato regulatório pode ser menor que a sua 
extensão formal. Isto é, o contrato pode ser renegociado antes da próxima 
revisão regulatória. De outro lado, o regulador sob pressão política, pode ficar 
tentado a forçar a firma a renegociar antes do final do contrato quando esta 

20 Há custos afundados ou sunk quando o empresário não é capaz de recuperar os cus-
tos incorridos caso decida sair do mercado. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando não 
há um mercado de segunda mão para as máquinas e equipamentos investidos.   
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realiza elevados lucros. Tal renegociação exacerba o efeito Ratchet e torna a 
firma ainda mais cuidadosa sobre aproveitar os incentivos (formalmente) de 
alto poder para reduzir seus custos. De outro lado, a firma pode forçar o re-
gulador a renegociar nesse meio tempo e ofertar termos mais favoráveis se o 
contrato inicial se mostrar não-lucrativo, tornando crível a ameaça de falência 
ou, pelo menos, a ameaça de deixar de realizar os investimentos que o regu-
lador entende se fizerem necessários. A firma se depara com uma restrição de 
orçamento com limites frouxos (“soft budget constraint”), já que ela é resgatada 
pelo regulador, a despeito do compromisso de não-intervenção antes da pró-
xima revisão regulatória. Um esquema de alto poder de incentivo aumenta 
a probabilidade de ocorrência de ambas as situações (lucros muito altos ou 
muito baixos) e, portanto, da renegociação de contratos. Dado que, em ambos 
os casos, a renegociação ex post recompensa a ineficiência da firma (pune o seu 
esforço de redução de custo), revisões regulatórias prematuras reduzem ainda 
mais o real poder de esquemas tidos formalmente como de alto poder. 

Armstrong, Cowan e Vickers (1994, p. 83-91) também avaliam outros aspectos 
do problema de compromisso (commitment). Primeiro, assinalam que há uma ten-
tação para “o regulador explorar a natureza de custos afundados do investimento 
de capital da firma”. Este possui um claro incentivo para oferecer à firma fatores X 
generosos ex-ante, de forma a estimular os investimentos e, após incorridos tais in-
vestimentos (dificilmente recuperáveis para serem realocados em outras atividades), 
revisar aqueles fatores para cima de forma a extrair renda e maximizar o bem estar 
ex-post. Agora, se a firma regulada considerar tal comportamento, ela será mais cau-
telosa para empreender tal investimento. Dessa forma, os autores (1994, p. 86) con-
cluem que “tendo em vista que a firma antecipa que o bem-estar será maximizado 
ex-post, o bem estar acaba se reduzindo ex-ante”. 

De outro lado, considerando a natureza de jogo repetido entre a firma e o re-
gulador, é plausível assumir que este será naturalmente cauteloso em relação ao seu 
oportunismo no presente, ao tentar expropriar os custos afundados da firma. De-
pendendo do valor atribuído ao futuro na função objetivo do regulador, um razoável 
grau de compromisso com relação à não-expropriação do investimento pode acabar 
emergindo endogenamente no contrato regulatório. 

A dificuldade de desenvolver tais contratos regulatórios de longo prazo é comum 
a todos os países. Laffont e Tirole (1993, p. 375) enfatizam ser difícil desenhar e es-
crever contratos que cubram período tão longo, dado que a capacidade das adminis-
trações presentes de se comprometerem com objetivos de longo prazo, cuja respon-
sabilidade será das administrações futuras, é limitada, e, ainda,  por que a mudança 
no ambiente econômico, notadamente na tecnologia, no caso das telecomunicações, 
pode tornar os dispositivos do contrato regulatório sem significado. Em outras pala-
vras, os contratos regulatórios também sofrem de incompletudes, o que dificulta os 
compromissos de longo prazo do regulador.  

Note-se ainda que o compromisso de longo prazo pode não ser desejável quando 
as políticas correntes não são adequadas. De acordo com Laffont e Tirole (1993, 
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p. 620) “o benefício do compromisso é que o investimento da firma regulada não é 
expropriado. Já pelo custo do compromisso é que o governo pode comprometer a 
nação com um resultado ruim no longo prazo”. Em outras palavras, há um “dilema 
entre encorajar o investimento através do compromisso e corrigir políticas erradas 
através do não-compromisso”. 

Sappington e Weisman (1996, p. 184-199) enfatizam a necessidade de manter 
o realismo das metas, reduzindo recompensas ou penalidades excessivas. Nesse con-
texto, os autores (p. 190) sugerem que “regras de divisão de lucros freqüentemente 
proverão a forma mais razoável de incentivar as atividades de redução de custos, ao 
mesmo tempo em que se respeite os limites dados pelo compromisso dos regulado-
res”. Um outro ponto a ressaltar diz respeito à entrada de novas firmas. Neste caso, 
a pressão política para diminuição de lucros e preços se reduz sobre o incumbente, 
podendo este reter seus ganhos de produtividade, o que de outra forma não seria 
possível. Neste contexto, o aumento da concorrência pode ser curiosamente positivo 
para a firma incumbente. 

O realismo das metas também está relacionado com o tamanho do período 
entre revisões. Na Inglaterra, por exemplo, a primeira revisão do price-cap após o 
acordo acerca dos seus parâmetros em 1985, especialmente quanto ao valor de X, 
ocorreu em 1988, quatro anos após a privatização, enquanto no Brasil os fatores 
X foram definidos para o período de sete (7) anos, de 1999 (1 ano após a privati-
zação) até 2005. Esse período mais longo confere ao regime de price-cap brasileiro, 
ceteris paribus, mais incentivos à eficiência, só que com menor capacidade de os regu-
ladores extraírem rendas das companhias. Ademais, o problema de compromisso no 
Brasil foi ampliado, dado que sete anos (em vez de quatro) pode vir a ser considera-
do pela opinião pública como um período de tempo excessivo para manter ganhos 
elevados para a firma. A interferência do novo governo em meados de 2003 sobre o 
reajuste tarifário das telecomunicações demonstra que, de fato, sete anos acabou se 
mostrando um período de tempo excessivo. 

A evidência mais contundente acerca dos problemas de credibilidade do price-cap 
é trazida no estudo de Guasch (2004), que reúne informações sobre mais de mil con-
cessões na América Latina e Caribe. O autor avalia quais os fatores predisponentes a 
uma renegociação dos contratos regulatórios ex-post. O resultado encontrado é que 
a incidência de renegociação é maior quando o mecanismo tarifário é de price-cap 
(42%) comparado ao caso em que é pela taxa de retorno (13%).   

3) Impactos sobre a qualidade 

Altos incentivos para reduzir custos tendem a comprometer qualidade21. Assim, 
reforma regulatória deve ser acompanhada por crescente atenção a questões de quali-
dade. De acordo com Laffont e Tirole (1993, p. 212) tem havido uma preocupação 
de que

21 Baseado nesse problema, na Inglaterra o Competition and Service (Utilities) Act 
de 1992 reforçou a regulação de qualidade nos serviços de infra-estrutura.  
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a regulação de incentivos não seja compatível com uma operação segura das plan-
tas de energia nuclear ao forçá-las a apressar o trabalho, tomar atalhos e atrasar 
investimentos em segurança. Tem havido notícias de que a mudança para um 
esquema de incentivo de alto poder para a British Telecom (price-caps) após a sua 
privatização produziu uma baixa performance quanto ao quesito qualidade. 

Similarmente, Kahn argumenta que na questão da qualidade sob a regulação 
por custo do serviço (um esquema de incentivo de baixo poder) “mais do que na 
questão de preços, o interesse do monopolista, de um lado, e do consumidor, do 
outro, são mais proximamente coincidentes do que conflitantes”. A intuição de 
Kahn é que o monopolista regulado não sofre por incorrer em custos monetários 
para aumentar a qualidade porque tais custos serão pagos pelos consumidores 
por meio de preços maiores. As políticas e propostas para lidar com tal problema 
vão do estabelecimento de padrões de qualidade mínima para o serviço, como no 
Brasil, a uma inclusão explícita das medidas de qualidade no price-cap, tal como 
no caso do estado da Geórgia, nos EUA, tornando os fatores X menores quando 
a qualidade for superior. 

Entretanto, Laffont e Tirole consideram a visão de Kahn como incompleta, tendo 
em vista especialmente o fato de que “alguns componentes da variável qualidade en-
volvem custos não monetários” os quais, portanto, não serão repassados para preços 
sob uma regulação por custo do serviço. 

Laffont e Tirole (1993, cap. 4) desenham um arcabouço regulatório para lidar 
com essa questão. Inicialmente, os autores (p. 211) realizam uma distinção mui-
to importante entre “bens de busca” e “bens de experiência”. No primeiro caso, os 
consumidores são capazes de observar a qualidade antes de adquirirem o produto ou 
serviço, o que faz com que qualquer redução da qualidade imediatamente diminua 
as vendas. No segundo caso, a qualidade é observada pelos consumidores apenas 
após a compra e, portanto, qualquer redução da qualidade apenas terá efeitos sobre 
as vendas no futuro, através de um “efeito reputação”. 

A relevância dessa distinção para a relação entre incentivos para prover quali-
dade e o poder do esquema de incentivos para reduzir custos é clara. De acordo 
com os autores (p. 213), “no caso de um bem de experiência (...) os incentivos 
para ofertar qualidade e os incentivos para reduzir custo estão inerentemente em 
conflito” no curto prazo. O esquema de incentivo de alto poder que reduz o custo 
também aumenta o custo percebido de prover qualidade, posto que não haverá 
qualquer aumento de vendas no curto prazo em função da melhoria da qualida-
de, mas apenas no longo prazo. No caso de um bem de busca, tal conflito não 
aparece em função do incentivo de manter a qualidade conferido pelo aumento 
das vendas de curto prazo. No curto prazo, no caso dos bens de experiência, a 
regra de preços é o único instrumento que se tem para aumentar a qualidade e 
reduzir os custos, enquanto que no caso dos bens de busca “o regulador é capaz 
de separar os dois problemas de incentivo, haja vista ele possuir dois instrumen-
tos: a regra de preços e os incentivos das vendas”. 
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Quando os autores introduzem o longo prazo (p. 227-231), o dilema entre 
qualidade e o poder do esquema de incentivos depende crucialmente da taxa de 
desconto. Apenas um suficientemente baixo peso para o futuro e, conseqüente-
mente, para uma boa reputação manterá o dilema entre qualidade e incentivos 
para reduzir custos. De outra forma, ou seja, mesmo levando em conta o futuro, 
mas com agentes que sejam muito impacientes e valorizem muito o presente, este 
dilema não pode ser tomado como certo.  

Portanto, antes de concluir se a regulação de price-cap, da taxa de retorno, 
tende a reduzir a qualidade do produto ou serviço, devemos avaliar as circuns-
tâncias particulares do setor, ou seja, se os bens ou serviços em tela se referem a 
bens ou serviços de busca ou de experiência. Em telecomunicações, em geral, os 
usuários não são capazes de avaliar a qualidade do serviço de cada companhia 
antes de usá-lo. Isso poderia apontar para o caso de bens de experiência no setor. 
Entretanto, isso também depende da freqüência das aquisições do serviço. Se 
as compras são pouco freqüentes, a característica mais forte é a de um bem de 
experiência, enquanto que que se as compras forem freqüentes, o serviço tenderá 
mais a ser um “de busca”. 

Em telecomunicações, os consumidores realizam compras pouco frequentes 
de novas linhas, mas efetuam compras bem freqüentes de chamadas de longa 
distância quando escolhem o operador “chamada a chamada”. Isso sugere uma 
separação da análise entre serviços locais e de longa distância, dado que os usu-
ários farão ligações locais apenas através da sua companhia. Assumindo que há 
custos de troca relevantes por causa da falta de portabilidade do número dentre 
outros fatores, a escolha da operadora local se assemelha ao caso de um bem de 
experiência e, pelo menos no curto prazo, esquemas de incentivo de alto poder 
podem reduzir a qualidade ofertada abaixo do ótimo social. A definição de pa-
drões de qualidade mínima deve complementar o arcabouço regulatório em um 
contexto de um sistema de alto poder de incentivo como o price-cap, tal como 
feito no Brasil. 

Já no caso das chamadas de longa distância, onde o consumidor pode es-
colher o operador a cada chamada, ou no caso do serviço local, quando for 
introduzida a obrigação de portabilidade do número, essa lógica se altera subs-
tancialmente, com o serviço se aproximando de um “bem de busca”. O dilema 
entre o poder do esquema de incentivos e qualidade se reduz substancialmente. 
Nesse contexto, a justificativa para regular qualidade se reduz, pois o interesse 
da firma regulada se tornará bem mais alinhado com o interesse do consumi-
dor. A mensagem básica dessa discussão é que o dilema qualidade/incentivos 
não pode ser tomado como dado.

4) Prejuízo à eficiência alocativa

O modelo de price-cap prejudica a eficiência alocativa, apesar de beneficiar a efi-
ciência produtiva, a qual diz respeito essencialmente à redução de custos. Isto é es-
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pecialmente verdadeiro para o caso de setores com curvas de demanda mais elásticas. 
Vejamos este problema com o auxílio de um gráfico.

Quadro 2 – Price-cap e Eficiência Alocativa

22 Se o setor não for de concorrência perfeita, P1 não seria o preço resultante da 
ação das livres forças do mercado.

Suponha que se introduz um modelo de price-cap, assumindo-se, para sim-
plificar, que não há expectativa de aumento da produtividade durante o período 
entre revisões, fazendo com que o valor de X seja igual a zero. A curva de custo 
marginal inicial é dada por C1 e, com a curva de demanda “D”, o teto de preços 
é definido em P122  gerando uma quantidade demandada Q1. Agora suponha 
que a expectativa de não-aumento da produtividade estivesse errada e, com o 
incentivo dado pelo sistema de price-cap, a curva de custo marginal se deslocasse 
para C2. Se estivéssemos em uma regulação por custo do serviço, o novo preço 
seria P2 com a quantidade Q2. No entanto, estando sob o sistema de price-cap 
e assumindo que, mesmo com este deslocamento da curva de custo para C2, o 
preço que seria gerado pela ação do mercado ainda permaneça superior a P1 (pela 
estrutura de mercado não ser de concorrência perfeita), então a firma regulada 
mantém seu preço em P1. 

Essa situação configura uma clara ineficiência alocativa, pois o volume de 
transações poderia ser bem maior com o preço a P2, Q2, do que a P1, Q1. Está 
se perdendo um potencial de transações na economia pela diferença entre Q2 e 
Q1. A ineficiência alocativa total gerada pelo fato de o preço não acompanhar o 
movimento do custo pode ser medido pela área ABE. 

Observe o papel crucial da elasticidade da demanda nesse problema. Se a curva 
de demanda relevante fosse “D´”, mais inelástica que “D”, a perda do volume de 
transações e, por conseguinte, a redução da eficiência alocativa, seria menor, dada 
pela diferença entre Q3 e Q1, inferior à diferença Q2 e Q1.
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Quanto mais longos forem os períodos entre revisões, mais essa ineficiência aloca-
tiva perdura e maiores tendem a ser os deslocamentos da curva de custos para baixo, 
amplificando a própria magnitude do problema.  

Note-se, entretanto, que o incentivo inicial para a firma aumentar sua produtivi-
dade deslocando sua curva de custo para baixo se derivou do próprio fato de que P1 
não precisa cair quando isso acontece. Ou seja, sem o incentivo inicial para a redução 
de custo, a perda potencial de eficiência alocativa nem mesmo ocorreria. 

Esse exemplo demonstra o trade-off existente entre eficiência alocativa e produtiva 
na escolha entre regimes e tarifação de baixo (que privilegia a eficiência alocativa) e 
alto poder de incentivo (que privilegia a eficiência produtiva). Definir o equilíbrio 
entre os dois tipos de eficiência constitui uma das tarefas essenciais do regulador.  

IV) Modelos Intermediários entre a Taxa de Retorno e o Price-Cap

Entre os modelos de price-cap e de regulação por taxa de retorno, há outros mo-
delos intermediários de regulação por incentivos. Nos EUA, cada estado possui a sua 
forma específica de regulação, como será descrito a seguir.

Primeiro, a taxa de retorno em bandas, utilizada na regulação da Chesapeake e 
Potomac Telephone, em Virginia (1993). A firma regulada nesse caso poderá reter 
todos os ganhos que sejam gerados por reduções de custos entre um intervalo de taxa 
de retorno, por exemplo, entre 10% e 14%, sem alterar a sua tarifa. Se a taxa de re-
torno superar 14%, a firma deve repassar o seu ganho excedente gerado pela redução 
de custos na forma de preços mais baixos e se ficar  abaixo de 10%, a firma poderá 
reajustar a sua tarifa para cima. 

O gráfico abaixo ilustra a relação entre a taxa de retorno autorizada e a taxa de 
retorno de mercado neste sistema, tal como mostrado por Sappington (2002).

Quadro 3 – Taxa de Retorno em Bandas

Fonte: Sappington (2002)
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Note-se que tal sistema não é muito diferente da regulação por taxa de retorno, 
tendo em vista que meramente se substitui um ponto (por exemplo 12%) por um 
intervalo (entre 10% e 14%) para o qual as tarifas poderão ficar imutáveis frente à 
redução de custos que aumenta a rentabilidade. Portanto, o incentivo para reduzir 
custos também se restringe a esse intervalo entre 10% e 14% de taxa de retorno. Para 
taxas de retorno inferiores a este intervalo, custos maiores poderão ser repassados 
para preços maiores, transferindo o ônus da ineficiência para o consumidor. De 14% 
em diante, toda a redução de custo deverá ser transferida para o consumidor, minan-
do os incentivos para que a firma seja mais produtiva. De qualquer forma, em termos 
de incentivo à produtividade, esse modelo representa um grande avanço em relação à 
regulação por taxa de retorno clássica, baseada em um único ponto.

Uma outra regra interessante é a de “compartilhamento de ganhos” (ou sliding 
scale), tendo sido utilizada na Califórnia, New Jersey e pela FCC para controlar ta-
rifas de interconexão. Essa regra é um pouco mais complexa. A firma retém todos 
os ganhos gerados por reduções de custos entre um intervalo de taxa de retorno, por 
exemplo, de 10% a 14%; retém metade dos ganhos incrementais, também gerados 
por reduções de custos, num intervalo de taxa de retorno entre 14% e 16%, ou seja, 
metade repassa para consumidores por meio de preços menores ou pagamentos dire-
tos e a outra metade pode ficar para ela. Por exemplo, se a taxa de retorno for 16%, 
a firma regulada deverá reduzir seus preços até que a nova taxa de retorno fique igual 
a 15%. Acima de 16%, a firma deve repassar tudo para os consumidores. Entre 8% 
e 10%, a firma pode reajustar suas tarifas em metade do que é necessário para chegar 
a uma taxa de retorno de 10%. Se a taxa de retorno for abaixo de 8%, a firma pode 
reajustar plenamente a tarifa de forma a repassar todo o ônus da ineficiência aos 
consumidores e voltar à taxa de retorno a 8%. Essa regra gera, para taxas de retorno 
entre 10% e 14%,  resultados idênticos aos da taxa de retorno em bandas. O gráfico 
de Sappington (2002) a seguir ilustra esse modelo.

 Quadro 4 – Compartilhamento de Ganhos

Fonte: Sappington (2002)
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Outra alternativa é o chamado “compartilhamento de receitas”, implementado 
no Estado do Oregon entre 1992 e 1996. Nesse caso, a firma deverá compartilhar 
“receitas”, e não “lucros”, o que mantém o incentivo a reduzir custos e aumentar 
a produtividade ao dissociar, tal como no price-cap, tarifas de custos passados. O 
problema é que, também tal como no price-cap, o incentivo a aumentar qualidade se 
reduz. O gráfico abaixo elaborado por Sappington (2002) ilustra esse modelo.

Quadro 5 – Regulação por Divisão de Receitas

Por fim, há o caso das “moratórias de revisões”, nas quais ficam suspensas as in-
vestigações sobre a taxa de retorno das firmas por um período pré-definido de tempo 
(usualmente entre 2 e 5 anos), tendo sido utilizada nos estados de Kansas e Vermont. 
Nesse caso, o lag regulatório se torna exógeno e o efeito é basicamente o mesmo dos 
price-caps para um mesmo período entre reajustes.

O quadro abaixo mostra a evolução dessas regulações nos estados americanos ao 
longo do tempo. 

Quadro 6 – Evolução do tipo de regulação por número de estados americanos

Ano Taxa de  
retorno

Moratória Compartilhamento 
de Ganhos

Price-Cap Outras

1985 50 0 0 0 0

1990 23 9 14 1 3

1995 18 3 17 9 3

2000 7 1 1 40 2

Note-se que a utilização do price-cap varia entre 1985 e 2000, de nenhum estado 
para quarenta estados americanos (quase 4/5 do total), em detrimento da regulação 
por taxa de retorno. Os sistemas intermediários, como compartilhamento de ganhos, 
chegaram a crescer muito na metade da década passada, atingindo dezessete estados 
em 1995, mas acabaram caindo para apenas um estado em 2000.

Fonte: Sappington (2002)

Fonte: Sappington (2002)



Política de Preços Públicos no brasil �3

Tanto para o caso de licitações quanto para o caso de regulação de serviços, é pos-
sível pensar no oferecimento pelo regulador de um menu de contratos às firmas regu-
ladas de forma a que estas, presumivelmente conhecedoras de suas próprias capacida-
des de reduzir custos, escolham dentre diversos esquemas de poder de incentivo. 

Por exemplo, no esquema de incentivos para licitações proposto por Laffont e 
Tirole (1993), acima apresentado, os autores demonstram que a solução ótima seria 
o regulador oferecer um menu de contratos com uma série de valores para os parâme-
tros “a” e “b”. Quanto menor “a”, menor deverá ser “b” no mesmo plano, reduzindo 
o poder do esquema de incentivo proposto. Planos com maior poder de incentivo 
aumentarão ambos os parâmetros. No caso de “b=1”(b=0), o valor de “a” será o 
máximo (mínimo) entre os vários planos do menu. As firmas que se acham mais 
eficientes escolherão planos com maior poder de incentivo, isto é, com “a” máximo 
e, provavelmente, “b=1”, também em seu máximo.

Da mesma forma, na regulação de preços do modelo de Armstrong, Cowan e 
Vickers (1994), o regulador definirá um conjunto de pares (P, r ) a serem escolhidos 
pela firma. O contrato com o esquema de incentivo de maior (menor) poder será 
escolhido pela firma mais (menos) eficiente com r =1 (r =0) e ao seu nível máximo 
(mínimo)23. O mundo real estará usualmente no meio desses dois extremos. 

Laffont e Tirole (2000, p. 42) identificaram algumas propostas para o uso de 
menus de regulação por incentivo em telecomunicações. Reguladores estaduais têm 
oferecido às firmas reguladas uma escolha entre permanecer sob uma regulação por 
custo de serviço ou mudar para um price-cap. Ademais, a FCC desenhou um menu 
de esquemas de incentivos para os preços de acesso, conforme o quadro abaixo24.

Vejamos a lógica desse menu de três opções de regulação tarifária oferecido pelo 
regulador, a ser escolhido pela firma regulada. No Plano A, o valor do fator de des-
conto na tarifa X é 4%, havendo um mecanismo de compartilhamento de ganhos 
entre taxas de retorno de 10,25% e 13,25%, com repasse total das economias de 

23 Tomando-se como dado que uma produção positiva para todos os tipos po-
tenciais de firmas seja estritamente preferida pelo regulador. Se não for esse 
o caso, haverá um ponto de corte abaixo do qual o regulador preferirá que não 
haja nehuma produção. Ver Laffont e Tirole (1993, p. 73 / 75) para uma análise 
formal desse caso.
24 Além disso, os menus não são algo estranho ao negócio de telecomunicações. 
De acordo com os autores (2000, p. 51) “as companhias telefônicas rotineira-
mente oferecem a seus usuários tarifas opcionais, algumas com uma baixa parte 
fixa da tarifa e uma elevada parte variável e outras com alta parte fixa e baixa 
parte variável. Enquanto o primeiro tipo de plano é direcionado aos usuários de 
baixo consumo, o último se direciona aos usuários de maior consumo. As opera-
doras desenham menus para seus usuários pela mesma razão que os reguladores 
deveriam desenhar menus para as firmas reguladas: para melhor avaliá-la”. No 
caso dos clientes, avaliar sua disposição a pagar e, no caso das firmas, avaliar a 
sua capacidade esperada de reduzir custos. 
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custos aos consumidores na forma de preços menores a partir desse último valor. Se o 
operador entender que o máximo de taxa de retorno, de 13,25%, é muito baixo, ele 
pode escolher um plano em que seu retorno máximo aumenta para 16,25%, só que 
dando em troca um fator de desconto maior no reajuste da tarifa, de 4,75%. Se ainda 
sim o operador entender que o ganho máximo, de 16,25%, é pequeno, ele pode op-
tar por não ter qualquer controle da taxa de retorno, o que equivale a um sistema de 
price-cap puro. Para isso, no entanto, o operador deve dar em troca ao regulador um 
fator de desconto ainda maior, de 5,3%. Naturalmente, os operadores relativamente 
mais eficientes, com maior capacidade de reduzir custos e aumentar suas taxas de re-
torno mesmo com um fator de desconto maior, escolherão o contrato “C”, enquanto 
os relativamente menos eficientes devem escolher o menor valor  possível de “X” do 
Plano A, mesmo que ao custo de um controle mais rígido da taxa de retorno. 

Com essa delegação da escolha do plano de incentivo ótimo para a empresa, o 
regulador utiliza de forma inteligente a informação privada detida pelas próprias 
firmas, induzindo-a, a revelar sua capacidade de reduzir custos através da escolha 
de seu plano. O maior problema potencial desse tipo de esquema é que os ope-
radores que escolhem o Plano C, revelam-se como os mais eficientes, tornando 
vantajoso ex-post que o regulador renegocie os termos do contrato, utilizando, por 
exemplo, um X=5,3% conforme o plano C com uma regulação de taxa de retorno 
conforme o plano A. Se os operadores mais eficientes antecipam esse compor-
tamento oportunista do regulador, podem acabar optando por planos de menor 
poder de incentivo (B ou A). Ex-ante, essa escolha é ruim tanto para operadores 
como para regulador. O problema é como fazer com que a oferta dos planos não 
seja alterada após a escolha dos operadores, mesmo isso sendo vantajoso ex-post 
para o regulador. Ou se tem um regulador com grande credibilidade, com o qual 
o operador sabe que não haverá renegociação, ou se demandará a introdução de 
mecanismos mais sofisticados de escolha de menu de contratos que sejam à prova 
de renegociação (renegotiation-proof).

Quadro 7 – Menu Regulatório da FCC para Preços de Acesso das RBOCs – 1995

Opções Ganhos Mínimos (%) Divisão meio a meio(%) Ganhos máximos

A) X=4% 10,25 12,25 -14,25 13,25

B) X=4,75 10,25 12,25 -20,25 13,25

C) X=5,3% Nenhum Nenhum Nenhum

Fonte: Sappington (2002)

Note-se que a operadora seleciona o plano ótimo mais condizente com o seu 
perfil. Se a operadora não desejar ter qualquer tipo de restrição de rentabilidade, ela 
deverá aceitar um valor de desconto da inflação “X” mais alto (5,3%) na opção C. 
Se a empresa entender apenas ser factível um valor de “X” menor (4,75% e 4%), ela 
pode também fazê-lo nas alternativas “A” e “B”. No entanto, nesse caso, a firma deve-
rá aceitar também um determinado controle de sua taxa de retorno. Quanto menor 
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(maior) o “X” que a operadora estiver disposta a aceitar, mais (menos) estrito será o 
controle, tal como na alternativa “A” (“B”). 

A evidência empírica sobre os mecanismos de incentivo pode ser sintetizada da 
seguinte forma. Mathios e Rogers (1989) mostram que nos estados americanos onde 
havia maior flexibilidade de tarifas, essas últimas foram, em média, 7% inferiores. 
Tardiff e Taylor (1993) mostraram que tarifas 5% menores ocorrem sob regulação de 
incentivo, mas, preços são maiores em price-cap, desregulamentação geral e morató-
ria de revisões, comparados à regulação por taxa de retorno. A melhor performance 
foi obtida no compartilhamento de ganhos. Magura (1998) mostra que as tarifas são 
17% menores com regulação por incentivo. 

Kridel, Sappington e Weisman (1996) provêem uma resenha completa de todos 
os estudos empíricos acerca da performance da regulação de incentivos25. Suas prin-
cipais conclusões foram que (p. 271)

O trabalho empírico existente não justifica a conclusão de que a regulação de incen-
tivos tenha produzido mudanças dramáticas nos indicadores de performance-chave 
no setor de telecomunicações. Entretanto, há alguma evidência de que produtividade, 
investimento, lucratividade, penetração de telefones e novas ofertas de serviços aumen-
taram. Além disso, as tarifas dos serviços, em geral, se mantiveram estáveis ou ligeira-
mente decrescentes, e a qualidade do serviço não parece ter sido afetada adversamente. 
Não há evidência de que a regulação de incentivos tenha levado a procedimentos re-
gulatórios mais complicados. Não há evidência forte de que a regulação de incentivos 
tenha reduzido os custos de provimento do serviço de telefonia. Portanto, parece ser 
prematuro concluir que a regulação de incentivos tenha sido um retumbante sucesso. 
Uma avaliação final deve aguardar pesquisa adicional e a chegada de mais dados26.

25 Basicamente o mesmo texto pode ser encontrado nos capítulos 10 e 11 de  Sap-
pington and Weisman (1996).
26 Os autores chamam a atenção para algumas falhas existentes na maior parte 
dos estudos resenhados. Em alguns casos, não houve preocupação em separar 
os efeitos da competição dos incentivos regulatórios sobre a eficiência. Em ou-
tros casos, os autores falharam em identificar se um dado investimento em mo-
dernização foi feito por causa do incentivo regulatório ou simplesmente porque o 
regulador o impôs. Em alguns casos, a firma regulada está interessada em mostrar 
que a nova regulação (price-cap, por exemplo) é superior a outra (taxa de re-
torno, por exemplo) e isto afeta artificialmente os resultados, ao menos no curto 
prazo. Eles (1999, p. 281) ressaltam uma afirmação de Mathios e Rogers que sugere 
que a “AT&T manteve deliberadamente preços baixos em estados que permitem 
a flexibilidade de preços, porque ela sabia que no futuro procuraria flexibilidade 
nos serviços interestatais. É possível que a AT&T tenha antecipado a comparação 
da política  de preços entre os estados e incorporado isso nas suas metas de longo 
prazo, de forma a obter flexibilidade da Federal Communications Commission FCC 
(análogo americano da Anatel)”. Alguns autores também falharam em considerar 
o fato de que uma empresa começa a reagir imediatamente a uma modificação 
futura no regime de regulação quando elas conseguem tal informação. É também 
importante considerar que nem todos os estados americanos adotam formas puras 
de regulação por price-cap ou por taxa de retorno como comentado acima.



76 Política de Preços Públicos no brasil

Finalmente, Resende (2000), usando “Data Envelopment Analysis (DEA)”, para 
avaliar o efeito da regulação de incentivo na telefonia local nos Estados americanos. O 
autor (p. 457) procura dividir os efeitos da mudança tecnológica daqueles derivados do 
uso das diferentes formas de regulação. Resende (p. 460-461) mostra que a regulação 
de incentivos, em geral, tem tido um papel positivo em induzir um nível maior de efici-
ência na telefonia local. Ademais, os efeitos de esquemas intermediários são semelhan-
tes aos do price-cap, o qual teoricamente gera o maior incentivo para reduzir custos. 

Sendo assim, os resultados dos estudos não são categóricos no que diz respeito à 
correlação entre modelos de tarifação e incentivo à produtividade.

O poder do esquema de incentivo ótimo depende muito da natureza do  contrato 
e do setor em questão. Suponha, por exemplo, que o governo contrate a Embraer 
para construir, com uma nova tecnologia, um novo caça para a Força Aérea. Tendo 
em vista que esse tipo de contrato apresenta naturalmente muitas incertezas, esque-
mas de incentivo de baixo poder podem ser mais recomendados, dado inclusive que 
o objetivo maior não é a eficiência da produção, mas sim a pesquisa e desenvolvi-
mento de um novo produto. Já no caso de um contrato para a construção de um via-
duto padrão, o poder do esquema de incentivo pode aumentar, dado que já há uma 
experiência acumulada em obras desse tipo que reduz a assimetria de informação do 
governo. Para o caso de setores regulados, de alto grau de transformação tecnológica 
,como o de telecomunicações, o poder do esquema de incentivo poderia ser menor. 
De outro lado, a magnitude dos chamados custos não-controláveis na telefonia é 
menor que em setores como energia elétrica. 

V) Concorrência por Comparação 

Uma forma de regulação alternativa é a “por comparação” entre empresas, atenu-
ando a assimetria de informação do regulador. Shleifer (1985) introduziu a idéia de 
“Yardstick competition” na teoria econômica da regulação. Laffont e Tirole (1993) 
mostram que se os fatores que influenciam os custos entre duas companhias, operan-
do em duas áreas geográficas distintas, forem perfeitamente correlacionados, o que 
implica condições de tecnologia e mercados similares, o dilema entre preços mais 
baixos no curto prazo e incentivos à produtividade pode desaparecer quando se uti-
liza esse mecanismo. Segundo os autores, consegue-se o maior incentivo (incentivo 
do mais “alto poder”) com a maior extração de renda possível da firma, por meio 
da regulação por comparação, conciliando os dois objetivos maiores da regulação e 
gerando o preço mais baixo possível, dado o custo. Dessa forma, o regulador poderá 
comparar as performances relativas das firmas e evitar a assimetria de informação. 

Conforme os autores (2000, p. 52), o governo suspeitará da firma quando ela 
anunciar que produzirá um serviço a um custo bem mais elevado que outras, ope-
rando em condições semelhantes, o que permite ao regulador adotar esquemas de 
incentivo de maior poder. Freqüentemente a concorrência por comparação acaba por 
ter um papel mais informal do que formal na regulação.
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Um exemplo interessante no setor de telecomunicações foi observado em Nova 
York, onde o plano de regulação de incentivo durou de 1995 a 1999, mas poderia ser 
estendido por 2 anos se os preços dos serviços estivessem mais que 4,5% abaixo do 
Telephone Communications Producer Price Index – TCPPI, que era composto por 
preços das principais operadoras. 

VI) Conclusão

Há hoje uma miríade de possibilidades para a tarifação de infra-estrutura. Como 
em quase tudo na vida, não há uma fórmula única para todos os casos e países, sendo 
que para cada circunstância deverá ser buscado um modelo específico para suas pe-
culiaridades e para os objetivos do governo. 

O fundamental é ter em mente o trade-off fundamental da regulação tarifária, 
incentivos e extração de renda do produtor em favor do consumidor, e como cada 
metodologia responde a estes objetivos.
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I – Introdução

Os reajustes das tarifas públicas, sobretudo nos setores de energia e de telecomu-
nicações, têm suscitado grande debate na sociedade. De um lado, as concessionárias 
alegam que não vêm tendo retorno desejável de suas inversões. De outro, há grita 
generalizada contra o peso dos tributos e dos encargos no valor das tarifas. Muitos 
especialistas acreditam que o mecanismo de reajuste dessas tarifas está  pressionando 
os índices inflacionários. Este fato, por sua vez, tem servido de justificativa para a 
manutenção de altas taxas de juros. Já os consumidores queixam-se de aumentos 
significativamente superiores ao da inflação oficial nos últimos anos. Em função dis-
so, ganharam impulso os questionamentos a respeito da indexação dessas tarifas ao 
Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Para superar o que muitos vem como um impasse, as propostas são as mais varia-
das. Uns sugerem a substituição do aludido  índice pelo Índice de Preço ao Consu-
midor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Outros advogam a utilização de um índice de preços setoriais. Há, ainda, 
aqueles que preconizam a edição de lei que impeça o reajuste de tarifas públicas por 
índice superior ao da inflação. 

Com o intuito de esclarecer algumas dessas dúvidas é que se elaborou o presente 
estudo. Ele está estruturado em três capítulos, além  desta introdução e da conclu-
são. No primeiro, capítulo dedicado ao setor elétrico, são examinados a legislação e 
dispositivos contratuais a respeito dos reajustes de energia elétrica, da tarifa social de 
energia elétrica, das revisões tarifárias, da  forma de cálculo e da evolução do IGPM 
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e do IPCA. Também são tratadas a revisão tarifária extraordinária e o conceito de 
equilíbrio econômico-financeiro.

No segundo capítulo, faz-se breve descrição do setor de gás natural no país, exa-
minando-se as competências de cada agente. Especial atenção é dedicada às tarifas de 
transporte e distribuição. Por fim, apresenta-se, no último capítulo, relato da situação 
dos preços de derivados de petróleo.

II – Setor Elétrico

II.1 – Introdução

De maneira geral, os reajustes das tarifas de energia elétrica nos últimos anos 
têm sido significativamente superiores aos da inflação oficial. Em razão disso, têm 
aumentado as críticas com relação à elevada carga tributária e aos encargos incidentes 
sobre o setor elétrico, bem como os questionamentos, por parte dos consumidores, 
a respeito da indexação de parcela das  receitas das concessionárias de distribuição de 
energia elétrica ao IGPM. As concessionárias de distribuição, por seu turno, alegam 
que não vêm tendo retorno desejável de suas inversões. 

Preliminarmente, é preciso ter em conta que o reajuste tarifário anual, decorrente 
de disposição contratual, e a revisão tarifária periódica, conduzida, em geral, a cada 
4 anos, são mecanismos de ajuste das tarifas de energia elétrica totalmente diferentes, 
apesar de a população não enxergar tal distinção.

Para esclarecer algumas dessas dúvidas é que se elaborou o presente capítulo. Ele está 
estruturado da seguinte forma: na primeira seção, examinam-se a legislação e os princi-
pais dispositivos contratuais acerca dos reajustes de energia elétrica e da tarifa social de 
energia elétrica. Nas seções seguintes, trata-se das revisões tarifárias, a forma de cálculo 
e a evolução do IGPM e do IPCA, bem como o impacto das tarifas de energia elétrica 
nos índices inflacionários. A revisão tarifária extraordinária e o conceito de equilíbrio 
econômico-financeiro são tratados na quinta seção. Por fim, apresenta-se a conclusão.

II.2 – Reajuste das tarifas de energia elétrica

Em cumprimento ao disposto na Lei do Plano Real, o contrato de concessão de ser-
viço público de distribuição de energia elétrica estabelece que o reajuste das tarifas ocor-
rerá a cada período de 12 meses. Para tanto, estabelece a seguinte fórmula de cálculo: 

RA: Receita anual de fornecimento, de suprimento e de uso dos sistemas de distri-
buição, calculada considerando-se as tarifas homologadas na “Data de Referência 
Anterior” e o “Mercado de Referência”, não incluindo o PIS/Pasep, a Cofins e o 
ICMS, denominada como “Receita de Referência”;
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•Receita anual de fornecimento: calculada considerando-se as tarifas de fornecimen-
to homologadas na “Data de Referência Anterior” e o consumo de energia elétrica e 
demanda de potência faturados de consumidores cativos, não incluindo o PIS/Pasep, 
a Cofins e o ICMS, e não considerando as receitas oriundas de ultrapassagem de 
potência ativa ou reativa;

•Receita anual de suprimento: calculada considerando-se as tarifas de suprimento 
homologadas na “Data de Referência Anterior” e o consumo de energia elétrica e 
demanda de potência faturados de outras concessionárias de distribuição, permissio-
nárias e autorizadas, não incluindo o PIS/Pasep, a Cofins e o ICMS, e não conside-
rando as receitas oriundas de ultrapassagem;

•Receita anual de uso dos sistemas de distribuição: calculada considerando-se as tarifas 
de uso dos sistemas de distribuição homologadas na “Data de Referência Anterior” e o 
consumo de energia elétrica e demanda de potência faturados de consumidores livres, 
de autoprodutores, outras concessionárias de distribuição, permissionárias, autoriza-
das e geradores concectados ao sistema de distribuição, não incluindo o PIS/Pasep, a 
Cofins e o ICMS, e não considerando as receitas oriundas de ultrapassagem;

•Mercado de Referência: Composto pela quantidade de energia elétrica e de demanda de 
potência faturadas para o atendimento a consumidores cativos, consumidores livres, au-
toprodutores, outras concessionárias de distribuição, permissionárias e autorizadas, bem 
como pela quantidade de energia elétrica e potência contratadas para uso dos sistemas de 
distribuição e de transmissão pelos geradores, no período de referência;

•Período de referência: 12 (doze) meses anteriores ao mês do reajuste em proces-
samento;

IVI: Número-índice obtido pela divisão dos índices do IGPM, da Fundação Getúlio 
Vargas, ou do índice que vier a sucedê-lo, do mês anterior à data do reajuste em proces-
samento e o do mês anterior à “Data de Referência Anterior”. Na hipótese de não haver 
um índice sucedâneo, a Aneel estabelecerá novo índice a ser adotado;

X: Valor estabelecido pela Aneel, de acordo com Subcláusula Oitava desta Cláusula, 
a ser  subtraído ou acrescido ao IVI;

Perdas Elétricas do Sistema de Distribuição: tratamento a ser estabelecido às perdas 
elétricas no momento da revisão tarifária periódica;

Energia Elétrica Comprada: volume de energia elétrica e potência adquirido para 
fornecimento aos consumidores cativos e para suprimento a outras distribuidoras, 
no período de referência, acrescido de: (i) perdas elétricas do sistema de distribuição, 
as quais se dividem em perdas técnicas e comerciais; e, quando aplicável, (ii) perdas 
associadas ao transporte de Itaipu e perdas na Rede Básica;

VPA0: Valor da “Parcela A” considerando-se as condições vigentes na “Data de 
Referência Anterior” e o “Mercado de Referência”, calculado da seguinte forma:
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(i) Para a energia elétrica comprada: montante de Energia Elétrica Comprada valo-
rado pelo preço médio de repasse que foi considerado no reajuste ou revisão anterior;

(ii) Para o uso dos sistemas de transmissão e/ou distribuição: montantes de de-
manda de potência contratados no período de referência, valorados pelas respectivas 
tarifas consideradas no reajuste ou na revisão anterior; e

(iii) Para os demais itens da “Parcela A”: valores considerados no reajuste ou re-
visão anterior.

VPB0: Valor da Parcela B, considerando-se as condições vigentes na “Data de 
Referência Anterior” e o “Mercado de Referência”, calculado da seguinte forma:

VPB0 = RA - VPA0

VPA1: Valor da “Parcela A” considerando-se as condições vigentes na data do rea-
juste em processamento e o “Mercado de Referência”, calculado da seguinte forma:

(i) Para a energia elétrica comprada por meio de contratos firmados anteriormente 
à Lei nº 10.848/2004: o preço de repasse de cada contrato vigente na data do reajuste 
em processamento será aplicado ao montante de energia elétrica de cada contrato, 
verificado no período de referência, limitado ao montante de energia elétrica que 
poderá ser atendido pelo mesmo contrato nos 12 (doze) meses subseqüentes;

(ii) Para a energia elétrica comprada por meio de contratos firmados após a Lei nº 
10.848/2004: o preço médio de repasse dos contratos de compra de energia elétrica de 
que trata o caput do art. 36 do Decreto nº 5.163, de 2004, autorizados pela Aneel até 
a data do reajuste em processamento, ponderado pelos respectivos volumes contratados 
para entrega nos 12 (doze) meses subseqüentes, aplicado ao montante de Energia Elé-
trica Comprada, deduzidos os montantes referidos no inciso (i) anterior;

(iii) Para o uso dos sistemas de transmissão e/ou distribuição: montantes de de-
manda de potência contratados no perfodo de referência, valorados pelas respectivas 
tarifas vigentes na data do reajuste em processamento; e

 2 A esse propósito, faz-se mister destacar que apenas as concessionárias de dis-
tribuição situadas nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão obrigadas, por 
força de lei, a adquirir a energia.elétrica gerada pela usina hidrelétrica de Itaipu. 
A instituição dessa obrigação em lei tornou-se necessária para assegurar recursos 
para o serviço da dívida contratada para financiar a construção da aludida usina. 
Isso porque a energia por ela gerada, responsável, presentemente, pelo atendi-
mento de cerca de um quarto do mercado nacional, era muito mais cara que a 
energia então disponível no país. No que tange ao custo relativo da energia gera-
da por Itaipu, registrou-se significativa melhora. Efetivamente, a  energia gerada 
por Itaipu vem ganhando competitividade recentemente, sobretudo por conta 
da apreciação do Real em relação ao dólar, o que faz supor que será competitiva 
com a  energia gerada por novos empreendimentos (“energia nova”).
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(iv) Para os demais itens da “Parcela A”: valores vigentes na data do reajuste em 
processamento.

A Parcela “A” é composta por itens de custo não gerenciáveis pelas concessionárias. 
Compreende a energia comprada  em função do “Mercado de Referência”, que inclui 
o montante de energia elétrica decorrente dos empreendimentos próprios de geração 
distribuída e os encargos tarifários (descrição de cada um deles é apresentada a seguir). 

 Já a Parcela “B” é apurada por diferença (receita anual menos Parcela “A”), sendo 
correspondente aos itens gerenciáveis pelas  distribuidoras.  Com relação ao deno-
minado Fator X, cabe notar que o contrato de concessão determinou que para os 
primeiros quatro reajustes o seu valor (Fator “X “) fosse igual a zero.

Neste ponto, convém lembrar que o contrato de concessão obriga as distribuido-
ras “a obter a energia elétrica requerida pelos seus consumidores ao menor custo efe-
tivo entre as alternativas disponíveis” (cláusula sétima, subcláusula décima quarta).

Nesse sentido, o novo modelo do setor elétrico, instituído  pela Lei nº 10.848, 
de 15 de março de 2004, e regulamentado pelo Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 
2004, contempla o estabelecimento, pela Aneel, de Valor Anual de Referência – VR 
para repasse dos custos de aquisição de energia elétrica às tarifas dos consumidores  
finais, o qual será determinado com base no valor de aquisição de energia nos leilões 
de compra de energia elétrica.

No que concerne aos encargos tarifários, releva notar que vários deles oneram, de 
forma explícita, as tarifas de energia elétrica, a saber:

Reserva Global de Reversão (RGR) – Encargo criado pelo Decreto nº 41.019, 
de 26 de fevereiro de 1957, que se destina a prover recursos para: reversão, encam-
pação, expansão e melhoria do serviço público de energia elétrica; financiamento de 
fontes alternativas de energia elétrica; estudos de inventário e de viabilidade de apro-
veitamentos de potenciais hidráulicos e  desenvolvimento implantação de programas 
e projetos destinados tanto ao combate ao desperdício quanto ao uso eficiente da 
energia elétrica. Seu valor anual equivale a 2,5% dos investimentos efetuados pela 
concessionária em ativos vinculados à prestação do serviço de eletricidade, limitado 
a 3,0% de sua receita anual. De acordo com a Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, 
terá vigência até 2010. O valor da quota de RGR é estabelecido anualmente pela 
Aneel, devendo ser recolhido, mensalmente, pelas concessionárias às Centrais Elétri-
cas Brasileiras – Eletrobrás, que é a gestora de tais recursos. Prevê-se que a arrecada-
ção da RGR em 2006 será de   R$ 1,3 bilhão. 

Conta de Consumo de Combustíveis (CCC)3 – A CCC, criada pelo Decreto 
nº 73.102, de 7 de novembro de 1973, destina-se a conferir cobertura para custos 
de geração de eletricidade em centrais termelétricas, os quais  são rateados entre os  
consumidores de energia elétrica. Os valores da CCC, que devem ser recolhidos pelas 

3 Denominação dada ao rateio dos ônus e vantagens do consumo de combustíveis 
fósseis para geração de energia elétrica em centrais termelétricas.
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concessionárias à Eletrobrás, são fixados anualmente pela Aneel com base em previsões 
das condições de hidraulicidade, na taxa esperada de crescimento do consumo de ele-
tricidade e nos preços esperados dos combustíveis. São estabelecidas quotas de CCC 
para os seguintes sistemas elétricos: i) Sistema Interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste; 
ii) Sistema Interligado Norte/Nordeste; e iii) Sistemas Isolados. A CCC referente aos 
sistemas elétricos interligados foi extinta em de 1° de janeiro de 2006. Já a CCC relativa 
aos sistemas isolados teve sua vigência estendida até 2018 pela Lei nº 10.438, de 2002. 
O Valor total das quotas da CCC para 2006 foi estabelecido em  R$ 4.525.709.962,88 
(Resolução Aneel nº 208, de 31 de janeiro de 2006).

Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – Foi instituída pela Lei 
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e destina-se à cobertura do custeio de suas 
atividades. O valor da Taxa de Fiscalização é estabelecido, anualmente, pela Aneel, 
devendo ser paga, mensalmente, em duodécimos, pelos agentes. Prevê-se que a arre-
cadação da taxa de fiscalização em 2005 será de R$ 231.631.620,95.

Contribuições ao ONS – Trata-se do custeio das atividades do ONS, que é o órgão 
responsável, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.648/98, pela supervisão e con-
trole dos sistemas elétricos interligados e das interligações internacionais, bem como pela 
contratação e administração de serviços de transmissão de energia elétrica.

Compensação Financeira Pelo Uso de Recursos Hídricos, quando aplicável – 
Trata-se de compensação pela utilização de recursos hídricos para geração hidrelétri-
ca, que foi instituída pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Presentemente, 
corresponde a 6,75% do valor da energia produzida , sendo devida pelas concessio-
nárias e empresas autorizadas a produzir energia. Em conformidade com o  estabe-
lecido na Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, com redação alterada pelas Leis nº 
9.433/97, 9.984/00 e 9.993/00, a arrecadação proporcionada pela Compensação 
Financeira tem a seguinte destinação: 45% aos municípios e 45% aos estados  atin-
gidos pelos reservatórios das usinas hidrelétricas, cabendo à União os 10% restantes. 
Em 2006,  a arrecadação da Compensação financeira deverá alcançar, de acordo com 
previsão da Aneel, cerca de R$ 1,1 bilhão. 

Encargo de Uso das Instalações da Rede Básica de Transmissão de Energia 
Elétrica – Refere-se aos valores pagos pelas concessionárias de distribuição às 
Transmissoras, conforme Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) 
celebrado com o ONS, pelo acesso à rede básica de transmissão do sistema 
interligado. Tais encargos são calculados mensalmente pelo ONS com base nos 
valores de demanda de potência multiplicados por tarifa específica estabele-
cida pela Aneel. Essa tarifa, por sua vez, é função das receitas permitidas das 
concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica pela rede 
básica de transmissão (Transmissoras), as quais são estabelecidas nos contratos 

4 Valor estabelecido pela Aneel (Tarifa Atualizada de Referência — TAR). O valor 
da TAR considerado para cálculo da compensação financeira foi estabelecido pela 
Resolução n° 192, de 19 de dezembro de 2005, em R$ 55,94/MWh.
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de concessão e são atualizadas monetariamente, com periodicidade anual, pelo 
Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM. Como entidade executora das ati-
vidades de coordenação e controle da operação e transmissão de energia elétrica 
nos sistemas interligados, cabe ao ONS administrar os serviços de transmissão, 
cobrar os encargos de uso das instalações de rede básica às concessionárias dis-
tribuidoras e creditá-los às Transmissoras, de acordo com as medições mensais 
de demanda de potência efetuadas por estas. Esta forma de operação foi esta-
belecida pela Leis no 9.074, de 7 de julho de 1995, e no 9.648, de 1998, e pela 
regulamentação.

Encargo de Transporte da Energia Elétrica Proveniente de Itaipu Binacional 
– Diz respeito  ao custo de transporte da  energia elétrica, produzida por aquela gera-
dora, que é adquirida pelas concessionárias. As distribuidoras detentoras das quotas-
parte de Itaipu, conforme estabelecido na Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, res-
pondem, também, pelo pagamento dos Encargos de Uso da Rede Básica atribuídos 
à Itaipu Binacional, de forma proporcional às suas quotas.

Encargo de Uso das Instalações de Conexão – Refere-se ao uso, pelas conces-
sionárias distribuidoras, das instalações de conexão não-integrantes da rede básica 
e pertencentes às Transmissoras, para conectar-se às instalações da rede básica de 
transmissão. Os valores dos encargos de uso dos sistemas de conexão, que são esta-
belecidos, anualmente, pela Aneel em função do uso destas, devem ser pagos pelas 
concessionárias distribuidoras às Transmissoras. 

Encargos de Serviços de Sistema (ESS) – Destinam-se  à cobertura de custos 
incorridos na manutenção da confiabilidade e da estabilidade dos serviços prestados 
aos usuários do Sistema Interligado Nacional, e são devidos pelos Distribuidores 
e Comercializadores. De acordo com a Convenção de Comercialização de Energia 
Elétrica, o referido encargo é composto pelos seguintes itens: custos de restrição 
de operação, serviços ancilares,  capacidade adicional,  testes de disponibilidade e 
ofertantes de redução de carga. O Valor do ESS é apurado, mensalmente, após a 
operação, não sendo possível prever com um ano de antecedência, com precisão 
aceitável, o custo do ESS em determinado exercício.

Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) – Trata-se de encargo, que 
terá vigência durante 25 anos, de acordo com a lei que o instituiu (Lei nº 10.438, 
de 2002), o qual tem por finalidade prover recursos para: i) o desenvolvimento 
energético dos estados; ii) a competitividade da energia produzida a partir de 
fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão 
mineral, nas áreas atendidas pelos sistemas elétricos interligados; iii) promover 
a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional. O 
valor da quota da CDE é fixado anualmente pela Aneel, devendo ser recolhida, 
mensalmente, pelas concessionárias à Eletrobrás, que é a entidade responsável 
pela administração dos recursos da CDE. O valor total das quotas da CDE para 
2006 foi fixado pela Resolução Aneel nº 174, de 28 de novembro de 2005, em  
R$ 2.283.384.305,39.
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Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – Instituído 
pela Lei nº 10.438, de 2002, para promover a geração de energia elétrica por fontes 
alternativas. 

Investimento Compulsório em Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética 
–  A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, estabeleceu percentuais mínimos para inves-
timentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para as empresas do setor elétrico. Atu-
almente, as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica devem 
aplicar anualmente, no mínimo, 0,50% (cinqüenta centésimos por cento) da receita ope-
racional líquida ROL em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e  outros 0,50% 
(cinqüenta centésimos por cento) em programas de eficiência energética.

Além desses, oneram as concessionárias de distribuição de energia elétrica e, 
por tabela, impactam as tarifas de energia elétrica, o Uso do Bem Público (UBP), 
que é um encargo instituído pela Lei nº 9.648, de 1998, devido pelos Produ-
tores Independentes que utilizam potencial hidráulico. De acordo com a Lei 
nº 10.438, de 2002, os valores arrecadados com o UBP devem ser destinados à 
Conta de Desenvolvimento Energético – CDE para suportar a universalização do 
serviço público de energia elétrica. Por fim, registre-se que a Resolução Aneel nº 
174, de 2005, apresenta previsão de arrecadação  de UBP de R$ 31.830.760,47 
em 2006.

As tarifas de energia são oneradas, também, por componentes financeiros exter-
nos ao simples reajuste contratual, o denominado passivo regulatório, o qual decorre 
do não repasse integral às tarifas nas datas dos reajustes ou revisões contratuais dos 
seguintes  custos:

 i) Adicional para fazer frente às perdas de receita das companhias distribuidoras 
durante o racionamento verificado de junho de 2001 a fevereiro de 2002, a denomi-
nada Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE), instituída pela Medida Provisó-
ria nº 14, de 21 de dezembro de 2001, posteriormente convertida na Lei nº 10.438, 
de 26 de abril de 2002. A referida compensação levará, em média, 6 anos, contados 
a partir de dezembro de 2001; haverá, contudo, casos em que essa parcela irá onerar 
as faturas de energia elétrica por cerca de 10 anos; 

ii) Parcela da Conta de Variação de Valores de Itens da Parcela “A” – CVA referentes 
aos reajustes tarifários que ocorreram entre 8 de abril de 2003 e 7 de abril de 2004,  apu-
rada no período de 2002 a 2003 e não considerada nesses reajustes5, a qual vem sendo 
compensada nas tarifas de fornecimento de energia elétrica nos 24 meses subseqüentes ao 
reajuste tarifário anual que ocorreu entre 8 de abril de 2004 e 7 de abril de 2005;

iii) Reavaliação da base de ativos a ser remunerada – Muitas concessionárias não 
apresentaram relatório de avaliação de seus ativos durante o processo de revisão 
tarifária periódica, na forma exigida pela Aneel6, razão pela qual o órgão regulador 

5 Essa medida foi determinada pela Portaria Interministerial nº 116, de 4 de abril 
de 2003.
6 Resolução Aneel nº 493, de 3 de setembro de 2002.
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estabeleceu uma base de remuneração regulatória  provisória. Quando da definição 
da base de ativos definitiva, a Aneel reconheceu os efeitos dessa nova base desde a 
data da revisão tarifária, promovendo os re-spectivos acertos no reajuste tarifário 
seguinte, uma vez que a Lei do Plano Real veda reajustes com periodicidade infe-
rior a um ano.

Importa registrar que o passivo regulatório respondeu por parcela expressiva de 
reajustes tarifários ocorridos em 2005. No caso do  reajuste das tarifas da Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig), por exemplo, que foi de 23,88%, 11,48% refe-
rem-se aos componentes financeiros externos ao reajuste anual. A seguir, apresenta-se 
quadro que consigna a participação dos componentes financeiros externos em alguns 
reajustes tarifários ocorridos em  2005.

Reajuste Normal (%) Componentes 
financeiros (%) Reajuste total (%)

Cemig 12,40 11,48 23,88

Cemat 5,93 7,25 13,18

Coelba 12,46 10,95 23,40

Coelce 15,28 8,31 23,59

Copel -1,25 9,05 7,80

CPFL 10,58 7,16 17,74

Eletropaulo -6,77 8,89 2,12

Fonte: Aneel

Onera, ainda, a fatura de energia elétrica (“conta de luz”) a Contribuição para o 
Custeio do Serviço de Iluminação Pública, a qual foi instituída pela Emenda Constitu-
cional nº 39, de 19 de dezembro de 2002, e vem sendo cobrada por grande parte dos  
municípios e pelo Distrito Federal, em geral, na fatura de consumo de energia elétrica. 
De se assinalar, outrossim, que os critérios de cálculo do seu valor variam bastante.

À guisa de ilustração, apresenta-se, a seguir, quadro que consigna o valor de 
cada encargo calculado por ocasião das revisões tarifárias de duas concessionárias 
de distribuição de energia elétrica, a saber: Companhia Estadual de Energia Elé-
trica (CEEE), responsável por atendimento de parte do estado do Rio Grande do 
Sul, e Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, responsável pelo 
atendimento da Região Metropolitana de São Paulo.

7 As principais razões para o reajuste negativo foram a exclusão da base tarifária 
das contribuições sociais PIS/Pasep e Cofins, a  redução do custo da energia com-
prada e, em alguns casos, os efeitos econômicos dos resultados finais da revisão 
tarifária periódica de 2003.
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Ítem CEEE Eletropaulo

Encargos setoriais R$ % receita R$ % receita

RGR 21.257.431,36 1,5% 67.991.702,91 1,0% 

Taxa de fiscalização da Aneel 4.051.824,61 0,3% 14.116.947,10 0,2%

CCC 70.786.469,52 4,9% 240.402.217,24 3,6%

COE 29.658.642,59 2,1% 155.705.876,92 2,3%

Subtotal 125.754.368,08 8,7% 478.216.744,17 7,1%

P & O e eficiência energética 14.481.708,58 1,0% 67.456.580,92 1,0%

Total (I) 140.236.076,66 9,7% 545.673.325,09 8,1%

Encargos de transmissão e distribuição R$ % receita  R$ % receita

Rede básica 43.178.670,90 3,0% 366.431.968,82 5,4%

Conexão 8.628.858,87 0,6% 177.846.706,60 2,6%

Transporte de energia de Itaipu 9.371.101,72 0,7% 59.581.502,63 0,9%

ONS 88.201,00 0,0% 180.714,33 0,0%

Uso do sistema de transmissão 
não coberto  pelos contratos inciais 60.158.953,45 4,2% 117.612.275,49 1,7% 

Transporte da energia 
proveniente de Itaipu 5.706.890,35 0,4% 17.907.815,22 0,3% 

Contrato de uso do sistema 
de distrib. — Cusd 37.701.306,00 -

Total (II) 127.132.676,29 8,8% 777.262.289,09 11,5%

Receita de fornecimento requerida 1.439.542.699,71 100,0% 6.737.907.581,31 100,0%

Observações:
i) Integram, ainda, a receita de de fornecimento requerida o custo da energia comprada e o valor da Parcela 
B; ii) As revisões tarifárias da CEEE e Eletropaulo foram realizadas em out/2004 e abr/2003, respectivamente.

Da análise do quadro anterior, sobressai a elevada participação dos encargos totais nas 
receitas de fornecimento (18,6% no caso da CEEE e 19,6% no caso da Eletropaulo), sendo 
que os encargos setoriais são responsáveis por 9,7% e 8,1% desses totais, respectivamente.

Por oportuno, reitere-se que as tarifas de energia estabelecidas pela Aneel não 
incluem a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, as con-
tribuições sociais Cofins8  e PIS/Pasep, bem como o ICMS9. Assim, percebe-se que 
os tributos e encargos setoriais respondem por aproximadamente 40% da fatura de 
energia elétrica aos consumidores (conta de luz).

8 Com a edição da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a cobrança da Cofins 
passou a ser feita em uma só etapa. O valor das contribuições PIS/Pasep e Cofins 
é igual a 9,25% do valor faturado. 
9 As alíquotas de ICMS são variáveis por unidade da federação e por classe de 
consumo. Em São Paulo, é de 18% para as classes industrial e comercial. Os con-
sumidores de baixa renda são isentos.
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Outro item que tem grande impacto nas tarifas de energia elétrica é o chama-
do realinhamento tarifário, isto é, o fim do subsídio cruzado existente na compo-
nente relativa à energia (commodity). Hoje, os consumidores industriais pagam bem 
menos por essa componente que os consumidores residenciais. Esse processo será 
concluído em 2007, de acordo com o Decreto nº 4.562, 31 de dezembro de 2002. 
Nessa ocasião, todas as classes de consumidores pagarão o  mesmo preço pela compo-
nente energia. Além disso, a  outra componente, referente à tarifa de uso do sistema 
de distribuição – TUSD, será totalmente baseada no custo imposto ao sistema. Em 
conseqüência, a TUSD dos consumidores residenciais será muito maior que a TUSD 
dos consumidores industriais, haja vista a necessidade de maiores investimentos para 
rebaixamento da tensão. 

Há também custos que foram gerados por alterações  regulatórias que se revela-
ram contraproducentes. No caso da revisão tarifária da Companhia Energética de 
Pernambuco – Celpe, por exemplo, a parcela relativa à compra de energia pressionou 
fortemente o índice de reajuste. Isso porque a Celpe fez valer contrato de compra de 
energia celebrado com a Termopernambuco, empresa que tem o mesmo controlador 
que a referida concessionária. Assim, as tarifas viram-se oneradas pela compra de 
energia a um preço cerca de duas vezes maior que o preço de mercado por conta de 
um contrato que, é bom que se diga, atendia a todas as normas vigentes à época.

A tarifa social de energia elétrica

Com o intuito de proteger o consumidor de baixa renda, a legislação contempla 
a subclasse tarifária “residencial de baixa renda” que caracteriza-se pela concessão de  
descontos com relação à tarifa da classe residencial10, conforme indicado a seguir.

Classe de consumo Desconto na tarifa

0 - 30 kWh/mês 65%

30 – 100 kWh/mês 40%

100 – limite regional 10%

 

São classificados como de baixa renda, de acordo com a Lei nº 10.438, de 26 de 
abril de 2002, todo consumidor, atendido por ligação monofásica, que consuma até 
80 kWh/mês. Em caráter transitório, também são classificados nessa categoria as uni-
dades consumidoras residenciais com média de consumo de energia entre 80 e 220 
kWh/mês que tenham sido enquadradas na categoria de baixa renda com base nos 
critérios de classificação anteriores à edição da referida lei. Após o decurso do prazo 
para inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o qual 
vem sendo postergado reiteradas vezes, apenas os consumidores que atendam aos 

10 Os descontos foram estabelecidos pelo extinto Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica (DNAEE).
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equisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) continua-
rão a receber o benefício.

Os novos critérios de classificação de unidades consumidoras na subclasse re-
sidencial de baixa renda foram, então, regulamentados pela Aneel. Para tanto, foi 
editada a Resolução nº 246, de 30 de abril de 2002, com redação alterada pelas 
Resoluções nº 485, de 29 de agosto de 2002, e nº 694, de 24 de dezembro de 2003.  
Ficou estabelecido que:

Art. 2º Deverá ser classificada na Subclasse Residencial Baixa Renda, sem pre-
juízo do que determina a Resolução nº 246, de 2002, a unidade consumidora 
que tenha consumo mensal entre 80 e 200 kWh, calculado com base na média 
móvel dos últimos 12(doze) meses e que atenda cumulativamente aos seguin-
tes requisitos, com base no Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, que 
instituiu o Programa Auxílio Gás:

I – o responsável pela unidade consumidora que satisfaça a pelo menos uma 
das seguintes condições cadastrais:

a) seja inscrito do Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo 
Federal, criado pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001; ou

b) seja beneficiário dos programas “Bolsa Escola” ou “Bolsa Alimentação”, ou 
esteja cadastrado como potencial beneficiário destes programas.

II – a família do responsável pela unidade consumidora possua renda “per capi-
ta” máxima equivalente a meio salário mínimo definido pelo Governo Federal, a 
ser comprovado quando do atendimento de que trata o inciso I deste artigo.

A Resolução nº 485, de 2002, determina, outrossim, que, para fazer jus ao benefí-
cio da tarifa social da Subclasse Residencial Baixa Renda, o responsável pela unidade 
consumidora deverá comprovar junto à concessionária ou permissionária o cadastra-
mento nos programas citados no inciso I do art. 2º  do ato em referência. 

Em função da adoção do mencionado critério, a quantidade de consumidores de 
energia elétrica classificados como de baixa renda passou de cerca de 8 milhões para 
cerca de 17 milhões. O governo, contudo, decidiu não repassar esse custo para as 
tarifas. Teve, então, de encontrar formas de compensar as concessionárias de distri-
buição. Para tanto, a Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003, deu nova redação 
ao dispositivo da Lei nº 10.438, de 2002, que criou a Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE), possibilitando o uso dos recursos arrecadados com esse encargo 
tarifário para “atendimento à subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa 
de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da subclasse 
residencial baixa renda”. Na  seqüência, a lei em comento foi regulamentada pelo  
Decreto nº 4.538, de 23 de dezembro de 2002, que prevê a utilização de recursos da 
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) a fundo perdido. 



Política de Preços Públicos no brasil �3

O montante da subvenção corresponde à diferença, se positiva, entre o faturamento 
que decorreria das aplicação dos critérios vigentes, para cada concessionária ou per-
missionária, na data imediatamente anterior à incidência da Lei nº 10.438, de 2002, e 
aquele verificado em conformidade com os novos critérios pelo art. 1º dessa lei.

Para as unidades cujos consumo médio mensal nos últimos 12 meses situe-se 
entre 80 e 220 kwh/mês, foram estabelecidos requisitos para classificação na mencio-
nada subclasse com base em critérios sócio-econômicos estabelecidos nos Decretos 
nº 4.336, de 15 de agosto de 2002, e nº 4.107, de 24 de janeiro de 2002. 

A Resolução Aneel nº 485/2002 classifica como de baixa renda a unidade con-
sumidora que tenha consumo mensal entre 80 e 220 kWh/mês e atenda a um dos 
seguintes requisitos:

a) seja inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal; ou

b) beneficiário dos programas “Bolsa Escola” ou “Bolsa Alimentação”, ou este-
ja cadastrado como potencial beneficiário desses programas.

Em virtude de dificuldades de natureza operacional, a Aneel, a pedido do Mi-
nistério de Minas e Energia, prorrogou11, uma vez mais, o  prazo para unidades 
consumidoras residenciais, atendidas por ligação monofásica e cujo consumo médio 
situe-se entre 80 e 220 kWh/mês, comprovarem a inscrição no Cadastro Único dos 
Programas Sociais do Governo Federal. O novo prazo é  28 de fevereiro de 2007. 
Com isso, como já registrado anteriormente, basta que o consumidor entregue à con-
cessionária uma declaração de que a renda da unidade familiar o habilita à percepção 
do benefício da tarifa social. 

Por oportuno, registre-se que os consumidores da subclasse residencial de baixa 
renda foram dispensados do pagamento da recomposição tarifária extraordinária e do 
encargo de capacidade emergencial

II.3 – Revisão tarifária periódica

A revisão tarifária periódica é um processo relativamente novo no país12 e tem 
por objetivo adequar a receita das distribuidoras de energia elétrica aos seus custos, 
observados investimentos prudentes realizados para atendimento de determinado 
nível de qualidade. Para tanto, a Aneel vem utilizando a  metodologia de tarifa-teto 
(price-cap). Em síntese, esse processo compreende o reposicionamento tarifário e o 
estabelecimento do Fator X.

Dá-se o nome de reposicionamento tarifário ao índice de reajuste aplicado por 
ocasião da revisão tarifária periódica para assegurar à concessionária a percepção da 
receita apropriada. É calculado pelo quociente da receita requerida, deduzidas as re-

11 Resolução nº 211, de 16 de fevereiro de 2006.
12 A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A (Escelsa) foi a primeira empresa a passar 
por esse processo (1998 e 2001)
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ceitas extra-concessão, e pela receita de fornecimento verificada no ano-teste. Para o 
cálculo da receita requerida, consideram-se custos operacionais eficientes e adequado 
retorno do capital investido de forma prudente. Já o Fator X refere-se ao comparti-
lhamento de ganhos de produtividade referentes ao período tarifário subseqüente.

Trata-se de processo complexo, que envolve avaliação dos ativos a serem remu-
nerados, o estabelecimento da taxa de remuneração e do fator de compartilhamento 
de ganhos de produtividade (Fator X). Em geral, as revisões ocorrem a cada quatro 
anos. O contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétri-
ca limita-se a dar macrodiretrizes, cabendo à Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) estabelecer os procedimentos de cálculo da revisão. A seguir, transcreve-se o 
dispositivo do contrato de concessão que disciplina essa matéria: 

Cláusula Sétima

Subcláusula Sétima – A Aneel, de acordo com o cronograma apresentado nes-
ta Subcláusula, procederá às revisões dos valores das tarifas aplicáveis na pres-
tação de serviços de energia elétrica, alterando-os para mais ou para menos, 
considerando as alterações na estrutura de custos e de mercado da CONCES-
SIONÁRIA, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto 
nacional e internacional, os estímulos à eficiência e à modicidade das tarifas. 
Estas revisões obedecerão ao seguinte cronograma: a primeira revisão será pro-
cedida um ano após o quarto reajuste anual concedido, conforme previsto na 
Subcláusula Terceira desta Cláusula; a partir desta primeira revisão, as subse-
qüentes serão realizadas a cada 4 (quatro) anos. (grifo nosso)

Releva notar, também, que a subcláusula oitava da cláusula sétima do contrato de 
concessão, transcrita a seguir, determina que no primeiro período tarifário (em geral, 
4 anos), o valor de X seja zero. 

Subcláusula Oitava – No processo de revisão das tarifas, estabelecido na Sub-
cláusula anterior, a Aneel estabelecerá os valores de X, que deverão ser subtra-
ídos ou acrescidos na variação do IVI ou seu substituto, nos reajustes anuais 
subseqüentes, conforme descrito na Subcláusla Sexta desta Cláusula. Para os 
primeiros 4 (quatro) reajustes anuais o valor de X será zero.

Para evitar um impacto muito grande para os consumidores e preservar o equilí-
brio econômico-financeiro da concessão, a Aneel está aplicando as tarifas resultantes 
da revisão periódica em duas etapas, conforme o seguinte procedimento:

i) quando o reposicionamento tarifário resultante da revisão  periódica for supe-
rior ao índice que resultaria do reajuste tarifário ordinário, adotar-se-á este último 
índice para reposicionamento das tarifas;

ii) a diferença entre o reposicionamento tarifário calculado e o aplicado (igual ao 
reajuste ordinário) será convertida em um montante a ser acrescido a cada um dos 
anos do próximo período tarifário (em geral de 4 anos), de sorte a proporcionar à 
distribuidora a mesma taxa de retorno definida na revisão tarifária em exame.



Política de Preços Públicos no brasil �5

Em contrapartida, o mencionado procedimento vem pressionando as tarifas de 
energia elétrica em 2005, como já visto, em função de seu elevado custo de carrega-
mento da diferença de receita decorrente do disposto anteriormente.

II.4 – A indexação das tarifas de energia elétrica

A forma de cálculo do IGPM

Com o objetivo de dispor de um índice geral de preços que não estivesse sujeito 
a eventual interferência do governo, o mercado financeiro contratou a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), que criou, em 1989, o IGPM. Este índice corresponde à média 
ponderada do Índice de Preços ao Atacado (IPA) (peso de 60%), do Índice de Preços 
do Consumidor (IPC) (peso de 30%) e do Índice Nacional de Construção Civil 
(INCC) (peso de 10%). O período de coleta de preços vai do dia 21 do mês anterior 
ao dia 20 do mês de referência.

A polêmica IGPM X IPCA

Recentemente, ocorreram reajustes das tarifas de energia elétrica substancialmen-
te superiores à variação do IGPM nos doze meses anteriores ao reajuste. Esse fato deu 
origem a fortes críticas à indexação desses preços públicos, independentemente de 
uma análise mais acurada das causas desse fenômeno. Como já visto anteriormente, 
a principal componente desses reajustes muito altos diz respeito a imperfeições do 
marco regulatório. Refere-se, particularmente, à possibilidade de repasse às tarifas do 
preço da energia comprada pelas concessionárias de distribuição de usinas termelé-
tricas controladas por empresas com elas  relacionadas, o  qual é muito maior que os 
preços da energia hidrelétrica disponível no mercado.

Não há dúvida quanto à legalidade do emprego do IGPM para atualização das 
tarifas de distribuição de energia elétrica. Afinal, os contratos de concessão de serviço 
público de distribuição de energia elétrica prevêem a atualização monetária de parte 
da receita das distribuidoras (a parcela “B”) pelo IGPM. Inexistem, também, dúvidas 
quanto à necessidade de atualização das tarifas para assegurar a rentabilidade dos 
investimentos realizados pelas concessionárias. O que se questiona, no momento, é 
se o IGPM reflete adequadamente a  variação de custos do setor de distribuição de 
energia elétrica. 

 Ademais, o IGPM é mais volátil que outros índices de preços, como, por exem-
plo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é adotado para 
o estabelecimento de metas da inflação. Isso acontece porque o IGPM é fortemente 
influenciado pelo Índice de Preços ao Atacado (IPA), que, por sua vez, é extrema-
mente sensível a variações na taxa de câmbio e no preço de commodities. 

Esse fenômeno pode ser melhor aquilatado no quadro apresentado a seguir que 
deixa claro que houve grande descolamento entre o IGPM e o IPCA nos anos de 
1999 e 2002, períodos em que se observou acentuada desvalorização do Real diante 
do dólar norte-americano. Em virtude disso, a variação acumulada do IGPM no 
período 1995-2005 é significativamente superior à variação do IPCA. Não é de se 
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estranhar, portanto, que os geradores, transportadores e distribuidores de energia 
elétrica prefiram indexar o preço da energia ao IGPM em vez de ao IPCA.

Ano
 

IGPM IPCA

% % acum. %  % acum.

1995 15,24 15,24 22,41 22,41

1996 9,20 25,84 9,56 22,41

1997 7,74 35,38 5,22 41,12

1998 1,78 37,99 1,65 43,45

1999 20,10 65,73 8,94 56,28

2000 9,95 82,22 5,97 65,61

2001 10,38 101,14 7,67 78,32

2002 25,31 152,05 12,53 100,66

2003 8,71 174,00 9,30 119,33

2004 12,41 208,00 7,60 136,00

2005 1,20 211,70 5,69 149,42

O fenômeno de descolamento dos aludidos índices fica ainda mais evidente 
quando se analisa o gráfico que mostra a variação acumulada do IGPM e do IPCA 
nos últimos doze meses, no período compreendido entre janeiro de 2000 e maio de 
2006, conforme apresentado a seguir.

Como se pode constatar, a variação do IGPM nos últimos doze meses passou a ser 
menor que a do IPCA desde junho de 2005. Para 2006,  o Boletim Focus, do Banco 
Central, divulga estimativa de variação do IPCA ligeiramente inferior à do IGPM. 
Independentemente disso, é consenso entre os estudiosos do fenômeno inflacionário 
que, a longo prazo, esses índices tendem a convergir.
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Por essas razões é que se estuda a contratação de instituição especializada para 
cálculo e divulgação de índice de preços específico do setor elétrico. Enquanto isso 
não ocorre, o governo promoveu alteração do indexador adotado para atualização 
dos preços de energia elétrica adquiridos nos leilões públicos realizados pela Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). De fato, no Contrato de Comercia-
lização de Energia  Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR) (duração de oito anos), 
que resultou do primeiro leilão de energia elétrica de empreendimentos existentes, 
realizado em dezembro de 2004, ficou estabelecido que o preço de venda de energia 
será atualizado monetariamente de acordo com a variação do IPCA. A mesma inde-
xação foi mantida para a energia adquirida nos leilões de energia nova realizados até 
agora (o CCEAR tem duração de 30 anos)13.

II.5 – A revisão tarifária extraordinária e o conceito de equilíbrio econômico-
financeiro

O contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica 
contempla, ainda, a possibilidade de revisão extraordinária das tarifas para manter o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conceito inspirado no direito francês. 
A seguir, transcreve-se o dispositivo contratual a esse respeito. 

Subcláusula Nona – A Aneel poderá, a qualquer tempo, proceder à revisão 
das tarifas, visando a manter o equilíbrio econômico-financeiro deste Con-
trato, sem prejuízo dos reajustes e revisões a que se referem as Subcláusulas 
anteriores desta Cláusula, caso hajam alterações significativas nos custos da 
CONCESSIONÁRIA, incluindo as modificações de tarifas de compra de 
energia elétrica e encargos de uso das instalações de transmissão e distribuição 
de energia elétrica que possam ser aprovadas pela Aneel durante o período, por 
solicitação desta, devidamente comprovada.

Releva notar que nem o contrato de concessão nem a legislação especificam como 
calcular o referido equilíbrio econômico-financeiro. Em vista disso, há grande po-
lêmica a esse respeito. Uma corrente advoga que qualquer aumento de custo tem 
que ser repassado imediatamente às tarifas. Outra, porém, entende que o equilíbrio 
econômico-financeira funciona como uma balança, sendo necessário considerar não 
apenas os custos, mas também os ganhos de produtividade observados desde a última 
revisão tarifária e o Fator X estabelecido pelo órgão regulador  (para maiores detalhes 
a respeito dessa questão, vide capítulo IV).  

II.6 – Conclusão

Do exposto, sobressai que parcela significativa dos reajustes das tarifas das conces-
sionárias de energia elétrica verificados em 2005 decorreu de componentes externos 
ao reajuste tarifário normal (aquele devido exclusivamente à simples aplicação da fór-
mula contratual). Também ficou evidenciado que os tributos e encargos respondem 
por aproximadamente 40% da conta de luz. 

13 O primeiro leilão de energia nova foi realizado em 16 de dezembro de 2005.
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Outra importante constatação diz respeito ao fato de que apenas a receita anual 
permitida dos transportadores de energia elétrica e, por via de conseqüência, a Tarifa 
de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), e as tarifas de fornecimento de energia 
elétrica são atualizadas monetariamente pelo IGPM. A utilização desse índice in-
troduz maior volatilidade no curto prazo por conta da sua elevada sensibilidade a 
variações na taxa de câmbio e nos preços das commodities. Para tentar diminuir esses 
novos movimentos de curto prazo, o governo determinou que o preço da energia 
oriunda de empreendimentos existentes que foi vendida em leilões públicos fosse 
atualizado pelo IPCA.

Ressalve-se, contudo, que no longo prazo os índices gerais de preço (i.e. IGPM) 
tendem a convergir para os índices de preços ao consumidor (IPCA, por exemplo). 
Em outras palavras, a variação do IPCA pode ser superior a do IGPM, o que tornaria 
a substituição do último índice nos contratos de concessão de distribuição de energia 
pelo primeiro contrária aos interesses dos consumidores em determinados períodos. 
Por oportuno, ressalve-se que a aventada alteração contratual exigiria negociação 
com as distribuidoras. 

De igual modo, há que se reconhecer que a existência de mecanismo de atualiza-
ção das tarifas é essencial para atrair novos investimentos para expandir a capacidade 
do setor elétrico, bem como para garantir a qualidade dos serviços prestados. 

Por fim, ficou evidenciada a conveniência de se promover estudos com vistas à re-
dução dos valores dos encargos e da carga tributária incidente nos serviços de energia 
elétrica, uma vez que esta medida pode beneficiar os consumidores com diminuição 
da  “conta de luz”. 

III – Gás Natural

III.1 – Introdução

O desenvolvimento do setor de gás natural tem sido prejudicado por indefinições 
de caráter legal, incertezas regulatórias e pela falta de clareza com relação à partici-
pação da geração termelétrica a gás natural na oferta interna de energia. Esse estado 
de coisas, por sua vez, tem reflexos nocivos na questão dos preços de gás natural, que 
apresenta complexidade adicional em relação ao setor elétrico, pelo fato de não estar 
sujeita a uma só jurisdição. 

De fato, cabe aos Estados, por força de dispositivo introduzido na Constitui-
ção Federal promulgada em 1988, “explorar diretamente, ou mediante concessão, 
os serviços locais de gás canalizado”. Dito de outra maneira, são os estados que têm 
a competência de estabelecer as tarifas de gás natural que devem ser praticadas pelas 
concessionárias de distribuição de gás natural.

III.2 –Preços nas unidades produtoras e tarifas de transporte

Em virtude do arranjo institucional descrito anteriormente, o escopo da atuação 
do governo federal nesse setor vê-se substancialmente reduzido. Com efeito, até 31 
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de dezembro de 2001, essa interferência limitava-se, essencialmente, ao estabeleci-
mento dos preços do gás natural nas unidades produtoras. 

Até então, o preço máximo de gás natural de origem nacional, para vendas às 
concessionárias de distribuição de gás natural, era formado, de acordo com a Portaria 
Interministerial nº 3, de 17 de fevereiro de 2000, pela soma do preço do gás natural 
na entrada do gasoduto de transporte com a tarifa de transporte de referência entre 
os pontos de recepção e de entrega, estabelecida pela ANP. 

Em 1° de janeiro de 2002, no entanto, os referidos preços foram liberados, em 
conformidade com o disposto na Lei nº 9.478, de 1997, com a redação dada pela Lei 
nº 9.990, de 21 de julho de 2000. Desde então, os preços do gás natural são estabele-
cidos pelos produtores ou importadores. Outra conseqüência da aludida alteração do 
marco legal foi que a Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocom-
bustíveis – ANP deixou de estabelecer  as mencionadas tarifas de referência.

Convém ressalvar, contudo, que a Resolução nº 6, de 5 de dezembro de 2001, do 
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) prevê a manutenção do controle 
de preços do gás natural de origem nacional enquanto não houver “efetiva concor-
rência na comercialização de gás natural”. Nesse sentido, a resolução determina que 
a manutenção do controle de preços desse produto será implementada por projeto de 
lei, o que não ocorreu até o presente momento. 

Com relação ao transporte de gás natural, convém registrar que o art. 58 da Lei 
nº 9.478, de 1997, estabelece que é facultado a qualquer interessado o uso dos dutos 
de transporte existentes ou a serem construídos, mediante remuneração adequada ao 
titular dessas instalações. Também estabelece que a ANP deverá verificar se o valor 
acordado é compatível com o mercado, bem como fixar o valor e a forma de paga-
mento da remuneração adequada caso não haja acordo entre as partes.

Os critérios para cálculo das tarifas de transporte de gás natural por meio de du-
tos somente vieram a ser estabelecidos pela ANP por meio da Portaria ANP nº 29, 
de 14/10/2005. O referido ato determina que as tarifas “não implicarão tratamento 
discriminatório ou preferencial entre usuários” e deverão refletir os “custos da presta-
ção eficiente do serviço” e “os determinantes de custo, tais como a distância ente os 
pontos de entrega e recepção, o volume e o prazo de contratação...”

Diante desse vácuo normativo, foram celebrados, em 1° de julho de 2003, con-
tratos entre a Petrobras e o Consórcio Malhas Sudeste Nordeste, formado pelas 
empresas Transportadora do Nordeste e Sudeste (TNS)14, Nova Transportadora 
do Sudeste (NTS), Nova Transportadora do Nordeste e Petrobras Transporte S.A. 
(Transpetro), subsidiária da Petrobras, esta a última, responsável pela operação e 
manutenção dos dutos da Petrobras existentes naquela ocasião. Tais contratos con-
templam tarifas de transporte do tipo postal (preço uniforme e independente da 

14 A TNS, subsidiária integral da Petrobras, tornou-se responsável pelos ativos de 
transportes existentes de propriedade da Petrobras.
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distância, em cada região), havendo uma tarifa para a Região Nordeste e outra para 
a Região Sudeste. 

Também contempla a metodologia postal, de acordo com o Termo de Compro-
misso celebrado entre a Agência e a Petrobras em 8 de abril de 2003, a tarifa de trans-
porte de gás natural destinado às usinas termelétricas compreendidas no Programa 
Prioritário de Termeletricidade (PPT), instituído pelo Decreto nº 3.371, de 24 de 
fevereiro de 2000.

Por oportuno, assinale-se que  os contratos de venda de gás natural de origem 
doméstica pela Petrobras para as distribuidoras locais de gás natural, alguns dos 
quais ainda em vigor, foram celebrados antes da promulgação da Lei nº 9.478, de 
6 agosto de 199715, e não prevêem a contratação direta do serviço de transporte 
pelo comprador do gás natural, o que vem dificultando a implantação do modelo 
para o setor de gás natural preconizado pela Lei do Petróleo.

Os preços praticados pela Petrobras em junho de 2006 foram os seguintes: i) 
gás nacional = US$ 4,26/MMBTU16; ii) gás importado= US$ 5,14/MM BTU17e 
iii) gás para as termelétricas do PPT= US$ 3,416/MMBTU18. Por oportuno, 
ressalve-se que apenas a BR, CEG, CEG-Rio, Comgás e Gasmig e distribuidoras 
situadas na Região Nordeste recebem gás natural nacional. Tendo em vistas esses 
preços e inexistindo critério oficial para rateio do gás natural de origem nacional, 
não é de estranhar que as concessionárias tentem maximizar o atendimento de 
suas demandas com gás natural doméstico, cujo preço é menor que o preço do 
gás natural importado.

Em virtude do exposto anteriormente, tudo indica que as indefinições relaciona-
das ao estabelecimento do valor da parcela relativa a commodity de origem doméstica 
e à parcela atinente ao transporte do gás natural somente serão superadas com a 
introdução de novos contratos de venda de gás natural da Petrobras para as conces-
sionárias de distribuição, após homologação da ANP.

15 O referido diploma legal, que veio a ficar conhecido como a Lei do Petróleo,  
contemplava, originalmente, o controle de preços de gás natural nas unidades 
produtoras durante período de transição de trinta e seis meses, contados a partir 
da sua publicação.
16 Composto das seguintes parcelas: commodity = US$ 3,81/MM BTU (igual para 
distribuidoras que recebem gás nacional) e Transporte=US$0,45 MM BTU (para a 
distribuidora Comgás).
17 Composto das seguintes parcelas: commodity = US$ 3,43/MM BTU (igual para distri-
buidoras que recebem gás importado) e transporte = US$ 1,70/MM BTU (Comgás).
18 A despeito de os preços do gás natural nas unidades produtoras encontrarem-se 
liberados, a Petrobras vem mantendo preço diferenciado para o gás natural des-
tinado às termelétricas integrantes do Programa Prioritário de Termeletricidade 
(PPT) Petrobras, com observância dos  critérios estabelecidos pela já revogada 
Portaria Interministerial nº 234, de 22 de julho de 2002, dos Ministérios da Fa-
zenda e de Minas e Energia.
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Com relação aos preços de gás natural importado, cumpre lembrar que os mes-
mos se encontram disciplinados pelos contratos de  importação, os quais são objeto 
apenas de autorização por parte da ANP. O contrato de compra e venda de gás 
natural da Bolívia, celebrado pela Petrobras e pela Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), em 1993, contempla, ainda, cláusula de take-or-pay, pela qual o 
comprador obriga-se a pagar pelo gás mesmo quando este não tenha sido efetivamen-
te consumido. De acordo com o aludido contrato, esse compromisso de aquisição de 
volume mínimo de gás natural é  de 80% no período de 2004 a 2019.

Também a parcela relativa ao transporte de gás natural importado é regulada por 
contratos. O contrato de transporte de gás natural celebrado entre a Petrobras e a 
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) contempla obrigação de 
transporte (cláusula de Ship-or-Pay) de 100% do volume contratado.

Convém lembrar que o ônus correspondente a essas obrigacões contratuais é 
transferido às concessionárias de distribuição de gás natural por meio da definição 
em contrato de valores de take-or-pay  e Ship-or-Pay específicos.

Presentemente, há três empresas importadoras de gás natural em operação, a saber: 
Petrobras, EPE (Empresa Produtora de Energia Ltda.) e BG Comércio e Importação 
Ltda. Em maio de 2006, a importação total de gás natural foi de 25,5 milhões de 
m³/d, 99,95% dos quais procedentes da Bolívia e o restante oriundo da Argentina. 

Importa notar, ainda, que tais preços são reajustados por força de dispositivos 
contratuais. No que se refere ao gás natural importado da Bolívia pela Petrobras, o re-
ajuste processa-se da seguinte maneira: a parcela referente à commodity sofre reajuste 
trimestral, de acordo com a variação de uma cesta de óleos combustíveis no mercado 
internacional; a parcela relativa ao transporte tem aumento anual de 0,5%. Para 
maior clareza, apresenta-se a seguir a fórmula de cálculo das referidas parcelas.

PG(t) = 0,5 Pi + 0,5 P(t-1), onde:

Pi = Pbase x Variação Trimestral Cesta Derivados (Pbase x Pcesta(t-1) / Pcesta(0))

Período Base = 1º de janeiro de 1990 – 30 de junho de 1992 (excluído o período 
entre o 1º agosto de 1990 e 31 de janeiro de 1991).

Preço Base = é o preço-base determinado no contrato de suprimento de gás na-
tural (Gas Supply Agreement – GSA) celebrado pela Petrobras e a Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), o qual varia entre 0,95 e US$ 1,06/MMBTU, 
durante o período de vigência do contrato (20 anos); o volume de gás adicional a 16 
MMm3/dia tem um preço base de 1,20 US$/MMBTU.

A cesta de óleos combustíveis utilizada para o cálculo do preço da commodity é 
composta por produtos de alto teor de enxofre (HSF) e de baixo teor de enxofre 
(LSF) no mercado do golfo dos Estados Unidos (US GULF) e na Europa, conforme 
a seguinte composição:
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• Fuel 3,5% Sulphur Italy (fator de ponderação para a cesta: 0,5)

• Fuel nº 6, 1% Sulphur Gulf Coast (fator de ponderação para a cesta: 0,25)

• Fuel 1% Sulphur FOB NWE (fator de ponderação para a cesta: 0,25)

• A tarifa de transporte (TT), que compreende o  ramal boliviano (operado pela 
companhia boliviana Gás Transboliviano S.A – GTB) e o ramal brasileiro (TBG), é 
atualizada anualmente de acordo com a seguinte fórmula:

TT = CC x Var 0,5% a.a + CV, onde:

CC = termo de capacidade (GTB: U$S 0,3176 /MMBTU; TBG:US$ 1,14 /
MMBTU, em 1997);

Var 0,5% a.a. = variação anual do termo de capacidade;

CV = termo variável (commodity charge: US$ 0,002 /MMBTU nas duas seções) 
– no caso do GTB, esta variação é de 3,5% a.a.

Esse dispositivo contratual foi posto em cheque pela decisão do governo bolivia-
no de nacionalizar os hidrocarbonetos, anunciada em 1 de maio de 200619. Até o 
momento em que se escreve este trabalho, não se sabe qual o alcance dessa medida. 
O que está claro é que os bolivianos desejam aumentar substancialmente o preço do 
gás natural vendido ao Brasil. Em decorrência da incerteza com relação ao preço, a 
disposição de expandir a importação de gás natural da Bolívia sofreu duro golpe.

A Petrobras revende o gás importado da Bolívia para as companhias de distri-
buição a um preço fechado (compreende o gás natural e o custo do seu transporte), 
que é mais elevado que o seu custo, obtendo uma margem na operação. Este preço é 
calculado de acordo com a seguinte fórmula:

Preço city gate do gás importado = PG (commodity) + TT (tarifa de transporte), onde:

PG (commodity) = preço do gás natural previsto no contrato de fornecimento de 
gás natural(GSA);

TT (tarifa transporte) = termo por demanda de capacidade (US$1,5352 /MMB-
TU) + termo volumétrico (US$0,0857 /MMBTU) – Valores em US$ de 1996

Para os anos de 2002 e 2003, as tarifas de capacidade para o GTB foram de U$S 
0,3397 /MMBTU e US$ 0,2755 /MMBTU respectivamente, não sendo aplicada 
a variação anual prevista de 0,5% sobre o valor base de 1997 (Fonte: Contratos de 
Transporte TCQ).

As parcelas que compõem a tarifa de transporte são atualizadas anualmente da 
seguinte forma:

19 Medida implementada pelo Decreto Supremo nº 28701, de 1-5-2006.
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• A parcela de capacidade é atualizada anualmente em 15% da variação do índice 
de preços ao consumidor (Consumer Price Index – CPI) dos Estados Unidos desde 
janeiro de 1997.

• A parcela volumétrica é atualizada anualmente em 100% da variação do CPI 
desde janeiro de 1997.

Ainda com relação ao fornecimento de gás natural importado da Bolívia, cabe 
registrar que foram firmados contratos de fornecimento entre a Petrobras e cinco dis-
tribuidoras locais: Cia. de Gás do Estado do Mato Grosso do Sul (MSGÁS), Com-
panhia de Gás de São Paulo (Comgás), Companhia Paranaense de Gás (Compagás), 
Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS) e Companhia de Gás do Estado 
do Rio Grande do Sul (Sulgás). O preço do gás natural fornecido a essas empresas 
em junho de 2006 era de US$ 5,14/MMBTU, respondendo as parcelas relativas à 
commodity e ao transporte por aproximadamente 67% e 33% desse total, respecti-
vamente.

Na oportunidade, cumpre assinalar que a Transportadora Brasileira Gasoduto 
Bolívia-Brasil S.A (TBG), que tem a Gaspetro, subsidiária da Petrobras, como acio-
nista majoritária, é proprietária e operadora do Gasoduto Bolívia/Brasil (Gasbol).

III.3 – A tarifa de distribuição de gás natural

Como já assinalado anteriormente, as tarifas de distribuição de gás natural cana-
lizado são estabelecidas pelos estados. No caso do Estado de São Paulo, unidade da 
federação que está mais adiantada na regulação dessa atividade, cabe à Comissão de 
Serviços Públicos de Energia (CSPE) estabelecer os preços máximos a serem pratica-
dos pelas concessionárias. A seguir, apresenta-se breve relato do processo de estabe-
lecimento dessas tarifas.

A tarifa-teto é formada pela soma do preço do gás natural (commodity), do trans-
porte e da margem máxima. Já a margem de distribuição é composta por: encargo do 
usuário por fatura emitida; encargo de capacidade por metro cúbico de gás natural e 
encargo volumétrico.  

As tarifas de distribuição de gás natural são reajustadas anualmente, na data de 
aniversário do contrato de concessão. Nessa ocasião, repassa-se o custo da commodity 
e do seu transporte, o chamado pass through. Além disso, a margem de distribuição é 
atualizada pela variação do IGPM acumulada nos 12 meses anteriores.

À semelhança do que ocorre no setor elétrico, as tarifas de gás natural estão sujei-
tas a revisões tarifárias, as quais ocorrem ao cabo de cada ciclo de 5 anos e obedecem 
à metodologia de tarifas-teto (conhecida na literatura como price-cap). Nessa ocasião, 
a CSPE estabelece: valor inicial da margem máxima de distribuição de cada ciclo tari-
fário, fator de eficiência (Fator X), estrutura e tabela de valores tarifários. Ressalve-se 
que, diferentemente da metodologia empregada para as tarifas de energia elétrica, 
o Fator X permanece fixo durante os cinco anos subseqüentes à revisão tarifária das 
distribuidoras de gás natural.
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Os contratos de concessão prevêem, ainda, a possibilidade de revisão das tarifas, a 
qualquer tempo, com o objetivo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, caso 
haja variação significativa nos custos da concessionária. Com esse propósito, os contra-
tos de concessão contemplam mecanismo de compensação de custos de compra de gás 
natural e do seu transporte (tracking account), semelhante à CVA do setor elétrico.

Nesse sentido, a CSPE apura, mensalmente, a diferença entre o custo do gás 
natural adquirido pela concessionária, expresso em moeda nacional, e o custo desse 
produto considerado no estabelecimento das tarifas vigentes. Esse valor é multipli-
cado pelo volume de gás comercializado no mês, resultando no montante a ser re-
cuperado ou devolvido aos consumidores. Na seqüência, esses valores são acrescidos 
de remuneração financeira calculada de acordo com a taxa de juros Selic. A seguir, 
transcrevem-se os dispositivos do contrato de concessão de distribuição de gás natu-
ral que tratam do mecanismo em comento.

Décima Primeira Subcláusula – Em ocorrendo variações no preço do Gás (Pg) 
ou do Transporte (Pt), no período compreendido entre a “Data de Referência  
Anterior” e a da ocorrência do reajuste subseqüente, os valores corresponden-
tes às diferenças, a maior ou a menor, obtidos e que tenham sido aprovados 
pela CSPE, serão contabilizados em separado e atualizados através de uma 
das taxas básicas de juros fixadas pelo Banco Central, a ser elegida pela CSPE, 
considerando, no reajuste, os valores apurados.

Décima Segunda Subcláusula – A apuração dos preços, volumes e demais pa-
râmetros será sempre realizada em base mensal, para obtenção dos valores de 
(Pg) e (Pt), no período correspondente.

 Décima Terceira Subcláusula – Ocorrendo variações nos custos do preço do 
Gás (Pg) ou do preço do Transporte (Pt), contratados ou destinados aos seg-
mentos de usuários Termoelétrica (TE), Cogeração (CG) ou Grandes Usuá-
rios (GU), poderão ser repassadas às correspondentes tarifa teto, nos termos 
da Décima Sexta Subcláusula desta Cláusula, por iniciativa da CSPE ou por 
solicitação da CONCESSIONÁRIA, sendo que neste caso a CSPE manifes-
tar-se-á em até 30 (trinta) dias contados da data do recebimento do pleito.

A CSPE estabelece os seguinte grupos tarifários: classes de 1° a 10; gás natural 
veicular, segmento industrial; pequena co-geração e termoelétricas; e interruptível.

III.4 – Conclusão

Ante o exposto, restou claro que há indefinições relacionadas ao valores das  par-
celas relativa à commodity e ao transporte de gás natural de origem doméstica, as 
quais, ao que tudo indica, somente serão superadas com a introdução de novos con-



Política de Preços Públicos no brasil 105

tratos de venda de gás natural da Petrobras para as concessionárias de distribuição, 
após homologação da ANP.

Adicionalmente, ficou evidenciado que, no setor de gás natural, apenas as tarifas 
de distribuição  encontram-se indexadas ao IGPM.

IV – Derivados de Petróleo

Também os preços de derivados de petróleo encontram-se totalmente liberados desde 1 
de janeiro de 2002, de acordo com o disposto na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a 
chamada Lei do Petróleo, com a redação dada pela Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000. 

A Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) informa que manteve a parametrização dos 
preços desses produtos nas refinarias aos preços no mercado internacional. Trata-se, 
de maneira simplificada, da aplicação do conceito do custo de oportunidade. Para 
formar os preços de referência, a empresa verifica as origens prováveis do produto a 
ser importado e considera os respectivos fretes e custos de internação. 

Observe-se, contudo, que a Petrobras não vem repassando a variação dos preços 
do petróleo20 no mercado internacional para os preços internos dos derivados em 
curto espaço de tempo. Em alguns produtos, como o querosene de aviação para vôos 
internacionais, esse repasse tem sido feito quinzenalmente. Outros, porém, não tem 
periodicidade definida, como é o caso do gás liquefeito de petróleo e gasolina/óleo 
diesel, cujos últimos reajustes nos preços nas unidades produtoras ocorreram em 29 
de dezembro de 2002 e  26 de novembro de 2004, respectivamente. 

Essa situação, a despeito da apreciação do Real com respeito ao dólar norte-ame-
ricano, contrasta com a grande variação do preço do petróleo no mercado internacio-
nal, que passou de uma faixa de US$ 30/b no início de 2004 para cerca de US$ 60/b 
em julho de 2005, conforme pode se verificar no gráfico apresentado abaixo.

20 Por orientação do governo, a Petrobras vem discriminando, desde agosto de 
2002, o preço de GLP em função da sua destinação (o produto que se destina a 
comercialização em botijão de 13 kg é mais barato).
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É importante salientar que, apesar de a Lei do Petróleo facultar a importação de 
derivados de petróleo por qualquer empresa ou consórcio de empresas constituídas 
sob as leis brasileiras, com sede e administração no país, não se verificaram importa-
ções significativas de derivados de petróleo, com exceção da nafta petroquímica, por 
outros agentes que não a Petrobras desde a quebra do monopólio legal. Na prática, 
esta empresa continuou a ser a única fornecedora da grande maioria desses produtos. 
Isso deve-se não a falta de interesse por parte da iniciativa privada, mas sim à incer-
teza com relação à política de preços a ser praticada pela Petrobras e dificuldades de 
acesso à infra-estrutura.

Está evidenciado, portanto, conflito entre objetivos da ação governamental. Por 
um lado, não é desejável transferir a excessiva volatilidade de preço do petróleo no 
mercado internacional para os preços internos de derivados de petróleo. Nesse senti-
do, o critério de reajuste de preços adotado pela Petrobras é benéfico para os consu-
midores em horizonte de curto prazo. Por outro, a Lei nº 9.478, de 1997, determina 
que a promoção da livre concorrência e a atração de investimentos são objetivos da 
política energética. Neste caso, o aludido critério apresenta inconvenientes, porquan-
to inibe a realização de novos investimentos no setor de refino por empresas privadas 
independentes e limita a atuação de novos agentes, tais como as trading companies.

Diz a teoria que em sistemas com essas características a maneira mais rápida de 
introduzir competição no fornecimento de derivados de petróleo no primeiro elo da 
cadeia de comercialização seria por meio de reestruturação patrimonial de ativos no se-
tor de refino, alternativa que, ao que tudo indica, não conta com o apoio da sociedade 
brasileira. Uma solução mais plausível é  o controle, pelo governo federal, dos preços ao 
produtor de derivados de petróleo enquanto não se viabiliza concorrência efetiva nesse 
mercado (por meio de fórmulas paramétricas, por exemplo). Todavia, ela não é isenta 
de riscos. Com efeito, a manutenção do referido controle por tempo excessivamente 
longo também pode ter reflexos negativos na atração de investimentos no setor-pe-
tróleo. Não há dúvidas, contudo, de que a viabilização de maior concorrência nesse 
mercado depende de ação conjunta do Poder Executivo e do Congresso Nacional.

IV.1 – Conclusão

Os preços dos derivados de petróleo ao longo de toda a cadeia de comercialização 
são livres, não existindo, por conseqüência, indexação de preços de derivados de pe-
tróleo a qualquer índice de preços. De igual modo, ficou evidenciado que a Petrobras 
continua sendo a única fornecedora da grande maioria desses produtos.

A não-materialização de nível significativo de importação de derivados de petró-
leo, com exceção da nafta petroquímica, por novos agentes está associada à falta de 
transparência da política de preços praticada pela Petrobras e dificuldades de acesso à 
infra-estrutura. A viabilização de maior concorrência nesse mercado depende de ação 
conjunta do Poder Executivo e do Congresso Nacional.
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V – Conclusão

Do exposto, ficou evidenciado que apenas as tarifas de fornecimento de energia 
elétrica, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e a tarifa de distribuição de gás 
natural encontram-se, parcialmente, indexadas ao IGPM, por força de dispositivo 
constante dos contratos de concessão. Por oportuno, cumpre registrar que os con-
tratos decorrentes dos leilões de venda de energia elétrica proveniente de empreen-
dimentos existentes, a chamada energia velha, realizados até o momento contempla-
ram indexação dos preços da energia ao IPCA.

Também ficou patente que a substituição do IGPM pelo IPCA como indexador 
das tarifas de energia elétrica e de gás natural é contraproducente. Isso porque esses 
índices tendem a convergir no longo prazo, o que implica que em determinados 
períodos a variação do segundo será menor do que a do primeiro, como parece ser o 
caso de 2006.
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I – Características Gerais das Regras Tarifárias de Telecomunicações entre 
1997 e 2005

A Lei Geral de Telecomunicações (LGT) – Lei nº 9.472, de 1997, estabelece 
diretrizes gerais sobre as regras relativas às tarifas do setor de telecomunicações, seus 
reajustes e revisões. Por seu turno, as definições mais precisas constam dos contratos 
de concessão e autorização firmados entre o Poder Público e as operadoras.

Antes de se entrar diretamente nas regras sobre tarifas, cabe destacar inicialmente as 
duas classificações pelas quais a LGT segmentou os serviços de telecomunicações. 

A primeira classificação, definida no artigo 62 da LGT, se refere à chamada 
“abrangência” dos interesses a que atendem os serviços de telecomunicações, é sub-
dividida em dois tipos: i) coletivo e ii) e restrito. 

A segunda classificação, definida no artigo 63 da LGT, se refere ao regime jurídico de 
prestação do serviço, subdividida também em dois tipos: i) público e ii) privado. 

O artigo 64 define que o regime será sempre público nas modalidades de ser-
viços de telecomunicações de interesse coletivo, cuja existência, universalização e 
continuidade a própria União comprometa-se a assegurar. Atualmente, esse é o caso 

UM PANORAMA DAS TARIFAS 
DE TELECOMUNICAÇÕES NO 
BRASIL PÓS-PRIVATIZAÇÃO1

César Mattos2

1 Gostaria de agradecer à disponibilização de dados e informações por vários 
técnicos da Anatel consultados como os Srs. Galli, Assis, Luis Cláudio Santoro, 
Paulo Desenho e Ângela Catarcione. Os erros porventura existentes são de minha 
exclusiva responsabilidade.
2 Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados, Pesquisador Associado da UnB 
e Doutor em Economia.
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apenas das operadoras privatizadas do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), o 
qual inclui tanto ligações locais como de longa distância (interurbano e internacio-
nal). O STFC apresenta, portanto, simultaneamente, uma abrangência de “interesse 
coletivo” e um “regime jurídico público”. As chamadas “empresas espelho”, as “espe-
lhinhos” e as entrantes posteriores a 2001 (doravante todas chamadas de “empresas 
entrantes”), que surgiram fora do processo de privatização, apesar de consideradas 
como de interesse coletivo, não foram incluídas no “regime público”.

Os serviços considerados de interesse restrito nunca poderão ser prestados no 
regime público (art. 67 da LGT), mas os de interesse coletivo poderão ser prestados 
tanto em regime público como privado. 

Nesse contexto, o controle de tarifas do setor de telecomunicações se concentra 
basicamente no STFC, que é considerado serviço no regime público e de interesse 
coletivo (parágrafo único do artigo 64 da LGT). 

Os serviços de interesse público podem ser prestados tanto por concessão, geran-
do mais deveres para a operadora, como por permissão3. As operadoras que prestam 
o serviço público por concessão foram as resultantes do processo de privatização do 
segmento de STFC da Telebrás: Telefonica, Telemar, Brasil Telecom e Embratel. As 
tarifas iniciais dos serviços local, interurbano, internacional e interconexão que pas-
saram a vigorar entre março de 1997 e junho de 1999 (um ano após a privatização) 
foram pré-definidas antes do edital de licitação. Já no caso das entrantes, não houve 
qualquer regulação tarifária, estando tais operadoras apenas constrangidas pelos pre-
ços exercidos pelas concorrentes incumbentes privatizadas4. 

As regras dos reajustes dos quatro grupos de tarifas – local, longa distância inte-
rurbana e internacional e interconexão – foram definidas nos contratos de concessão 
para oito anos à frente (até 31/12/2005 )5, constituindo um típico mecanismo de 
price-cap (preço-teto). Nesse último, a regra é bastante simples: define-se o reajuste 
por um índice de preços qualquer e desconta-se um fator “X”, que seria uma estima-
tiva do aumento da produtividade do setor. 

Na Inglaterra, onde essa metodologia surgiu pela primeira vez com a privatização 
da British Telecom em 1984, o índice de preços escolhido foi o Índice de Preços no 
Varejo (Retail Price Index – RPI). No Brasil, o índice escolhido (para todos os serviços 
acima citados) foi o IGP-DI, e os valores de “X” foram definidos antecipadamente 
ano a ano de 1999 até 2005. O intervalo mínimo entre reajustes foi de 12 meses, 
podendo ser invocados tanto pela operadora (o qual é realizado, na prática, todo ano 
nos meses de junho, mês da privatização em 1998) como pela Anatel.

3 Não houve nenhum caso de permissão para prestação sob interesse público até 
agora, mas apenas concessão.
4 Isso se derivou da chamada política de assimetria regulatória, conferindo menos 
deveres para as entrantes do que para as incumbentes privatizadas, o que visava 
compensar o natural poder dessas últimas. Para uma crítica, ver Mattos (2002). 
5 O inciso VII do art. 93 da LGT define que as tarifas a serem cobradas dos usuários 
e os critérios de reajuste e revisão serão definidos no contrato de concessão. 
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Os price-caps dos quatro serviços tiveram uma lógica similar: uma fórmula com-
posta por uma média ponderada de todos os itens do serviço, à qual pode-se chamar 
de o “cap geral” e fórmulas específicas para cada item componente do serviço, às 
quais pode-se chamar de caps parciais. Os valores de desconto “X” previstos para os 
caps gerais de cada um dos quatro serviços são maiores que os respectivos caps especí-
ficos, o que visou permitir um rebalanceamento tarifário desses itens dentro de cada 
um desses serviços. Em vários casos os caps específicos permitiam aumentos reais da 
tarifa, desde que fossem mais do que compensados por reduções em outros itens do 
serviço de forma a satisfazer a restrição da grande média ponderada do cap geral. Tais 
mecanismos ficarão mais claros na análise particular da regulação tarifária por price-
cap de cada um dos quatro serviços. As seções II, III e IV sumariam as regras tarifárias 
do STFC, respectivamente nos serviços local, longa distância nacional e internacio-
nal. A seção V discute o processo de rebalanceamento tarifário pré-privatização e a 
lógica da fixação dos fatores “X” no STFC. A discussão sobre os reajustes reais no 
STFC é realizada na seção VI. As regras e evolução real das tarifas de interconexão 
do STFC e do serviço móvel são analisadas, respectivamente, nas seções VII e VIII. 
A seção IX descreve resumidamente as novas regras pretendidas para a renovação dos 
contratos de telefonia ao final de 2005 e a seção X traz as conclusões. 

II – Regras Tarifárias do Serviço Local 1997-2005

Os contratos de concessão das empresas privatizadas regionais (Telefônica, Te-
lemar e Brasil Telecom) do STFC continham um Plano Básico de Serviço Local 
(PBSL) a ser oferecido a todos os usuários6. O PBSL estabelecia valores máximos 
para as tarifas de habilitação, assinatura, pulso para os acessos individuais, tarifas de 
telefones públicos e para as chamadas para telefones móveis. 

Sendo assim, o serviço local para as empresas privatizadas possui uma tarifa com-
posta por três partes para os acessos individuais: duas partes fixas, que são a habilita-
ção e a assinatura, e a parte variável, os pulsos. As duas primeiras partes fixas indepen-
dem da quantidade de uso do serviço, enquanto a terceira depende do uso.    

No serviço local, o price-cap geral compreendia uma média das tarifas de habilita-
ção (HAB), assinatura (ASS) (essas duas partes fixas ponderadas pelo número “1”) e 
pulso (P), sendo que este último é ponderado pelo número médio de pulsos cobrados 
por assinatura (ηo). Note-se ainda que, nas chamadas, o primeiro minuto apresenta 
um cap diferenciado (maior) dos minutos subseqüentes. Este conjunto de compo-
nentes tarifários é conhecido como a “cesta básica local”. O cap geral do serviço local 
é definido por:

6 A operadora poderia (e pode) oferecer planos alternativos aos usuários, desde que pre-
viamente sancionados pela Anatel, incluindo o simples desconto de alguns itens, desde 
que realizados em bases transparentes e não discriminatórias.
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k onde é o fator X do price-cap brasileiro. Para o serviço local, igual a zero em 1999 e 
2000 e 1% de 2001 a 2005. Os sub-índices “t0” e “t” representam, respectivamente, 
os valores no ano anterior e os valores que poderão ser praticados após o reajuste. 
Note-se que a divisão do índice do IGP-DI no momento do reajuste pelo IGP-DI 
um ano antes constitui a medida de inflação no período. 

No serviço local foram definidos caps parciais para sete (7) itens: três para a habi-
litação (residencial, não-residencial e trunking) e três para a assinatura (mais uma vez 
residencial, não-residencial e trunking). O sétimo cap parcial seria o pulso, P. 

Os reajustes de todos os caps parciais foram limitados pelos mesmos valores de 
“X”, assumindo um valor de –9%. Tendo em vista que o “X” entra com valor nega-
tivo na fórmula do price-cap (RPI – X), um valor negativo de “X” implica a possibili-
dade de um aumento real de 9%. A fórmula específica para a habilitação residencial 
(HABRes) é a mesma dos outros seis itens da cesta local:

Note-se, portanto, que a fórmula possibilita para itens específicos do serviço 
local aumentos reais, de 1999 a 2005 de 9% ao ano, desde que compensados por 
reduções reais em outros itens específicos de forma a satisfazer o cap geral no servi-
ço local dado pela equação (1). Computando os sete reajustes entre 1999 e 2005, 
haveria a possibilidade de reajuste de itens específicos do serviço local em 82,8% 
acima do IGP-DI. Mas, observe-se que, se isso ocorresse, a operadora também se-
ria obrigada a compensar esse valor com reduções reais compensatórias em outros 
itens. Por exemplo, se o reajuste da assinatura básica residencial fosse levado até 
esse limite, as tarifas dos outros seis itens deveriam se reduzir de forma proporcio-
nal conforme a fórmula (1). 

Suponha que a assinatura básica residencial tenha aumentado 82,8% em ter-
mos reais nesses oito anos e que as assinaturas básicas não residencial e trunking e 
as habilitações residencial, não-residencial e trunking tenham se reduzido em 5,1% 
em termos reais no período (1% ao ano, acumulados em 5 anos). Então, a tarifa do 
pulso teria que se reduzir em 91,3% reais no período (9% reais nos dois primeiros 
anos e 10% reais nos 5 anos posteriores) para satisfazer a equação (1); assumindo, 
por simplificação, um valor de nto igual a 1. (Para valores de nto maiores que “1”, 
as reduções reais teriam que ser ainda maiores para tal compensação). 

Essa formatação do sistema de price-cap no serviço local viabilizou a conti-
nuidade de parte do processo de reeestruturação tarifária do setor, iniciado em 
1995, pelo menos entre os itens pertencentes a um mesmo serviço (no caso, o 
local), gerando reduções reais, ainda que pequenas, do agregado da cesta local 
para os consumidores.
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III – Regras Tarifárias para o Serviço de Longa Distância Interurbano 
1997-2005

As regras para as chamadas de longa distância interurbana foram as mesmas para 
as três empresas regionais e a empresa privatizada de longa distância Embratel. A 
única diferença entre as regionais e a Embratel foi no período de transição em que 
as primeiras apenas poderiam operar nas ligações interurbanas dentro de suas res-
pectivas áreas, enquanto a Embratel poderia operar nessas últimas e nas ligações 
interurbanas entre áreas8. 

Seguindo a mesma metodologia geral, os price-caps da longa distância interurbana 
se dividiram no caps geral, constituido pela média ponderada de 120 itens tarifários 
desse serviço, e nos 120 caps específicos. Cada item leva em conta duas características 
da chamada de longa distância: a distância (indexada por “i” na fórmula abaixo) e 
o horário (indexado por “j” na fórmula abaixo). No primeiro caso, eram cinco gru-
pos de distâncias, chamados de “degraus tarifários”, classificados como “conurbado” 
(DC), “até 50 Km” (D1), “entre 50 e 100 km” (D3), “entre 100 km e 300 km” (D4) 
e “mais do que 300 km”(D5). No segundo caso, eram 24 combinações de dias da 
semana (ou feriados) e horários possíveis que se encaixaram em quatro possibilidades 
de tarifas: normal, diferenciado, reduzido e super-reduzido. Cruzando essa segunda 
característica com a primeira, chega-se a (5X24=)120 tarifas específicas.  

O caps geral da longa distância interurbana é formado por uma média ponderada 
dessas 120 tarifas (ou combinações distância/horários-dias da semana), conforme a 
fórmula a seguir:

8 Ver Mattos e Coutinho (2005) para uma análise mais detalhada dessa segmenta-
ção de áreas e do modelo de reforma no Brasil em geral.

onde:

Tijt e Tijto – tarifas, respectivamente, propostas para o ano corrente e do ano ante-
rior do plano de serviço básico de longa distância interurbano na combinação dia da 
semana/hora “j” e o grupo de distância “i”. 

Mijto – minutos do serviço de longa distância interurbano na combinação dia da 
semana/hora “j” e o grupo de distância “i”. 

MT – minutos totais do serviço de longa distância interurbano observados desde 
a última revisão.

As ponderações para cada item da tarifa, portanto, são a proporção da quantida-
de consumida do item específico (combinação distância/horários-dias da semana) 
no total consumido de serviços interurbanos no país. Quanto maior a quantidade 
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demandada de um item, maior seu peso, o que faz sentido, dado que o quanto se 
consome relativamente de um serviço em relação ao total se configura como uma 
medida do valor atribuído a determinado serviço em relação aos outros. Compare-se 
essa fórmula com o caps geral da cesta local onde apenas o peso do item “pulso” é 
ponderado por sua quantidade relativa de pulsos médios “no”, estando tanto a assi-
natura quanto a habilitação com peso “1”.

Os valores de “X” (“k”) para as chamadas interurbanas foram estabelecidas em 
2% entre 1999 e 2000, 4% em 2001 e 5% entre 2002 e 2005. 

Além do cap geral, há 120 caps parciais para cada combinação distância/horário, 
todos com o mesmo valor de “X”. Supondo, por exemplo, que o degrau tarifário 
i=até 50 Km e o horário, terça-feira, às 7:00 da manhã, teremos a seguinte fórmula:

IV – Tarifas de Longa Distância Internacional 1997-2005

A única empresa privatizada a que foi concedida a autorização para operar 
a longa distância internacional foi a Embratel. O contrato de concessão dessa 
empresa traz o “Plano Básico do Serviço de Longa Distância Internacional”. 

Os itens do serviço de longa distância internacional constituem uma com-
binação i) do país para o qual a chamada se dirige, consolidados em 9 grupos 
diferentes e ii) do dia da semana e horário da chamada, consolidados em 24 
grupos, da mesma forma que o serviço de longa distância interurbano. 

A fórmula do cap geral da longa distância internacional é igual ao da 
longa distância interurbana, apenas substituindo-se as cinco (5) distân-
cias (ou degraus tarifários) por nove (9) grupos de países. Sendo assim, 
é composta por uma média ponderada de (24X9)= 214 itens, cada um 
ponderado pela divisão dos minutos tarifados no item pelos minutos ta-
rifados totais.  

Os fatores X do price-cap geral internacional foram definidos em 5% para 
1999 e 15% para o período entre 2000 e 2005. 

V – Os Três Grupos de Serviços a Usuários Finais: Consolidação dos Valores 
de “x” e Rebalanceamento Tarifário Pré-privatização

A seguir, apresenta-se o Quadro I, que consolida os fatores “X” no Brasil, entre 
1999 e 2005, para o conjunto de tarifas destinadas aos consumidores finais no STFC:
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Quadro I – Fatores X Anuais no Price-Cap do STFC Brasileiro 1999-2005

Serviços 1999 2000 2001 2003 2005

Cap Geral do Serviço Local 0 0 1 1 1

Caps Específicos da Cesta Básica Local (7 itens) -9 -9 -9 -9 -9

Cap Geral do Serviço Interurbano 2 2 4 4 5

Caps Específicos do Serviço Interurbano (120 caps) -5 -5 -5 -5 -5

Cap geral do Serviço Internacional 5 15 15 15 15

Caps específicos do Serviço Internacional (214 itens) -5 -5 -5 -5 -5

Fonte: Anatel. Elaboração do Autor.

Nota: O sinal de (-) implica possibilidade de aumentos reais da tarifa, e o de (+), 
reduções reais, tendo em vista que a fórmula é “IGP-DI – X”. Assim, se X=-5, por 
exemplo, o reajuste da tarifa seria IGP-DI – (-5)= IGP + 5%.

Note que os fatores X dos serviços locais são menores que os das chamadas inte-
rurbanas, os quais, por sua vez, são inferiores aos das chamadas internacionais. Em 
particular, a previsão de queda real do cap geral para o serviço local em apenas 1%, e 
só a partir de 2001 tem sido criticada como muito “complacente” em relação às ope-
radoras.

Inicialmente, no entanto, cabe destacar que, independente do valor de 1% ser 
baixo ou não, houve uma certa compensação, visto que houve reduções maiores das 
tarifas de longa distância interubana e internacional. Ou seja, para analisar a alegada 
“benevolência” da agência em relação às operadoras, caberia investigar não apenas 
um dos conjuntos de preços (o serviço local), mas também os demais. 

Segundo, fazia todo o sentido, em 1998 uma redução mais pronunciada das ta-
rifas de longa distância interubana e internacional em relação ao serviço local. As 
Diretrizes para a Abertura do Setor de Telecomunicações, de 19979  já mostravam 
a situação de forte subsídio cruzado existente entre as tarifas de longa distância in-
terubana e internacional e as locais. De acordo com aquele documento, enquanto 
43% do total das receitas de telecomunicações derivavam dos serviços locais, 81% 
dos custos eram gerados nesse serviço. De outro lado, enquanto 57% das receitas 
provinham dos serviços de longa distância, apenas 19% dos custos se originavam 
desses serviços.

9 Ver site da Anatel www.anatel.gov.br Biblioteca- Publicações.
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A lógica desse tipo de política, utilizado de forma sistemática em vários países 
antes da onda de desregulamentação observada no setor, era de que, em relação às 
camadas de maior renda, os indivíduos de faixas de renda mais baixas utilizavam 
relativamente mais os serviços locais do que os de longa distância10. 

Em diagnóstico feito para o Brasil, constante das citadas “Diretrizes”, constatou-se 
que a assinatura básica no Brasil estava entre as mais baixas do mundo. Novaes (2000, 
p. 154) apresenta um cálculo dessas distorções, apresentado no Quadro II a seguir.

Quadro II – Comparativo das Tarifas Telefônicas no Brasil e no Exterior em 1994

Telebrás Médias 
Internacionais

Médias Internacionais 
/Telebrás (em %)

Assinatura Residencial (US$/mês) 0,63 6-8 852,4/1169,8

Assinatura Comercial (US$/Mês) 7,43 12-28 61,5/276,9

Pulso (3 Minutos, US$/mês) 0,029 0,1 244,8

Interurbano (US$/1 minuto) 0,26 0,2-0,5 -23,07/92,31

Internacional para os EUA 1,94 1,12 -42,27

Fonte: Novaes (2000)

Fica evidente que a distorção mais severa se verificava na assinatura residencial, 
onde a média internacional era de 852% a 1169% superior à tarifa média brasileira. 
As defasagens também se verificavam, em grau menor, para a assinatura comercial 
(entre 61,5% e 276,9%) e o pulso (244,8% inferior). De outro lado, as tarifas inte-
rurbanas eram 23% superiores aos menores preços internacionais, mas bem inferio-
res aos maiores preços internacionais praticados (92,3%). As tarifas internacionais 
brasileiras, tomando-se como referência as chamadas para os EUA (mais freqüentes 
que para outros países) eram 42,2% maiores que as internacionais.  

No âmbito do novo modelo regulatório, em que se passou a privilegiar a competi-
ção no mercado, o subsídio cruzado tornou-se um instrumento insustentável. Sendo 
assim, o processo de rebalanceamento tarifário no Brasil, anterior à privatização – que 
aumentou mais fortemente as tarifas locais e menos as de longa distância – respondia 
àquela nova lógica do modelo centrado no fomento à concorrência. Não era claro, 
no momento da privatização, até que ponto esse processo já estava completo ou não, 
de forma que “pesar mais a mão” nas tarifas internacional e interurbana em relação 
ao serviço local fazia todo o sentido.

10 Ver análise econômica da relação do subsídio cruzado com a política de ser-
viço universal no passado e hoje, no Brasil e no mundo, em Mattos,C.: Universal 
Service in the Brazilian Model of Telecommunications Reform. Revista Estudos 
Econômicos da USP, São Paulo, v. 32, n. 2, 2002.
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Porém, mais do que isso, também antes da privatização se sabia que as tarifas de 
telecomunicações em geral, e as locais em particular, haviam sido sistematicamente 
utilizadas, entre 1979 e 1994, como instrumentos de apoio ao controle da inflação. 
Sendo assim, além de rebalancear, era crucial aumentar em termos reais as tarifas de 
forma a reduzir essa distorção. 

De outro lado, também parece não se ter avaliado, à época em que medida o pro-
cesso de recomposição tarifária do setor já estava completo ou não. A comparação do 
processo de recomposição antes da privatização e um comparativo com Argentina, 
Chile e EUA, realizados por Novaes (2000) podem ser úteis nesse sentido. 

Quadro III – Tarifas de Telefonia no Brasil 1994/1998 
e Comparação Internacional

Jul/94 1998-Privatização Variação (%) Argentina Chile EUA

Habilitação n.d. 43,1 n.d. 250 183 50

Assinatura Residencial 0,63 11,91 1790,48% 12,75 19,48 12,5

Assinatura Comercial 7,45 17,87 139,87% 36,16 19,48 17,31

Chamada Local de 
3 Minutos 
(Horário de Pico)

0,03 0,07 133,33% 0,09 0,04 0,08

Interurbano (1 Minuto) 0,26 0,21 -19,23% 0,28 0,21 0,23

Internacional (1 Minuto) 2,61 0,93 -64,37% 1,4 1,35 0,69

Fonte: Novaes (2000)

De fato, houve substanciais recomposições tarifárias no caso das tarifas de assinatu-
ra, especialmente a residencial (1.790,48% em US$) e da chamada local (133,33%), 
apesar de quedas (em US$) nos valores das tarifas interurbana e internacional. To-
mando-se a Argentina e EUA como referência, o Brasil ainda possuía uma tarifa de 
assinatura residencial um pouco menor do que deveria (cerca de 6% inferior). Com-
parando a tarifa brasileira com o Chile, a diferença ainda permaneceria substancial 
(pouco mais de 150% de defasagem). No caso da assinatura comercial, excetuado o 
substancial valor da tarifa argentina, a tarifa brasileira estaria em linha com Chile e 
EUA. De qualquer forma, cabe destacar que os EUA, em 2000, ainda eram conside-
rados como um país com elevado volume de subsídios cruzados entre a longa distân-
cia e os serviços locais, tal como confirmam Crandall e Waverman (2000).   

Nesse sentido, a abordagem inicial no Brasil, especialmente para as tarifas do 
serviço local, foi a de definir valores de “X” menos ambiciosos, a despeito de o setor 
de telecomunicações, à época, já estar, há algum tempo, se destacando em relação ao 
resto da economia em termos de crescimento da produtividade. Além disso, as pers-



118 Política de Preços Públicos no brasil

pectivas de continuidade desse incremento de produtividade também prosseguiam 
elevadas, como de fato parece ter se concretizado no Brasil e no mundo. 

No caso específico dos serviços de longa distância, a maciça introdução de cabos 
de fibra ótica, interligando o território nacional, indicava uma excelente perspectiva 
de incremento na produtividade, também justificando os diferenciais dos valores de 
“X” entre aqueles e o serviço local. 

Enfim, a mensagem fundamental é que não é tão evidente que o novo arcabouço 
regulatório ensejava ex-ante ganhos extraordinários para as operadoras de STFC. Dessa 
forma, a conclusão, por exemplo, do estudo da Secretaria de Acompanhamento Eco-
nômico do Ministério da Fazenda (SEAE/MF) (2006), de que “o fator de incentivo a 
ganhos de produtividade (fator X) para os serviços de telefonia foi fixado em patamar 
baixo (1%) em relação ao progresso técnico pelo qual o setor vem passando” deve ser 
relativizada. Mesmo considerando os dados da própria SEAE, de que os valores de “X” 
médios em outros países são da ordem de 3,5%, deve-se levar em conta não apenas o 
serviço local (1%), mas também os valores de “X” definidos para as tarifas de longa 
distância nacional e internacional, que atingiram, respectivamente, 5% e 15%. 

Um dos objetivos importantes da privatização era o de alavancar recursos para o 
abatimento de dívida pública brasileira. Não raro no Brasil, e em outros países que 
passaram por processos semelhantes, o montante arrecadado era tomado como indi-
cador do grau de sucesso do processo de privatização. Nesse contexto, evitar metas 
muito ambiciosas de reduções reais de preços viabilizava lances maiores nos leilões de 
privatização, pela maior atratividade gerada por uma expectativa de maiores lucros 
futuros das empresas. Como mostra Novaes (2000), a privatização da Telebrás ren-
deu US$ 18,9 bilhões, dos quais 63,4% proveniente da venda das quatro operadoras 
do STFC (Embratel, Telemar, Brasil Telecom e Telefonica). 

Caberia, no entanto, ex-post, cotejar os ganhos efetivos de produtividade das ope-
radoras por serviço ao longo desses últimos oito anos com os valores das estimativas 
de produtividade, dadas pelos valores de “X” para a revisão dos contratos de conces-
são a ser realizada ao fim de 2005. Assim, será possível avaliar se houve, de fato, o 
compartilhamento desses ganhos com os consumidores. Até o presente momento, 
no entanto, a Anatel ainda não se pronunciou no sentido de proceder a tal revisão 
no âmbito da renovação dos contratos de concessão das operadoras privatizadas de 
telefonia, o que seria particularmente interessante no serviço local.  

VI – A Evolução Real das Tarifas 1997-2005

É importante esclarecer que a análise estará restrita à evolução dos valores máximos 
(tetos) das tarifas dos serviços, reguladas pela Anatel, cujos dados encontram-se mais 
acessíveis ao público. 

Note-se que, como são definidos os “tetos”, as operadoras podem cobrar, na práti-
ca, valores inferiores, o que tem se verificado na prática. Mais do que isso, as operado-
ras tanto do STFC quanto, principalmente, do Serviço Móvel Pessoal (SMP) podem 
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oferecer e oferecem planos alternativos aos usuários, os quais devem ser homologados 
na Anatel, desde que mantenham a oferta ao usuário do plano básico regulado. 

Existem atualmente mais de 100 planos alternativos homologados no STFC. No 
caso do SMP, há 1500 planos alternativos. Portanto, uma avaliação da evolução real 
das tarifas efetivamente cobradas pelas operadoras deveria computar não apenas o 
valor do plano básico, mas também de todos esses planos. No entanto, se já não há 
dados suficientes disponibilizados, como veremos adiante, para avaliar a evolução 
dos tetos tarifários dos planos básicos, essa situação é ainda mais grave para o con-
junto dos planos alternativos. Em relação a esses últimos, a Anatel não disponibiliza 
dados e ainda não possui metodologias desenvolvidas no sentido de gerar medidas de 
médias tarifárias, o que prejudica enormemente o exercício de avaliação do impacto 
da evolução tarifária sobre o consumidor. 

Esclarecidas as limitações dos dados, passamos à análise da evolução dos tetos 
tarifários, regulados pela Anatel, serviço a serviço.    

VI.1 – Serviço local 

O mais importante foco da polêmica em relação à evolução tarifária no setor de tele-
comunicações pós-privatização diz respeito às tarifas locais, especialmente assinatura11. 

Quadro IV – Evolução Real das Tarifas do STFC 
1997/2005

Tomando a média simples das tarifas de telefonia local deflacionadas pelo IGP-DI nos 
34 setores em que está dividido o Sistema de Telefonia Pública Local no Brasil, obtemos 
a seguinte evolução (em números-índice) das tarifas de serviços locais12.

11 Há uma série de propostas legislativas de eliminação da assinatura básica, a qual é 
defendida pelo Ministro das Comunicações. Incluímos um anexo a este texto, com o 
objetivo de tratar especificamente dessa questão.
12 Para todos os anos, à exceção de 1999, contabilizou-se a evolução das tarifas 
nominais e do IGP-DI entre os meses de junho de um ano e maio do ano seguinte. A 
exceção de 1999 se refere apenas ao início do período que foi considerado e não ao 
final (maio de 1999). Em vez de se considerar o momento da privatização (junho de 
1998) como o início, contabilizou-se a inflação acumulada desde abril de 1997, dado 
que as Portarias que geraram os valores iniciais, e que permaneceram após um ano 
da privatização, são de 3 de abril de 1997.
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De fato, verificam-se aumentos reais médios dos valores das assinaturas residencial 
e, especialmente, da não-residencial no período pós-privatização, que resultou em va-
riações líquidas acumuladas no período de 1997 a 2005 de, respectivamente, 13,7% 
e 22,7%. Note-se, de qualquer forma, que, em anos anteriores, os valores acumulados 
chegaram a alcançar valores reais maiores. O valor da assinatura residencial, em termos 
reais, atingiu seu pico no reajuste de 2002, com um patamar quase 20% superior a abril 
de 1997, enquanto o valor da assinatura não-residencial obteve o seu maior valor real 
no reajuste de 2003 (24,7%). Todos os outros itens tarifários apresentaram reduções 
reais líquidas ao longo do período, especialmente a habilitação.

É possível explicar essa redução significativa da tarifa de habilitação em função da 
nova concorrência gerada pelas empresas espelho, especialmente para a atração de no-
vos assinantes. Em tese, por si só, esse fato não deveria se constituir em razão essencial 
para justificar o decréscimo da tarifa de habilitação em relação à assinatura e ao pulso, 
dado que o usuário racional deveria levar em consideração, em sua decisão de adquirir 
uma linha telefônica, não apenas o seu preço, mas o custo global do uso do serviço. 
Este custo compreende a soma das partes fixas (habilitação e assinatura) e da variável (o 
pulso), essa última ponderada pelo consumo médio de chamadas. Mesmo consideran-
do que na habilitação o usuário decide fundamentalmente com base no acesso à rede 
telefônica – representado pela opção de chamar e pela possibilidade de ser chamado 
– racionalmente também deveria ser somado o valor da assinatura mensal, pois sem 
essa, a opção e a possibilidade mencionadas não podem ser concretizadas. 

De qualquer forma, dado o comportamento efetivo observado pela evolução tarifá-
ria relativa da assinatura, que aumentou, e da habilitação, que se reduziu muito, depre-
ende-se que o usuário, por um lado, não é tão sensível ao preço da opção de chamar e 
à possibilidade de ser chamado; por outro lado, o consumidor é muito sensível (mais 
“elástico”) ao pagamento imediato (habilitação) e pouco sensível (menos elástico) aos 
valores a serem pagos no futuro. Isso implica que o usuário desconta fortemente o futu-
ro em relação ao presente, isto é, a chamada “taxa de desconto intertemporal” é alta.

Em 2005, adotou-se como regra um reajuste de 7,2%, igual para todos os itens da 
cesta local, o qual resultou em uma queda real de 1% em relação ao IGP-DI para esses 
itens, tal como mostra o Quadro V abaixo.

Quadro V – Evolução Real Média dos Itens Tarifários 
da Telefonia Local no Brasil 1997-2005

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Assinatura Residencial 2,9% 5,0% 6,3% 4,2% -3,5% -0,5% -1,0%

Assinatura 
Não Residencial 2,7% 8,3% 5,8% -2,8% 9,0% -0,6% -1,0%

Assinatura Tronco -1,5% 6,2% 3,0% -20,3% 9,0% -0,6% -1,0%

Pulso -3,5% -6,6% -9,8% -0,5% -3,4% -0,5% -1,0%

Habilitação -52,3% -11,7% -8,1% -33,9% 9,0% -21,9% -1,0%

Fonte: Anatel (Tarifas Nominais) e Banco Central (IGP-DI). Elaboração do Autor
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Em 2004, já tinha havido um reajuste bem próximo entre os itens tarifários, 
com quedas  entre 0,5% e 0,6% reais, e de 21,9% para a habilitação, de forma 
a viabilizar uma (presumível) redução de 1% do preço real da cesta referida na 
equação (1). 

Voltando ao Quadro IV acima, note-se a queda real no valor do pulso e da habi-
litação no período analisado. Em todos os anos, especialmente entre 1999 e 2001, 
esse item sofreu reajustes médios abaixo da inflação, uma queda totalizando 8,6% 
em termos reais, entre março de 1997 e maio de 2005. 

Já os valores da habilitação caíram em quase todos os períodos13, entre o iní-
cio de abril de 1997 e o final de maio de 2005. O movimento mais substantivo 
de queda no valor da habilitação ocorreu no primeiro reajuste de 1999 (-52,3% 
reais). Um ponto interessante a realçar é que, na prática, unificou-se os reajustes 
das habilitações residencial, não-residencial e tronco para cada empresa, confi-
gurando-se, portanto, uma tarifa única, diferentemente da possibilidade aberta 
na equação (2) de reajustes diferenciados para o que poderíamos chamar de sub-
itens do item  “habilitação”. 

Outros padrões são interessantes de se observar nos quadro IV e V acima. Como 
era de se esperar pelo limite do price-cap definido na equação (2) não houve nenhum 
reajuste tarifário médio acima de 9% em termos reais. Apenas em 2003 houve um 
aumento real médio exatamente igual a 9% para a assinatura não-residencial, tronco 
e habilitação. Os reajustes reais com valores médios negativos ficaram por conta do 
pulso e habilitação residencial nesse ano. 

Podemos avaliar também a evolução das tarifas em termos reais para cada item, 
conforme as três grandes áreas do Plano Geral de Outorgas, cujos quadros foram 
transferidos para o Anexo II (quadros Ia a Ie). 

Note-se que não há maiores disparidades em relação à evolução das tarifas reais de 
cada item tarifário entre as três grandes áreas. A Telemar reajustou pouco acima das 
outras operadoras no valor real da assinatura residencial, enquanto a Brasil Telecom 
pesou mais na assinatura não-residencial e tronco. A Brasil Telecom ficou com reajus-
tes acima das outras na parte variável da tarifa (o pulso). Todas reduziram os valores 
reais da habilitação em mais de 77%.  

Cabe destacar, por fim, que o artigo não avalia se a equação (1) do cap geral da cesta 
local foi satisfeita no período examinado. Enquanto os valores de cada item tarifário 
são disponibilizados pela Anatel, o mesmo não se verifica em relação ao número médio 
de pulsos “nto”, crucial para se avaliar o cumprimento da média dos reajustes dada pela 
equação “1” para cada operadora. Em síntese, não foi possível avaliar se o aumento 

13 A exceção foi 2003 com aumento real de 9%.
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verificado na assinatura foi suficientemente compensado pela queda no pulso e habi-
litação, conforme a fórmula do contrato14.

Em 2006, os reajustes das tarifas já se encontram sob a regra dos novos contra-
tos de concessão assinados a partir de janeiro do mesmo ano. Como será analisado 
abaixo não se trata mais de um price-cap, havendo, contratualmente, maior discri-
cionaridade da agência na determinação da tarifa. Tendo em vista a forte redução da 
inflação nesse período, foi possível reduzir nominalmente as tarifas. A redução das 
tarifas locais foi linear para todos os itens da cesta tarifária está sumariada no quadro 
abaixo.

Quadro VI – Variação das Tarifas Locais de Telefone em 2006
Nominal Real (IGP-DI)

Telemar -0,51% -1,88%

Brasil Telecom -0,42% -1,79%

Telesp -0,38% -1,75%

CTBC -0,40% -1,77%

Sercomtel -0,38% -1,75%

Fonte: Anatel
VI.2 – Longa distância interurbano

O quadro a seguir sintetiza a média simples da variação real dos tetos das tarifas de 
longa distância interubano no Brasil entre 1997 e 2005, considerando 33 operadoras15, 
incluindo a Embratel. Note-se que, para todos os degraus tarifários e horários, houve 
uma redução superior a 40%. No caso do degrau D1 (menos de 50 km) no horário 
diferenciado, chegou-se a atingir uma redução real média de 46,6%.

Quadro VII – Média de Reajuste Real das Operadoras de 
Longa Distância Interurbano 1997/2005

Normal Diferenciado Reduzido Super-Reduzido

D1 -45,5% -46,6% -45,6% -45,6%

D2 -40,7% -40,0% -40,8% -41,1%

D3 -42,0% -42,4% -41,0% -41,9%

D4 -41,6% -45,4% -41,4% -42,1%

Fonte: Anatel (Tarifas Nominais) e Banco Central (IGP-DI). Elaboração do autor

14 Tais dados foram requisitados à Anatel, mas não foram disponibilizados por alegada 
“confidencialidade”. No entanto, tendo em vista tratar-se de “serviço público” e dado 
se constituir em elemento essencial para se avaliar a adequação dos reajustes locais da 
operadora com a fórmula do contrato, entende-se que o número médio de pulsos deveria 
ser informado livremente ao público, com indicação clara do cumprimento dos limites 
estabelecidos no contrato. Isso evitaria pelo menos parte dos mal-entendidos que cercam 
a questão tarifária do serviço local em telecomunicações, com desejável aprimoramento 
do grau de transparência.
15 Não se inclui a Intelig, dado que seu preço não é regulado.
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Observa-se, nesse período, variação entre os reajustes das operadoras. A Brasil 
Telecom e a Telemar apresentaram reduções reais médias nos valores das tarifas, su-
periores a 50%, chegando até a 54,6%, quando se considera combinação específica 
de distância e horário da Telemig. A Telesp apresentou variação média de suas tarifas 
menor e mais dispersa entre suas três áreas de operação e entre diferentes combina-
ções. A maior queda média da tarifa dessa operadora foi de 35%, havendo inclusive  
com a ocorrência de combinação em que não houve decréscimo real na média. 

É interessante contrastar esse padrão com a evolução dos reajustes da Embratel no 
mesmo período. Note-se que, à exceção de algumas combinações, especialmente para 
distâncias inferiores a 50 km (D1), verificou-se incremento real da tarifa da empresa.   

Quadro VIII – Evolução da Tarifa de LDN – Embratel 1997/2005

Normal Diferenciado Reduzido Super-Reduzido

D1 -18,3% -18,3% -18,4% -18,6%

D2 17,9% 9,2% 17,8% 17,7%

D3 9,2% 9,2% 17,8% 17,8%

D4 9,2% -26,4% 17,8% 17,8%

Fonte: Anatel (Tarifas Nominais) e Banco Central (IGP-DI). Elaboração do autor

Observe-se que a Embratel chegou a acumular reajustes reais positivos de até cer-
ca de 67% entre 1997 e 2002, tendência revertida nos reajustes posteriores, especial-
mente em 2003 e 2005, resultando nos valores mostrados no Quadro VIII acima. 

Há duas razões possíveis para essa reversão. Primeiro, a pressão do novo governo 
sobre a Agência para que não permitisse reajustes superiores aos fatores de desconto 
“X” definidos em contrato e a maior concorrência gerada pelas incumbentes regio-
nais na longa distância nacional. De fato, apenas a partir de 2002 (para Telemar, 
Telefonica e novas entrantes) e 2004 (Brasil Telecom), as incumbentes regionais16  
e as novas entrantes puderam atuar nas chamadas entre regiões diferentes do Plano 
Geral de Outorgas (PGO). Antes disso, a Embratel tinha apenas a Intelig como 
concorrente nesse segmento de mercado. A queda da participação da Embratel e cor-
respondente crescimento das empresas incumbentes regionais17 na provisão de longa 
distância nacional podem ser vistos no quadro IX a seguir.

Verifique-se, por fim, que, tal como o STFC local, não se encontram disponíveis 
dados cruciais para avaliação do cumprimento da equação (3). As mesmas observa-
ções descritas acima a respeito da ausência de informações são pertinentes.

16 Apesar de que, conforme o Atlas Brasileiro de Telecomunicações de 2005 da 
Teletime, apenas a Telemar, entre as incumbentes regionais, efetivamente con-
struiu infraestrutura de longa distância em áreas diferentes da sua. Em 2005, 
foram ao todo 13 operadoras com infraestrutura de longa distância no Brasil.
17 À exceção da Brasil Telecom, que optou por não antecipar suas metas de ser-
viço universal, atrasando a entrada em outras linhas de negócio.



Em 2006, a Anatel determinou uma redução média de 2,52% nas tarifas de longa 
distância interurbana. O quadro abaixo resume esses reajustes por operadora:

Quadro X – Variação das Tarifas Locais de Telefone em 2006
Nominal Real

Telemar -2,86% -4,12%

Brasil Telecom -2,77% -4,03%

Telesp -2,73% -4,00%

CTBC -2,75% -4,02%

Sercomtel -2,73% -4,00%

Embratel -1,29% -2,63%
Fonte: Anatel

VI.3 – Longa distância internacional 

O quadro XI abaixo sumaria as variações reais das tarifas internacionais entre 
1998 e 2005 no Brasil. Consistente com o fato de que os valores de “X” do price-cap 
nas tarifas internacionais adotados para a definição das tarifas para usuários finais 
foram os mais ambiciosos, tais tetos foram reduzidos de forma significativa. Os tetos 
das tarifas reais em quase todas as chamadas para grupos de países e regiões de fron-
teira caíram, à exceção do grupo 3, no qual se encontram o Canadá e outros países 
da América, incluindo a América Latina. Se, por um lado, obtiveram reduções reais 
de 83,3% na região de fronteira “E” do Mato Grosso do Sul para Santa Cruz de La 
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Sierra na Bolívia, no minuto inicial nos horários normais, houve incremento real de 
quase 50% na tarifa internacional para o grupo de países 3.

Quadro XI – Variações Reais das Tarifas Internacionais 
entre 1998 e 2005 por Grupo de Países

GRUPO MINUTO INICIAL MINUTO 
SUBSEQÜENTE

NORMAL REDUZIDO NORMAL REDUZIDO

1 – Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai -36,3% -20,4% -24,2% -5,2%

2 – EUA -47,2% -34,0% -27,8% -9,8%

3 – Canadá e Demais Países da América e Antilhas 12,8% 41,0% 19,9% 49,9%

4 – Portugal (Incluindo Açores e Ilha da Madeira) -31,4% -14,3% -31,4% -14,3%

5 – Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, 
Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Liechtenstein,
Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça

-14,8% 6,5% -12,2% 9,8%

6 – Demais Países da Europa -38,0% -22,5% -28,1% -10,1%

7 – Austrália e Japão -44,9% -31,1% -31,4% -14,2%

8 – Países da África -27,0% -8,8% -10,2% 12,3%

9 – Demais Países da Ásia, Oceania e Ilhas do Pacífico -27,0% -8,8% -10,2% 12,3%

REGIÃO

A – Mato Grosso do Sul e Paraná para o Paraguai -49,2% -36,6% -39,8% -24,8%

B – Rio Grande do Sul para o Uruguai -49,2% -36,6% -39,8% -24,8%

C – Amazonas para a Comissaria do Amazonas na Colômbia -50,0% -37,5% -46,8% -33,5%

D – Região Sul para as Provínvias do Chaco, Formosa, Missiones, 
Corrientes e Norte de Santa Fé, na Argentina

-49,2% -36,6% -39,8% -24,8%

E – Mato Grosso do Sul para Santa Cruz de La Sierra, na 
Bolívia

-83,5% -79,4% -50,0% -37,5%

Fonte: Anatel (Tarifas Nominais) e Banco Central (IGP-DI). Elaboração do autor

As mesmas observações em relação à falta de dados sobre quantidades de minutos 
e, conseqüentemente, à impossibilidade de se avaliar a compatibilidade da média 
ponderada do reajuste agregado no LDI são aqui pertinentes. 

Em 2006, foi aplicada uma redução linear de 9,97% nas tarifas de longa distância 
internacional (Embratel), o que representa uma queda real de –10,3%. 

VII – Tarifas para a Interconexão de Redes

VII.1 – Regras tarifárias para a interconexão de redes
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18 Resolução 40/98 da Anatel.



No Brasil, a LGT define diretrizes bem genéricas para a interconexão, deixando 
regras mais detalhadas para o Regulamento de Interconexão18  e os contratos de con-
cessão e autorização. A importância da tarifa de interconexão reside na sua influência 
sobre as tarifas cobradas pelos concorrentes, cuja interconexão com a rede da rival se 
caracteriza como um “insumo” para a provisão do serviço de chamadas de usuários 
ligados à sua rede para usuários ligados ao rival. Em chamadas de longa distância, 
ocorre também a utilização de redes de rivais, o que igualmente influencia a dinâmica 
da concorrência na telefonia.

Os principais dispositivos legais referentes à interconexão no Brasil são: 1) obrigação 
de se interconectar para todos os operadores; 2) não-discriminação em relação aos rivais; 
3) livre negociação com a possibilidade de intervenção da Anatel, se requerido por pelo 
menos uma das partes, hipótese largamente utilizada, tal como em outros países. 

O Regulamento Geral de Interconexão estabelece regras visando evitar práticas 
anticompetitivas, incluindo dispositivos para protelações deliberadas na negociação 
dos termos assegurar a qualidade da interconexão, evitar a obrigatoriedade de dispo-
nibilização de informações entre redes, regras para a escolha de pontos de intercone-
xão e definição do número máximo de falhas permitidas no sistema, entre outras. 

As regras básicas relativas às tarifas de interconexão do STFC foram estabelecidas 
no Regulamento de Remuneração para o Uso de Redes19. Há três definições prin-
cipais estabelecidas para cada área geográfica : a) TU-RL – Tarifa de acesso cobrada 
pelo uso das redes locais; b) TU-RIU – Tarifa de acesso cobrada pelo uso das redes de 
longa distância; c) TU-COM – Tarifa de acesso cobrada pelo uso dos comutadores. 

As tarifas de interconexão entre diferentes companhias que prestam o serviço lo-
cal seguem uma regra de bill and keep20  parcial. Apenas quando uma das companhias 
origina mais que 55% do tráfego recíproco, ao excedente será cobrado o valor de uma 
TU-RL à operadora originadora da chamada. 

Os reajustes das tarifas de interconexão seguiram também o mecanismo de 
price-cap com fatores de desconto, tal como no caso das tarifas para usuários finais 
do STFC, seguindo a variação do IGP-DI. No caso do TU-RIU, a fórmula do cap 
geral e dos 120 caps específicos é basicamente a mesma do serviço interurbano, com 
a divisão em combinações de distâncias e horários/dias da semana. A fórmula a seguir 
sumaria a média ponderada por 120 itens do cap geral da TU-RIU. 

19 Resolução 33/98 da Anatel.
20 Bill and Keep em tradução literal significa “registrar e manter”. Na prática, trata-se de 
uma política utilizada em vários países que consiste em proibir a cobrança de intercon-
exão nas chamadas entre redes que possuem fluxo de tráfego de chamadas recíproco, 
independentemente de existir uma que origina mais chamadas do que recebe. 
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Os 120 caps específicos têm, por sua vez, como fórmula geral:

onde:

“TU-RIUijt” – Tarifa proposta para o uso da rede de longa distância para o horário/
dia da semana “j” no grupo de distâncias “i”, líquida de impostos;

“TU-RIUijto”– Tarifa atual para o uso da rede de longa distância para o horário/dia 
da semana “j” no grupo de distâncias “i”, líquida de impostos;

“Mijto”– Minutos de uso das redes de longa distância para o horário/dia da semana 
“j” no grupo de distâncias “i”, observados desde o último reajuste;

“MT”– Minutos totais de uso das redes de longa distância observados desde o último reajuste;

“t”– Data do reajuste proposto;

“to”– Data do último reajuste;

“k”- Fator “X”, definido em 2% até 2000, 4% até 2003 e 5% de 2004 até 2005. 

Diferentemente das demais tarifas, a TU-RL é composta por apenas um valor 
(não há, obviamente, habilitação e nem assinatura). As TU-RLs são definidas através 
de uma única fórmula de price-cap como uma média ponderada dos 24 horários/dias 
da semana possíveis:

sendo as variáveis perfeitamente análogas às anteriores. 

A evolução dos fatores “X” utilizados nos reajustes tarifários na interconexão é 
mostrada no quadro XII abaixo:

Quadro XII – Fatores “X” da Interconexão de STFC – 1999/2005

Até Dez/ 2000 Até Dez/ 2001 Até Dez/2003 Até Dez/2005

TU-RL 0 0,5 0,1 0,15

TU-RIU Geral 2 4 4 5

120 TU-RIU específicos -5 -5 -5 -5

Fonte: Anatel. Elaboração do Autor
Note que os valores de “X” para os TU-RIU permitem aumentos reais de tarifas 

específicas de até 5% ao ano (40,7% em todo o período entre 1999 e 2005), desde 
que compensados na fórmula de média ponderada do cap geral por reduções reais 
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acima desse valor em outros itens de forma a respeitar a evolução dos “X” do cap geral 
da interconexão de longa distância. Dessa forma, o princípio geral de livre negocia-
ção é limitado por tais restrições. 

VII.2 – Evolução real dos tetos tarifários da interconexão

A TU-RIU máxima acabou sendo reajustada por um único valor, não havendo 
caps específicos para as 120 combinações de distância/horário, tal como estabelecido 
no contrato de concessão. Ademais, os reajustes foram praticamente iguais dentro 
dos 34 setores em que se subdividiu o País, com diferenças em alguns anos de, no 
máximo, 0,01 ponto percentual entre eles. O quadro abaixo mostra a evolução dos 
reajustes nominais e reais médios da TU-RIU e da TU-RL no período. 

Quadro XIII – Evolução dos Reajustes Nominais e 
Reais da TU-RIU e TU-RL (sem tributos) no Período 1998/200521

TU-RIU 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004

Variações 
Nominais 5,45% 11,92% 7,75% 5,01% 24,85% 3,20% 2,93%

Variações 
Reais -2,5% -2,0% -2,9% -4,0% -4,0% -4,4% -5,0%

“-X” da 
TU-RIUno
Contrato

-2% -2% -4% -4% -4% -5% -5%

TU-RL

Variações 
Nominais 7,97% 14,20% 8,58% 1,64% 14,33% -10,48% -13,32%

Variações 
Reais -0,2% 0,0% -2,1% -7,1% -12,1% -17,1% -20,0%

“-X” da 
TU-RL no
Contrato

0 0 -0,5% -1% -1% -1,5% -1,5%

Fonte: Anatel. Elaboração própria.

Em todos os anos, a TU-RIU apresentou reduções reais em seu valor. No entanto, 
em alguns anos, as reduções foram inferiores ao definido no contrato de concessão21, 
como em 2001 (redução de 1,1 ponto percentuail inferior ao estabelecido no contra-
to) e 2004 (redução de 0,6 ponto inferior ao definido no contrato). Nos outros anos 
as reduções foram exatamente aquelas definidas em contrato. Enquanto se acumu-
lou, entre 1998 e 2005, um reajuste total nominal de 77,1% da TU-RIU, verificou-
se uma queda real de 28,7% dessa tarifa ao longo do período.

21 De início de maio de 1998 a final de maio de 1999. Para os outros anos, de início 
de junho a maio. Isso explica porque a redução real de 1999 está pouco acima do 
“X” de 2% do quadro IV.
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No caso da TU-RL, também se verificam à exceção de 2000, quando não houve 
alteração em termos reais da tarifa, reduções reais desse valor por todo o período. Ao 
contrário da TU-RIU, as reduções reais da tarifa foram sistematicamente superiores 
ao estabelecido pelo contrato, especialmente a partir de 2002. Acumulou-se entre 
2002 e 2005, uma diferença de 37,7% em relação à redução real gerada pelos reajus-
tes efetivos e o definido no contrato da TU-RL. Ademais, essa discrepância foi cres-
cente nesse período, atingindo a diferença de 18,5 pontos percentuais no último ano 
analisado. O reajuste nominal acumulado da TU-RL atingiu 20,7%, o que resultou 
em queda real de 47% da tarifa . 

Tendo em vista que as reduções reais da TU-RL, à exceção de 2000, foram su-
periores ao definido pelo fator X, torna-se evidente que os valores dos reajustes da 
TU-RL foram sistematicamente negociados para baixo a posteriori entre operadores e 
a agência, o que implica ter se tornado o “X” um mero valor de referência nesse caso 
e não uma garantia para o operador, tal como estabelece a lógica do price-cap.

A indução para que o operador reduza suas tarifas além do que é definido em 
contrato constitui quebra contratual com o objetivo de utilizar a tarifa de interco-
nexão local para fins de favorecer a concorrência. A mencionada “quebra branca” do 
contrato mina a credibilidade, o que é o pressuposto fundamental dos incentivos à 
produtividade esperados com o regime de price-cap.

Em função das diferentes TU-RIU e TU-RL definidas ao início do contrato para 
cada setor e tendo em vista os reajustes praticamente iguais, chegou-se aos valores 
para as tarifas nos 34 setores ao longo desse período apresentados no Anexo II (Qua-
dros IIa e IIb). Por fim, mais uma vez, não foi possível verificar a compatibilidade 
desses reajustes com as equações (5) e (7) em função da dificuldade em se obter dados 
sobre minutos tarifados por empresa pela Anatel.

VIII – Telefonia Móvel  

VIII.1 – Regras tarifárias do serviço móvel

O serviço móvel celular foi considerado de interesse coletivo, porém não prestado 
por intermédio do regime público, tal como no caso das prestadoras de STFC. 

Há, assim como no caso do STFC, diferenças em relação ao tratamento dos pre-
ços regulados das empresas privatizadas e das entrantes22. No caso das privatizadas, 
o único critério do leilão foi o da definição de ágio sobre o preço mínimo oferecido 
pelos ativos da companhia. O Edital já trazia definido, tal como no STFC, preços 
iniciais de uma cesta básica de referência de itens tarifários. Valores máximos para 
a habilitação, assinatura e várias categorias de chamadas foram incluídos, sendo o 
índice de preço da cesta foi uma média ponderada desses itens.

22 Note-se que, diferentemente do STFC, as empresas entrantes móveis puderam 
entrar antes da privatização das móveis incumbentes. 
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De acordo com as regras do Edital, a classificação das categorias de chamadas 
depende da origem e destino da chamada, se de móvel para móvel, de móvel para 
fixo, de móvel dentro ou fora da região de origem, além da tarifa de interconexão. 
Ademais, estabeleceu-se que o Plano de Serviço Básico da telefonia celular é compos-
to pelos itens tarifários apresentados no Anexo III. 

Assim, no caso das entrantes, a regulação das tarifas foi parte do próprio critério 
de leilão, realizada antes do leilão de privatização, sendo que todos os itens do con-
junto de tarifas proposto pelos candidatos não poderiam ser superiores à mesma cesta 
básica cujos preços máximos estavam dados no leilão posterior das empresas celulares 
da Telebrás em 1998. 

O critério do leilão das entrantes móveis foi baseado em um índice denominado 
de “RP”, o qual compreendia o preço ofertado pela licença de uso das frequências e o 
valor proposto para a tarifa da cesta de referência, conforme a seguinte fórmula:

sendo 

EP≥K and TM≥TP.       (8)

onde:

K – Preço mínimo definido no Edital para se ter o direito de exploração do serviço e 
uso das radiofreqüências;

EP – Preço efetivamente proposto pelo competidor no leilão para obter o direito de 
uso das radiofreqüências;

TM – Valor máximo da Cesta de Referência Definida pela Anatel;

TP – Valor da Cesta de Referência proposta pelo competidor.

Também no caso das móveis, o intervalo mínimo de tempo entre revisões foi 
fixado em 1 ano e poderia ser chamado seja pela operadora, seja pela Anatel. Uma 
característica comum entre celulares incumbentes privatizadas e entrantes é a regra 
de reajuste das tarifas. Definiu-se que a cesta de referência dada no Anexo III e o va-
lor da tarifa de interconexão de celular, TU-M, poderão ser reajustadas anualmente 
conforme a variação do IGP-DI. Note-se, portanto, que foi concedido mais flexibili-
dade para as empresas de telefonia celular rebalancearem ano a ano os componentes 
específicos da cesta, dado não haver limites específicos para cada item, à exceção da 
tarifa de interconexão, TU-M.

Em setembro de 2002, a Resolução nº 319 definiu os critérios para a remunera-
ção pelo uso de redes de prestadores de Serviço Móvel Pessoal (SMP), modalidade 
sucedânea do Serviço Móvel Celular (SMC), vigente quando da concessão às empre-
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sas móveis privatizadas incumbentes e entrantes. Enquanto neste último o preço-teto 
era definido pelo regulador, o mesmo já não ocorria no primeiro. No SMP, como as 
autorizações estão sob regime privado, apenas se obriga que os critérios sejam expli-
citados e a periodicidade não seja inferior a 12 meses.

Foi criado, nessa Resolução, o Valor de Remuneração de Uso de Rede do SMP, 
a VU-M, em lugar da TU-M, para remunerar o uso da rede móvel, livremente pac-
tuado entre as operadoras. No caso de operadoras móveis em chamadas dentro da 
mesma área de registro, passou a não ser cobrada a VU-M após junho de 2005, o que 
corresponde a um Bill and Keep pleno na telefonia móvel em ligações locais. 

Os novos contratos de SMP, realizados pela migração, incentivada pela Anatel, 
dos operadores do SMC e assinados entre 2002 e 2005, apresentam prazo de 15 
anos, mantendo-se, portanto, as regras supramencionadas. 

VIII.2 – Evolução dos tetos tarifários da telefonia móvel 

Nesse tópico, verifica-se a evolução dos tetos tarifários na telefonia móvel, detalha-
dos no Anexo II (Quadros IIIa a IIId). Apesar da elevada competição do setor, os tetos 
tarifários em todas as bandas se incrementaram substancialmente em termos reais.  

Primeiramente, vamos analisar a região I. Note-se que, de 1997 a 2005, a média do 
teto da VC-1 (chamadas locais de móvel para fixo) das operadoras das bandas A e B na re-
gião I cresceu 540,8% em termos reais, secundado pela assinatura do celular, que cresceu 
510,7%. O menor incremento se deu na tarifa da habilitação, que resultou do fato de que 
algumas operadoras não reajustaram tarifas ou reduziram-nas a zero, nada cobrando.  

Nas novas bandas D e E, os reajustes médios reais foram também substantivos, 
especialmente considerando-se o curto período de atuação dessas operadoras.   

Um padrão muito similar à região I se verifica para as Regiões II e III. 

Infelizmente, o mesmo problema de dificuldade para a obtenção de dados sobre a quan-
tidade de minutos tarifados para cálculo do peso da VC-1 na fórmula se verifica aqui. 

Em março de 2006, o VU-M foi reajustado em 4,75%, havendo, no entanto, 
processo de arbitragem ainda ocorrendo que poderia definir valores inferiores, no 
que seria seguido pela VC-2 e VC-3.

Algumas observações são pertinentes.

Primeiro, como o número de planos alternativos é muito maior nas empresas 
celulares (1500), os valores regulados são não representativos da situação real da 
evolução das tarifas no setor móvel, não sendo possível avaliar em que medida os 
substanciais reajustes dos tetos tarifários corresponderam a incremento do custo do 
usuário. Havendo muito maior liberdade de escolha sobre os planos, o consumidor é 
bem mais capaz atualmente de selecionar o plano que minimiza o custo de sua conta 
em função de seu padrão pessoal de consumo do que no passado.
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Em particular, há que se acentuar o plano alternativo do serviço móvel pré-pago, 
fator de substantiva inclusão social que favoreça de maneira inigualável os negócios da 
parcela da população de baixa renda. O pré-pago representa atualmente cerca de 80% 
do total de acessos móveis no Brasil. Somando-se ainda aos planos alternativos pós-
pagos, tem-se uma dimensão do quão irrelevante é a regulação tarifária para o usuário 
final na telefonia móvel no país23.  Segundo a SEAE (2005, p. 51) houve redução real 
da conta do celular de cerca de 4% entre dezembro de 1999 e novembro de 2005.

De qualquer forma, mesmo se houvesse, de fato, reajustes reais positivos substan-
ciais das tarifas dos celulares, esses não poderiam ser interpretados como evidência de 
deterioração do bem-estar líquido dos usuários. Dada a extraordinária evolução da 
tecnologia e dos atributos desse serviço, o usuário derivou um ganho de bem-estar 
substancial do serviço para o qual ele, naturalmente, está disposto a pagar mais. Na lin-
guagem do “economês”, é como se as várias curvas de demanda individual dos usuários 
tenham se deslocado substancialmente para cima. Ou seja, paga-se mais por um serviço 
que gera muito mais satisfação e funcionalidades (e, portanto, utilidade) do que antes. 
Não é à toa que dos 755.224 acessos móveis existentes no Brasil em 1994, alcançou-se 
91,7 milhões de acessos em junho de 2006, incremento superior a 120 vezes.

Dessa forma, os números acima, de acordo com os argumentos apresentados, não são 
indicativo da necessidade de reforçar o controle tarifário do SMP para o usuário final. 

IX – Novos Contratos no STFC

Em final de 2005, venceram os contratos de concessão do serviço local, interur-
bano e internacional das empresas privatizadas do STFC. Os novos contratos de 
concessão que foram celebrados entre a Anatel e as operadoras em janeiro de 2006 
trouxeram as novas regras de reajuste dos serviços. 

Uma das principais modificações foi a substituição do IGP-DI como indexador 
para um novo índice de preços chamado de Índice de Atualização de Tarifas (IST), 
o que valerá também para as tarifas de interconexão. O IST é um índice de custo 
setorial do setor de telefonia, foi normatizado pela Resolução nº 420 da Anatel, e 
é composto por nove (9) índices de preços existentes, cada um alocado conforme a 
natureza da despesa da prestadora. O resultado final é um índice composto por 57% 
de índices de varejo e 43% de índices de atacado. 

Para chegar àquela composição, utilizou-se como referência uma tabela com os 
percentuais de participação média de cada tipo de despesa (pessoal, material, etc.) 
nos custos totais das operadoras. A composição resultante, porém, se alterará a partir 
de recálculo periódico (a cada três anos a partir de 2008) dos pesos das despesas da 
tabela de referência. O IST, portanto, é um índice setorial dinâmico.

23 O mesmo não se pode dizer da regulação das tarifas de interconexão, a VU-M 
da móvel, discussão que foge ao escopo do presente texto. No entanto, apenas 
gostaríamos de realçar que, mesmo não detendo poder de mercado em relação 
aos seus usuários, as operadoras de SMP possuem poder de mercado em relação 
aos usuários que chamam os seus clientes.
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Em relação às despesas de pessoal, por exemplo, definiu-se o IPCA como proxy. 
Já para o item material – TP cartão, o índice com maior correlação obtido foi o IPA. 
De acordo com Informe da Anatel, essa mistura de índices no atacado e no varejo 
torna o IST menos volátil que o IGP-DI. Nesse mesmo Informe, a Anatel simula os 
valores do IST no período DE 2000-2005, o qual apresentamos na última coluna da 
tabela abaixo junto ao IPCA e IGP-DI.

Quadro XIV – Simulação do IST X IGP-DI X IPCA 2000-2005
IGP-DI IPCA IST

2000 9,8% 6,0% 7,2%

2001 10,4% 7,7% 8,3%

2002 26,4% 12,5% 13,8%

2003 7,7% 9,3% 8,9%

2004 12,1% 7,6% 12,2%

2005 1,2% 5,7% 3,6%

Acumulado 87,3% 59,6% 67,0%

Variância 0,006929601 0,000636446 0,001323507

Fonte: Anatel

Apesar do IST resultar em valores acumulados maiores que o IPCA no período, ficou 
20 pontos menor que o IGP-DI. Ademais, o IGP-DI revelou-se mais volátil que os ou-
tros dois índices, especialmente o IPCA. Obviamente que nada garante que este padrão 
tende a se perpetuar. Na verdade, como os índices tendem a convergir no longo prazo, é 
mais provável que um valor maior para um índice hoje implique um valor menor para 
este mesmo índice amanhã. E, na verdade, é isso que parece ter ocorrido até agora. 

Quadro XV – IST X IGP X IPCA – 2006

IST Índice 
Acumulado IGP Índice 

Acumulado IPCA Índice 
Acumulado

dez/05 100,0 0,07 100,0 0,36 100,0

jan/06 0,58 100,6 0,72 100,7 0,59 100,6

fev/06 0 100,6 -0,06 100,7 0,41 101,0

mar/06 0,28 100,9 -0,45 100,2 0,43 101,4

abr/06 0,24 101,1 0,02 100,2 0,21 101,6

mai/06 0,27 101,4 0,38 100,6 0,1 101,8

jun/06 0,36 101,7 0,67 101,3 -0,21 101,5

Var 0,03522 0,20903 0,08183

Fontes: Anatel e Bacen
Desde a criação do IST, em dezembro de 2005, o seu valor acumulado até ju-

nho de 2006 atingiu 1,7% contra 1,3% do IGP-DI e 1,5% do IPCA. De qualquer 
forma, a variância do IGP-DI prossegue substancialmente mais alta que a do IST, 
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respaldando, por enquanto, a visão da Anatel de que este último constitui um índice 
menos volátil. 

Além disso, apesar de se manter a lógica do SFTC de um cap geral, mais estrito, e 
caps específicos, há algumas mudanças em relação aos contratos originais de 1998, além 
da troca de indexador. Tais critérios poderão ser alterados em 2010, 2015 e 2020. 

O tópico seguinte traz uma síntese da nova metodologia de tarifação.

Serviço Local

Definiu-se o seguinte cap geral:

(Asst + nto x MINt) < (1-k) x Ft x (Assto + nto x MINto)

sendo:

Asst = PResto x AssRest + PNResto x AssNRest + PTroncoto x AssTroncot +SPcntox AssCnt

Assto = Presto x AssResto + PNRestox AssNResto + m

PTroncoto x AssTroncoto + SPCnto x AssCnto;  n=1

Ademais, definiu-se para AssRes, AssNRes, AssTronco e AssCnt os seguintes caps 
específicos, mais uma vez permitindo reajustes reais de 5% ao ano em componentes 
específicos da média ponderada geral. 

AssRes t < AssRes to x 1,05 x Ft

A esse conjunto de tarifas, impôs-se a seguinte restrição:

AssRes t < AssNRes t < AssTronco t

As tarifas do minuto (o qual substitui o pulso como unidade de tarifação na cha-
mada), da habilitação e do telefone público ficam de fora do cap geral do serviço local 
e vão ser alvo tão somente de caps específicos com as seguintes regras: 

MINt < MINto x 1,05 x Ft

HABRest < HABResto x Ft x (1-k)

HABNRest < HABNResto x Ft x (1-k)

HABTroncot < HABTroncoto x Ft x (1-k)

HABCnt < HABCnto x Ft x (1-k)

UTPt < UTPto x Ft x (1-k)

onde:

t = data proposta para o reajuste.
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to = data do último reajuste.

MIN = Valor do minuto de utilização do serviço local, líquido de tributos incidentes.

PResto = percentual de assinantes residenciais do Plano Básico do Serviço Local ob-
servados no total de assinantes da Concessionária, desde o último reajuste.

PNResto = percentual de assinantes não residenciais do Plano Básico do Serviço Lo-
cal observados no total de assinantes da Concessionária, desde o último reajuste.

PTroncoto = percentual de assinantes-tronco do Plano Básico do Serviço Local ob-
servados no total de assinantes da Concessionária, desde o último reajuste.

PCnto = percentual de assinantes da Classe n do Plano Básico do Serviço Local ob-
servados no total de assinantes da Concessionária, desde o último reajuste.

Ass = valor da Assinatura média.

AssRes = valor da Assinatura Residencial, líquido de tributos incidentes.

AssNRes = valor da Assinatura Não-Residencial, líquido de tributos incidentes.

AssTronco = valor da Assinatura-Tronco, líquido de tributos incidentes.

AssCn = valor da Assinatura da Classe n, líquido de tributos incidentes.

HABRes = valor da taxa de habilitação do terminal residencial, líquido de tributos 
incidentes.

HABNRes = valor da taxa de habilitação do terminal não-residencial, líquido dos 
tributos incidentes.

HABTronco = valor da taxa de habilitação do terminal-tronco, líquido dos tributos 
incidentes.

HABCn = valor da taxa de habilitação do terminal da Classe n, líquido dos tributos incidentes.

UTP = valor da unidade de tarifação para as chamadas originadas em telefones públicos.

nto = número médio de minutos faturados por assinatura do Plano Básico do Serviço 
Local, incluido o total de minutos equivalentes às chamadas realizadas em horário 
reduzido, considerado o intervalo de tempo compreendido entre o último reajuste e 
o proposto.

 O Ft é a taxa de variação do IST: Ft = ISTt/ISTto.

O “k” (equivalente ao fator “X”) dos contratos originais é acrescido de um novo fator FA:

k = X + FA

sendo X = fator de transferência; FA = fator de amortecimento.
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Para o biênio 2006/2007, o fator de transferência X será estabelecido pela Anatel 
de acordo com metodologia apresentada na Resolução 418 de 2005. Nesse sentido, 
a regra deixa de ser o price-cap, pois o valor de “X” não é mais pré-definido ou “está-
tico”, de acordo com a Anatel, mas “dinâmico”, considerando os valores efetivos (e 
não esperados) da diferença entre as produtividades presente e passada. Para calcular 
o fator “X”, define-se a razão da produtividade “E” como o quociente da quantidade 
de produtos “P” pela quantidade de fatores de produção “F”. Assim, 

E=P/F

O índice da produtividade total dos fatores entre o período “t” e o período “to”, 
IPTF, será dado por:

IPTF = Et/Eto

Definindo os índices de quantidade de produto e dos fatores de produção, res-
pectivamente, como24:

                       IQP = Pt/Pto  IQF = Ft/Fto

teremos que:

Para se chegar ao fator “X” para uma operadora “i” qualquer, calcula-se inicial-
mente “Xi”, que será dado pela seguinte fórmula, dependente do índice de produti-
vidade total dos fatores da operadora “i”, IPTFi25 

24 Os detalhes contábeis do cálculo desses valores estão no anexo da Resolução 
no 418, de 2005.
25 Que, na realidade, é a variação do índice da produtividade total dos fatores.

sendo que entre 2006 e 2007 “c” foi definido como igual a 0,5.

Para entender a lógica da fórmula26, é útil entender o que acontece quando o cres-
cimento da produtividade, IPTFi, é grande ou pequeno. Quando não há crescimento 
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da produtividade, IPTFi é igual a 1. Pela fórmula, Xi=0, ou seja, não se reduz em 
termos reais a tarifa pois não há aumento de produtividade algum a ser compartilha-
do com os consumidores. Suponha que a produtividade dobra (um crescimento da 
produtividade igual a 100%), fazendo com que IPTFi=2. Assim:

Xi=0,5(1-0,5)=0,25

Quanto maior o crescimento da produtividade, maior o valor de “Xi”.

No caso das operadoras de longa distância nacional e internacional e algumas 
concessionárias locais (setores 3 da região I, 22 e 25 da região II e 33 da região III), 
os fatores de desconto serão dados por Xi. 

Para chegarmos ao “Fator X” para a operadora local “i”, o qual designaremos de 
“Xii”, devemos ainda calcular o chamado Fator “Xmédio”, que é simplesmente uma 
média ponderada dos valores de Xi das concessionárias de STFC. 

sendo 

(i) tmst
i é a quantidade média de terminais em serviço (todas as categorias de 

terminais) da pessoa jurídica i, observada no período t; e

26 Ver o Apêndice do Anexo da Resolução no 418, de 2005, para uma abordagem 
matemática acerca da lógica da fórmula.

(ii) TMSt é a quantidade média total de terminais em serviços (todas as categorias 
de terminais) das concessionárias locais de STFC, observada no período t.

O fator de desconto “Xii” aplicado à operadora “i” será dado pelo maior valor 
entre “Xi” e “Xmédio”

Xii = Max {Xi, Xmédio}

Ou seja, quando a operadora tiver um aumento de produtividade acima da mé-
dia, vale esse valor para efeito de compartilhamento com o consumidor. Se a opera-
dora tiver um aumento de produtividade abaixo da média, o compartilhamento será 
aquele dado pelo seu próprio aumento de produtividade. Conforme a Anatel, este 
“modelo adotado estimula a busca de produtividade pelas concessionárias – porque 
não é interessante para elas apresentar resultados abaixo da média nacional, visto 
que seriam penalizadas pela média – contribuindo, assim, para o desenvolvimento 
e crescimento do setor de telecomunicações no Brasil e para a redução das desigual-
dades regionais”. Tal mecanismo poderia ser tomado como uma forma de regulação 
por comparação competitiva (yardstick competition)27  que geraria um incentivo ao 
aumento da produtividade. 
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A partir de 1º de janeiro de 2008, o fator de transferência X será estabelecido pela 
Anatel com base em metodologia que considere a otimização dos custos de prestação 
do serviço, nos termos de regulamentação complementar ao contrato. Caso o valor 
resultante do cálculo do fator de transferência X seja negativo (o que implicaria rea-
juste real positivo da tarifa), será adotado para o mesmo o valor 0 (zero). 

Por fim, o valor do fator de amortecimento FA, que depende do valor absoluto da 
variação do IST no período (ou seja, de Ft), é dado por:

I – 0 para Ft≤ 10%;

II – 0,01 para 10%<Ft≤20%; e

III – 0,02 para Ft> 20%.

Serviço Interurbano 

No caso do serviço interurbano, foram mantidas as fórmulas do contrato de con-
cessão original de 1998, com as seguintes alterações:

Não há mais o degrau tarifário “conturbado”28, apenas 4 degraus ou conjuntos de 
distâncias. Assim, reduz-se o número de itens com caps específicos e que compõe a 
soma ponderada do cap geral de 120 para (24*4)=96 

• O IGP-DI é substituído pelo IST;

• O “k” é também acrescido do fator de amortecimento, FA, com as mesmas  
regras do serviço local;

• A variação real positiva permitida para os caps específicos é de 5% até pelo menos 2010;

• Também não se pré-define o “X”, como no serviço local. Apenas se estabelece a 
previsão de valores de transição para o biênio 2006/2007 e utilização da metodologia 
de otimização do custo dos serviços entre 2008 e 2010.

Serviço Internacional

Tirante o fato de que não há mudança nos nove conjuntos de países que com-
põem as combinações dos caps específicos, todas as observações feitas para o serviço 
interurbano são válidas também nesse caso.

Interconexão 

27 Para uma resenha teórica, ver Mattos e Coutinho (2004).
28 Mudança já procedida antes do final do contrato atual.
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O TU-RIU foi dividido em dois, TU-RIU1 e TU-RIU2. O primeiro se refere à co-
brança para o uso da rede de longa distância em uma chamada entre duas áreas locais 
diferentes, mas que estejam na mesma área de código29. O segundo será cobrado pelo uso 
da rede de longa distância em chamadas realizadas entre áreas locais diferentes e situadas 
em áreas de código diferentes. As TU-RIU 1 e 2 serão iguais até o final de 2007.

Os novos tetos das tarifas de interconexão cobrados dos operadores se encontram 
vinculados aos tetos das tarifas aos usuários finais, o que objetiva evitar condutas 
anticompetitivas na forma de preços de acesso excessivamente elevados por parte dos 
incumbentes verticalmente integrados contra seus rivais. O quadro a seguir sumaria 
as conexões propostas. 

Quadro XVI – Tarifas Finais e de Interconexão no Novo Modelo30 

TU Ano TU Máximo 

TU-RL Até 2006 50% da tarifa local do usuário final. 

TU-RL 2007 40% da tarifa local do usuário final. 

TU-RIU (1 e 2) Até 2007 30% da tarifa de longa distância no 
degrau tarifário relativo à distância 
entre 100 e 300 km do usuário final 

TU-COM Até 2007 50% do valor da TU-RIU1

O governo Lula publicou, em 10 de junho de 2003, o Decreto 4.733, estabelecendo as 
diretrizes para as tarifas de interconexão e unbundling, quando da renovação dos contratos 
de concessão e autorização dos operadores de telecomunicações de 2006 em diante. 

De acordo com o artigo 7º do Decreto, as tarifas de interconecção e unbun-
dling serão baseadas no modelo de custo incremental de longo prazo (Long Run 
Incremental Cost – LRIC). O LRIC foi definido como “um modelo de apuração de 
custos no qual todos os custos incrementais de longo prazo atualizados a valores 
correntes relativos a prestação isolada de determinado serviço, incluído o custo de 
capital, são distribuídos segundo princípios de causalidade a todos os produtos ofe-
recidos”. O conceito de “custo incremental”, familiar aos economistas, foi definido 
como “à economia que seria obtida caso ele deixasse de ser fornecido”.

Esse custo incremental, no entanto, não será avaliado com base na tecnologia cor-
rente da firma. Tendo em vista a explícita característica de “longo prazo” do LRIC, 
a tecnologia considerada será uma em que todos os custos, variáveis e fixos, possam 
ser alterados. Nesse contexto, será avaliado o LRIC de uma “firma hipotética eficien-
te”, a qual, em outras palavras, configuraria a variação de custo gerada por um dado 

29 À época da Resoluçao no 33/98, não havia distinção entre as áreas de código 
e as áreas locais. Agora, a chamada realizada dentro da área de código pode ser 
considerada interurbano se realizada entre duas áreas locais diferentes. Ou seja, 
as áreas de código compreendem, em geral, mais de uma área local.  
30 Para uma crítica dessa metodologia, ver Mattos (2005).
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aumento na provisão do serviço, com a melhor tecnologia disponível na fronteira do 
conhecimento tecnológico do setor (não se esclarece se em termos de custos menores 
ou qualidade maior ou os dois), seja ela já utilizada atualmente pela firma regulada 
ou não. Daí a característica do conceito de “olhar para a frente” (forward-looking) e 
não para trás (backward-looking). Presume-se não haver incerteza sobre as possibili-
dades de aplicação dessa tecnologia na prática, o que deve implicar que essa já deverá 
estar em uso, de forma exitosa, por alguma operadora no Brasil ou no mundo.

O LRIC será recalculado a cada três anos, a partir de 2008, havendo o período de 
dois anos de transição, tal como nas tarifas dos usuários finais.

A despeito da natureza prospectiva (“forward-looking”) do LRIC convencional, o 
Decreto estabelece que a “amortização dos investmentos” será também considerada. 
Nesse contexto, consideramos a proposta brasileira como um “LRIC modificado”. 

Conforme o Decreto, os reajustes anuais das tarifas serão baseados no modelo de 
tetos de preços com um desconto de produtividade (os fatores “X”) calculados com 
base em um modelo de otimização de custos. 

A Anatel já publicou os novos “Regulamento Geral de Interconexão”31, o “Regu-
lamento para a Remuneração de Uso das Redes de Telecomunicações”32  e o “Regu-
lamento de Separação e Alocação de Contas”, nos quais os critérios para a definição 
das tarifas de interconexão se encontram mais bem detalhados.

A proposta do governo traz um conceito novo para efeito da regulação das tari-
fas de interconexão: o Poder de Mercado Significativo (PMS). Os operadores que 
forem considerados como detentores de PMS são, supostamente, capazes de alterar 
de forma significativa as condições no mercado relevante. A existência de PMS será 
definida com base nas seguintes variáveis: participações de mercado na oferta de in-
terconexão, economias de escala e escopo, controle de infra-estrutura não duplicável, 
poder de barganha na aquisição de insumos, integração vertical, barreiras à entrada 
no segmento e acesso privilegiado a financiamento. 

As operadoras que forem consideradas como detentoras de PMS em determinada 
área serão mais fortemente reguladas. Os valores máximos definidos para os TU-
RIU, TU-RL e TU-COM serão definidos com base na existência ou não de PMS 
em áreas geográficas específicas definidas pela Anatel, que devem ser uniformes para 
todos os ofertantes com PMS dentro da mesma área. Se não houver operadores com 
PMS em uma dada área, as tarifas de interconexão serão livremente negociadas. 

Por fim, houve intensa discussão para mudar a tarifação baseada no “pulso” para 
“minuto”, objetivando atribuir maior transparência ao consumidor de como ele está 
sendo cobrado pelo serviço. A iniciativa é interessante pois o “minuto” é algo mais 
palpável ao cidadão comum do que o “pulso”. Com maior entendimento da forma 

31 Resolução no 40/98.
32 Resolução no 33/98
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de tarifação, a capacidade do consumidor em calibrar seu consumo de acordo com 
suas preferências é maior, o que pode aumentar seu bem-estar. 

Em tese, a transformação do pulso para o minuto deveria ser estatisticamente neu-
tra, não resultando nem em aumento e nem em redução das contas telefônicas, assu-
mindo quantidades constantes. A Anatel, no entanto, pretendeu realizar ajustes na 
metodologia destinados a fazer com que o pagamento refletisse mais adequadamente o 
real consumo dos consumidores. Tal procedimento tem levado a questionamentos que 
levaram a um adiamento da conversão para o primeiro semestre de 2007. 

X – Conclusão 

A descrição mais pormenorizada do regramento e da evolução tarifária do setor de 
telefonia demonstra como os diagnósticos mais freqüentes tendem a ser muito parciais.

À exceção da assinatura básica, houve tendência de redução da média real dos 
tetos tarifários regulados pela Anatel no STFC, o que redundou em ganhos líquidos 
de bem-estar por parte dos consumidores. A idéia usualmente veiculada de que a 
regulação tarifária foi viesada no sentido de beneficiar os operadores deve ser, no 
mínimo, relativizada frente aos dados concretos. 

Como ressaltado, no entanto, os dados disponíveis sobre tarifas telefônicas e seus 
determinantes são surpreendentemente escassos. Os dados de quantidades que inte-
gram diretamente as principais equações dos tetos tarifários não podem ser obtidos 
em nome da “confidencialidade” da informação, o que compromete a necessária 
transparência que os mecanismos de reajustes devem ter. Mais do que isso, a falta de 
um acompanhamento das tarifas efetivamente praticadas pelas operadoras, devida-
mente ponderadas pelas quantidades transacionadas de acessos e tráfego, obstaculiza 
o mapeamento apropriado da influência da competição sobre preços e, por conse-
guinte, da abrangência adequada que deve ter o controle tarifário pela Anatel.  

De outro lado, a agência regulatória também não parece dispor de dados rele-
vantes sobre custos e demanda no setor de telecomunicações que possam subsidiar o 
debate técnico sobre tarifas. 

De qualquer forma, não cabe a conclusão simplista de que o arcabouço regula-
tório, que redundou na privatização e o trabalho da Anatel referente a tarifas foram 
pautados por um alegado processo de “captura”, no qual o regulador estaria a serviço 
do empresariado e contra o consumidor. Como foi visto ao longo do texto, os tetos 
das tarifas tiveram um comportamento, em termos reais, descendentes, o que de-
monstra que a regulação trouxe ganhos de bem-estar ao consumidor. 

Vale enfatizar que esta é uma acusação usual contra as agências reguladoras in-
ternacionais e deriva muito fortemente da falta de entendimento sobre as escolhas 
derivadas das regras tarifárias praticadas. Em particular, a adoção generalizada do 
price-cap, apesar de suas virtudes, trouxe essa acusação como um subproduto nega-
tivo. No Brasil, não foi diferente, inclusive em função do alongado período entre 
revisões, em meio do qual se adotou o price-cap (1998/2005), o que normalmente 
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deteriora a sustentabilidade política da regra, especialmente em transições de gover-
no, como a que ocorreu em 2003. De fato, o padrão dos reajustes reais na telefonia 
local a partir de 2003 indica que os valores de “X” dos contratos deixaram de ser até 
mesmo referências nos processos de correção anual das tarifas. 

A reavaliação do sistema de price-cap pelo governo e agência, no entanto, aca-
bou por levá-los ao abandono quase total da regra na renovação dos contratos em 
2006. Enquanto acreditamos que o sistema puro de price-cap pode não ser a melhor 
alternativa para o setor, mecanismos de incentivo não podem ser negligenciados no 
processo de regulação de tarifas. A nova política que segue algo parecido a um mode-
lo de yardstick competition ainda requer análises teórica e empírica mais profundas 
acerca de sua eficácia.  

Uma última palavra em relação à política tarifária em telecomunicações diz res-
peito ao impacto da chamada “convergência” do setor. 

Como mostram Hatfield, Mitchell e Srinagesh (2005), o setor de telecomunica-
ções passa por um verdadeiro processo de “destruição criativa”. A arquitetura de rede 
tradicional da telefonia (par de fios de cobre), bem adaptada para carregar sinais de 
voz, tende a desaparecer por ser pouco ajustada à transmissão de dados, à medida 
que a arquitetura de banda larga por pacotes digitais da o chamado Voz sobre IP ou 
VOIP internet se torna dominante. As novas redes de TV a cabo (triple play) e de 
celular também estão se tornando mais similares à nova rede de telefonia e vice-versa. 
Esse processo vai tornando a regulação tarifária no setor de telecomunicações cada 
vez menos necessária.

Mais do que isso, esse processo compromete de maneira fundamental o formato 
atual da tarifação. A regulação em telecomunicações tem tradicionalmente sido orga-
nizada de acordo com duas grandes dimensões: tecnologia e geografia. A convergên-
cia tem feito com que esse corte regulatório perca rapidamente seu significado, dado 
que um telefone com seu endereço IP pode estar em qualquer lugar do mundo. O 
provedor de serviço nem mesmo sabe onde os usuários se encontram. Assim, a tari-
fação baseada na distância e distinções sobre o que são ligações locais, interurbanas 
e internacionais perdem o sentido, além de os pagamentos relativos à interconexão 
ficarem dificultados. 

Anexo I –  A Polêmica sobre a Assinatura Básica 

Há algum tempo ganhou força a idéia de que seria interessante eliminar a assina-
tura básica das tarifas telefônicas. Isso se deriva claramente do fato de as assinaturas 
residencial e não-residencial terem atingido reajustes reais no período de 1998 e 
2005 de até 14,4% e 25,7%, respectivamente, aproveitando-se da margem de flexibi-
lidade conferida pela sistemática de tetos de reajustes por uma média não ponderada 
do cap geral do serviço local e pela permissão de incremento de 9% ao ano no período 
(gerando um acumulado potencial de 82,9%), desde que devidamente compensada 
pela redução em outros itens.
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Note-se, de qualquer forma, que os reajustes reais observados das assinaturas fi-
caram longe dos 82,9% potenciais. Poder-se-ía presumir que a diferença entre o 
potencial e o efetivo se derivou da necessidade de 1) evitar uma redução maior das 
outras tarifas ou de 2) promover um aumento das aquisições de novas linhas por 
uma percepção de que chegou-se a um ponto de mais elevada elasticidade-preço da 
demanda de linhas em relação à assinatura; 3) aliviar as pressões políticas derivadas 
do descompasso entre a tarifa de assinatura e os outros itens. 

Observe-se, no entanto, que após um incremento contínuo entre 1998 e 2003, 
houve uma queda razoável da assinatura básica residencial para as três operadoras 
incumbentes desse último ano em diante, data da posse do novo governo. No caso 
da Telefonica, em especial a queda foi de quase 7 pontos percentuais. O mesmo se 
verifica no caso da assinatura não-residencial, que teve redução real, ainda que bem 
mais modesta, entre 2004 e 2005, quando o novo governo já havia substituído boa 
parte dos Conselheiros da Anatel, incluisive o presidente. 

Isso sugere que, contrariamente ao espírito do price-cap, presume-se ter havido 
pressões políticas para a reversão do incremento da assinatura básica. 

De qualquer forma, o interrogação que desejamos realizar aqui é mais geral: cabe 
ou não manter a assinatura básica?

Os defensores da idéia presumem que o final da cobrança de assinatura básica 
não implicará alteração dos valores da habilitação e da parte variável da tarifa (hoje o 
“pulso”). Nesse caso, a defesa da tese de extinção da tarifa básica se confunde com a 
simples defesa de uma redução da tarifa.

O caso mais realista, no entanto, é aquele em que a extinção legal da assinatura 
deverá levar a um incremento compensatório do pulso (ou minuto) e/ou habilitação, 
inclusive para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do con-
trato regulatório em telecomunicações. Nesse cenário, presumindo-se que os incre-
mentos guardarão uma mínima proporcionalidade com a eliminação da assinatura, 
haverá dois tipos de transferências entre usuários. Primeiro, o aumento da habilitação 
gerará um maior custo para os novos assinantes, os quais, portanto serão penalizados 
em prol dos antigos. 

Segundo, com o aumento da parte variável da tarifa, os usuários que falam mais 
ao telefone acabarão pagando mais do que os que falam menos. Isso é considerado 
positivo do ponto de vista social pois, usualmente, quem fala menos possue, em 
média, menor poder aquisitivo do que quem fala mais. Ou seja, constituiria, indire-
tamente, uma transferência de renda dos mais ricos para os mais pobres. 

O efeito líquido da medida sobre o consumidor em geral é ambíguo, mas usual-
mente acredita-se que a recomposição das partes fixa e variável da tarifa gerará perdas 
tanto para empresários como para consumidores. 

Isso decorre do fato de que, como a  quantidade demandada de chamadas é mais 
sensível ao preço das chamadas (a parte variável da tarifa) do que a quantidade de-
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mandada de acessos telefônicos é sensível ao preço do acesso (a parte fixa da tarifa 
composta pela habilitação mais assinatura), deverá haver uma queda relativamente 
maior do volume das chamadas do que um aumento do número de acessos telefô-
nicos gerados pela eliminação da assinatura básica. A queda líquida na quantidade 
de transações econômicas geraria uma redução do bem-estar geral. Esse fenômeno 
tem a ver com a idéia original de Frank Ramsey, aplicada à teoria da tributação, mas 
incorporada na teoria da regulação econômica, de que se deve distribuir o ônus da 
remuneração do operador, de acordo com a elasticidade-preço da demanda de cada 
serviço ou parte da tarifa (fixa ou variável). Quanto mais elástico (mais a quantidade 
demandada cai quando o preço aumenta), menor deverá ser o preço ou parte da 
tarifa e quanto mais inelástico, maior. Como a assinatura é um serviço que tende 
a ter demanda mais inelástica que a habilitação, pela elevada taxa de desconto do 
consumidor brasileiro, essa reestruturação tende a reduzir o bem-estar. Já em relação 
aos pulsos, não é claro, aos preços correntes, se sua elasticidade é maior ou menor 
que a da assinatura. Tendo em vista, no entanto, a preferência dos operadores por au-
mentar a assinatura mais que o pulso, é plausível postular que a elasticidade do preço 
dos pulsos é maior do que da assinatura. Mais uma vez, a extinção da assinatura, 
compensada proporcionalmente pelo aumento do preço do pulso, deverá implicar 
redução do bem-estar. 

Nesse contexto, é importante destacar que a parte fixa remunera um serviço di-
ferenciado da parte variável. A parte fixa remunera o acesso à rede telefônica com o 
benefício derivado pelo usuário de receber chamadas e ter a opção de fazer chamadas, 
independentemente de realmente fazê-las. Já a parte variável remunera o serviço re-
presentado pela própria chamada, que nada mais é que o exercício dessa opção. 

Isso gera uma divisão natural dos papéis das partes fixa e variável da tarifa. O 
ideal seria fixar a parte variável da tarifa próxima ao custo marginal de curto prazo 
da operadora, o qual depende diretamente do uso ou do exercício da opção de fazer 
chamadas, enquanto calibra-se a parte fixa (habilitação mais assinatura), que não 
depende do tráfego mas tão somente da disponibilização do acesso, de acordo com 
a necessidade de recuperação dos custos fixos, os quais igualmente independem do 
volume de chamadas. Nesse último caso, a tarifa é totalmente insensível ao tráfego 
de chamadas, dado que o custo fixo independente a posteriori dessas chamadas. De 
outro lado, a receita advinda da parte variável da tarifa é totalmente vinculada ao 
tráfego. Ao se extinguir a principal parte fixa da tarifa, a assinatura, a parte variável 
terá que agora cumprir esses dois papéis de financiar custos fixos e variáveis simulta-
neamente. O usuário estará pagando na chamada um custo gerado pela provisão do 
acesso telefônico, o qual independe do custo gerado por essa própria chamada. 

Não é à toa que, conforme a Tendências, há apenas um país cujas tarifas são 
acompanhadas pela International Telecommunications Union – ITU , no qual não 
há cobrança de assinatura básica, a Guatemala. E esse seria um exemplo a não ser 
seguido dado que o prazo para instalação de um terminal é de cerca de dois anos. 
Também de acordo com a Tendências, o valor da assinatura no Brasil não distoa 
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daquele verificado em outros países, ainda mais se considerarmos a franquia de 100 
pulsos existente no país. 

Note-se que esta lógica permeia também outros setores de infra-estrutura, para os 
quais o simples acesso ao serviço já é considerado um benefício em si,  e onde os custos 
fixos representam uma parcela substantiva do custo total. O mesmo relatório da Ten-
dências mostra que esse é o caso para gás natural, energia elétrica e água e esgoto.  

Recentemente, as concessionárias de telefonia fixa, em resposta à (ainda que tê-
nue) concorrência, tal como no caso das celulares, têm ampliado os seus planos al-
ternativos de serviços, já ultrapassando uma centena, não raro com reduções das 
partes fixas da tarifa, notadamente a assinatura, e concomitantes aumentos da parte 
variável. A racionalidade é simples: Tais alternativas visam atrair ou não perder os 
clientes que valorizam relativamente mais a recepção de chamadas e o acesso em si do 
que a realização de chamadas. Enquanto isso, o plano básico com uma parte variável 
menor e a parte fixa maior permanece direcionado aos que valorizam relativamente 
mais fazer a chamada em si. 

Nas celulares, onde a competição se desenvolveu mais cedo e de forma mais robus-
ta, essa resposta, em termos de vários planos alternativos, está certamente mais desen-
volvida. E mesmo neste caso, a “consumação mínima” prevista funciona quase como 
que uma parte fixa da tarifa. O importante é que, permitindo-se ao operador ter mais 
possibilidades de  combinar a parte fixa com a variável, amplia-se o leque de possibili-
dades de atendimento a clientes com perfis bem diferenciados. Extinguir a assinatura 
básica implicaria reduzir dramaticamente os instrumentos disponíveis e, portanto, a 
capacidade de melhor servir o cliente de acordo com o seu perfil. Obviamente que a 
concretização de um cenário com mais lançamentos de planos alternativos depende da 
concorrência efetiva no mercado para o serviço local, a qual ainda deixa a desejar. No 
entanto, na margem, ou seja, para clientes novos, essa concorrência é mais acirrada, 
dado que o cliente não tem custos de troca do número de aparelho. 

Ademais, apesar de ainda serem mais complementares do que substitutos, é fato 
que os celulares têm se tornado cada vez mais alternativos à telefonia fixa, o que por 
si só viabiliza essa dimensão da concorrência. Enfim, extinguir a assinatura básica 
corresponderia a solapar um dos instrumentos-chave dessa concorrência, que é a 
calibragem adequada dos vários planos de serviços.
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Anexo II – Quadros Suplementares

Quadro Ia – Valor da Tarifa da Assinatura Residencial em 
Números-Índices Reais (Deflacionados pelo IGP-DI) 1997-2005

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Média Geral 100 102,9 108,0 114,8 119,7 115,5 114,9 113,7

Média Área 
da Telemar 100 103,4 108,6 115,5 120,3 116,2 115,6 114,4

Média 
Área Brasil 
Telecom

100 101,9 106,9 113,7 118,4 114,4 113,8 112,7

Média Área
Telefonica 100 103,4 108,6 115,5 120,3 115,2 114,6 113,4

Fonte: Anatel (Tarifas Nominais) e Banco Central (IGP-DI). Elaboração do autor

Quadro Ib – Valor da Tarifa da Assinatura Não-Residencial em 
Números-Índices Reais (Deflacionados pelo IGP-DI) 1997-2005

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Média Geral 100,0 102,7 111,2 117,7 114,4 124,7 124,0 122,7

Média Área
da Telemar 100,0 102,7 111,2 117,6 114,0 124,2 123,6 122,3

Média
Área Brasil 
Telecom

100,0 103,4 112,3 118,0 117,1 127,6 127,0 125,7

Média Área
Telefonica 100,0 102,2 110,0 117,4 108,9 118,7 118,1 116,9

Fonte: Anatel (Tarifas Nominais) e Banco Central (IGP-DI). Elaboração do autor

Quadro Ic – Valor da Tarifa da Assinatura Tronco em 
Números-Índices Reais (Deflacionados pelo IGP-DI) – 1997-2005

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Média Geral 100,0 98,5 104,6 107,7 85,8 93,5 93,0 92,0

Média Área 
da Telemar 100,0 98,3 104,3 107,3 85,5 93,2 92,7 91,7

Média Área
Brasil Telecom 100,0 102,5 109,8 110,2 87,8 95,7 95,2 94,2

Média Área
Telefonica 100,0 92,1 95,6 102,0 81,7 89,0 88,6 87,7

Fonte: Anatel (Tarifas Nominais) e Banco Central (IGP-DI). Elaboração do autor
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Quadro Id – Valor da Tarifa de Pulso em Números-Índices Reais 
(Deflacionados pelo IGP-DI) – 1997-2005
1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Média 
Simples 100,0 96,5 90,1 81,2 80,9 78,1 77,7 76,9

Média Área
da Telemar 100,0 96,5 90,2 81,3 80,9 78,2 77,8 77,0

Média
Área Brasil 
Telecom

100,0 94,6 88,3 79,6 79,5 76,8 76,4 75,7

Média Área
Telefonica 100,0 99,3 93,1 83,9 83,2 80,3 79,9 79,1

Fonte: Anatel (Tarifas Nominais) e Banco Central (IGP-DI). Elaboração do autor

Quadro Ie – Valor da Tarifa de Habilitação em Números-Índices Reais 
(Deflacionados pelo IGP-DI) 1997-2005

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Média Geral 100 47,7 42,2 38,8 25,6 27,9 21,8 21,6

Média Área
da Telemar 100 47,5 42,0 38,6 25,7 28,0 21,9 21,7

Média
Área Brasil 
Telecom

100 53,5 46,9 42,5 24,6 26,8 20,5 20,2

Média Área
Telefonica 100 39,8 35,4 33,5 26,5 28,9 23,1 22,9

Fonte: Anatel (Tarifas Nominais) e Banco Central (IGP-DI). Elaboração do autor
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Quadro IIa – Evolução das TU-RIU entre 1998 e 2005 por Setores

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

S-01 Telerj 0,05730 0,06042 0,06762 0,07286 0,07651 0,09552 0,09858 0,10147

S-02 Telemig 0,06590 0,06949 0,07777 0,08380 0,08800 0,10986 0,11338 0,11671

S-03, 22, 25 e 33
CTBC Telecom 0,05780 0,06095 0,06821 0,07349 0,07718 0,09635 0,09943 0,10235

S-04 Telest 0,07000 0,07382 0,08262 0,08903 0,09350 0,11673 0,12047 0,12400

S-05 Telebahia 0,05730 0,06042 0,06762 0,07286 0,07651 0,09552 0,09858 0,10147

S-06 Telergipe 0,06030 0,06359 0,07117 0,07669 0,08054 0,10055 0,10377 0,10681

S-07 Telasa 0,06870 0,07245 0,08108 0,08737 0,09175 0,11454 0,11821 0,12168

S-08 Telpe 0,05760 0,06074 0,06798 0,07325 0,07692 0,09603 0,09910 0,10201

S-09 Telpa 0,05780 0,06095 0,06821 0,07350 0,07719 0,09636 0,09944 0,10236

S-10 Telern 0,05850 0,06169 0,06904 0,07439 0,07812 0,09753 0,10065 0,10360

S-11 Teleceara 0,05760 0,06074 0,06798 0,07325 0,07692 0,09603 0,09910 0,10201

S-12 Telepisa 0,06900 0,07276 0,08143 0,08775 0,09215 0,11504 0,11872 0,12220

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

S-13 Telma 0,05760 0,06074 0,06798 0,07325 0,07692 0,09603 0,09910 0,10201

S-14 Telepara 0,06360 0,06707 0,07506 0,08088 0,08494 0,10604 0,10943 0,11264

S-15 Teleamapa 0,06030 0,06359 0,07117 0,07669 0,08054 0,10055 0,10377 0,10681

S-16 Teleamazon 0,06960 0,07340 0,08215 0,08852 0,09296 0,11605 0,11976 0,12327

S-17 Telaima 0,07000 0,07382 0,08262 0,08903 0,09350 0,11673 0,12047 0,12400

S-18 Telesc 0,06360 0,06707 0,07506 0,08088 0,08494 0,10604 0,10943 0,11264

S-19 Telepar 0,06590 0,06949 0,07777 0,08380 0,08800 0,10986 0,11338 0,11671

S-20 Sercomtel 0,05730 0,06042 0,06762 0,07286 0,07651 0,09552 0,09858 0,10147

S-21 Telems 0,07000 0,07382 0,08262 0,08903 0,09350 0,11673 0,12047 0,12400

S-23 Telemat 0,05780 0,06095 0,06821 0,07350 0,07719 0,09636 0,09944 0,10236

S-24 Telegoias 0,06190 0,06528 0,07306 0,07873 0,08268 0,10322 0,10652 0,10964

S-26 Telebrasília 0,05780 0,06095 0,06821 0,07350 0,07719 0,09636 0,09944 0,10236

S-27 Teleron 0,07000 0,07382 0,08262 0,08903 0,09350 0,11673 0,12047 0,12400

S-28 Teleacre 0,06030 0,06359 0,07117 0,07669 0,08054 0,10055 0,10377 0,10681

S-29 CRT 0,06590 0,06949 0,07777 0,08380 0,08800 0,10986 0,11338 0,11671

S-30 CTMR 0,05730 0,06042 0,06762 0,07286 0,07651 0,09552 0,09858 0,10147

S-31 Telesp 0,06590 0,06949 0,07777 0,08380 0,08800 0,10986 0,11338 0,11671

S-32 Ceterp 0,05730 0,06042 0,06762 0,07286 0,07651 0,09552 0,09858 0,10147

S-34 CTBC 0,07000 0,07382 0,08262 0,08903 0,09350 0,11673 0,12047 0,12400

S-01 A 34 Embratel 0,06080 0,06412 0,07176 0,07732 0,08120 0,10137 0,10461 0,10768

Fonte: Anatel
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Quadro IIb – Evolução das TU-RL 
entre 1998 e 2005 por Setores

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

S-01 Telerj 0,03790 0,04092 0,04673 0,05074 0,05157 0,05896 0,05278 0,04575

S-02 Telemig 0,03600 0,03887 0,04439 0,04820 0,04899 0,05601 0,05014 0,04346

S-03, 22, 25 e 33 
CTBC Telecom 0,04090 0,04416 0,05043 0,05475 0,05565 0,06362 0,05695 0,04936

S-04 Telest 0,04070 0,04395 0,05019 0,05450 0,05539 0,06333 0,05669 0,04914

S-05 Telebahia 0,03880 0,04189 0,04784 0,05195 0,05280 0,06036 0,05403 0,04683

S-06 Telergipe 0,03810 0,04114 0,04698 0,05101 0,05185 0,05928 0,05307 0,04600

S-07 Telasa 0,04110 0,04438 0,05068 0,05503 0,05593 0,06394 0,05724 0,04961

S-08 Telpe 0,03690 0,03984 0,04550 0,04940 0,05021 0,05740 0,05138 0,04453

S-09 Telpa 0,04040 0,04362 0,04981 0,05409 0,05498 0,06286 0,05627 0,04877

S-10 Telern 0,04040 0,04362 0,04981 0,05409 0,05498 0,06286 0,05627 0,04877

S-11 Teleceara 0,03530 0,03811 0,04352 0,04725 0,04802 0,05490 0,04915 0,04260

S-12 Telepisa 0,03800 0,04103 0,04685 0,05087 0,05170 0,05911 0,05291 0,04586

S-13 Telma 0,03690 0,03984 0,04550 0,04940 0,05021 0,05740 0,05138 0,04453

S-14 Telepara 0,03580 0,03865 0,04414 0,04793 0,04872 0,05570 0,04986 0,04322

S-15 Teleamapa 0,03800 0,04103 0,04685 0,05087 0,05170 0,05911 0,05291 0,04586

S-16 Teleamazon 0,04110 0,04438 0,05068 0,05503 0,05593 0,06394 0,05724 0,04961

S-17 Telaima 0,03800 0,04103 0,04685 0,05087 0,05170 0,05911 0,05291 0,04586

S-18 Telesc 0,03530 0,03811 0,04352 0,04725 0,04802 0,05490 0,04915 0,04260

S-19 Telepar 0,03600 0,03887 0,04439 0,04820 0,04899 0,05601 0,05014 0,04346

S-20 Sercomtel 0,04110 0,04438 0,05068 0,05503 0,05593 0,06394 0,05724 0,04961

S-21 Telems 0,03940 0,04254 0,04858 0,05275 0,05361 0,06129 0,05487 0,04756

S-23 Telemat 0,04040 0,04362 0,04981 0,05409 0,05498 0,06286 0,05627 0,04877

S-24 Telegoias 0,03630 0,03919 0,04475 0,04859 0,04939 0,05647 0,05055 0,04381

S-26 Telebrasília 0,04040 0,04362 0,04981 0,05409 0,05498 0,06286 0,05627 0,04877

S-27 Teleron 0,04110 0,04438 0,05068 0,05503 0,05593 0,06394 0,05724 0,04961

S-28 Teleacre 0,04110 0,04438 0,05068 0,05503 0,05593 0,06394 0,05724 0,04961

S-29 CRT 0,03880 0,04189 0,04784 0,05195 0,05280 0,06036 0,05403 0,04683

S-30 CTMR 0,04110 0,04438 0,05068 0,05503 0,05593 0,06394 0,05724 0,04961

S-31 Telesp 0,03600 0,03887 0,04439 0,04820 0,04899 0,05601 0,05014 0,04346

S-32 Ceterp 0,04110 0,04438 0,05068 0,05503 0,05593 0,06394 0,05724 0,04961

S-34 CTBC 0,04110 0,04438 0,05068 0,05503 0,05593 0,06394 0,05724 0,04961

Fonte: Anatel
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Quadro IIIa – Evolução dos Tetos Tarifários Reais 
na Região I Bandas A e B (Mar 97(*)/Dez 2004)

Operadoras Bandas Habilitação Assinatura VC-1 VC AD VU-M

Amazônia Celular (AM) A 187,9% 506,1% 520,4% 275,5% 404,1% 64,4%

Amazônia Celular (RR) A 187,9% 506,1% 520,4% 275,5% 404,1% 64,4%

Amazônia Celular (MA) A 187,9% 506,1% 520,4% 275,5% 404,1% 64,4%

Amazônia Celular (PA) A 209,6% 551,7% 567,1% 303,7% 444,7% 64,4%

Amazônia Celular (AP) A 187,9% 506,1% 520,4% 275,5% 404,1% 64,4%

ATL Algar Telecom Leste (ES) B 0,0% 454,1% 554,7% 751,1% 441,5% 78,5%

ATL Algar Telecom Leste (RJ) B 0,0% 495,8% 604,1% 815,3% 481,9% 78,5%

BSE-PI B 0,0% 424,1% 442,3% 428,8% 110,9% 388,7%

BSE-CE/RN/AL B 0,0% 439,0% 458,0% 444,0% 115,5% 388,7%

BSE-PE B 0,0% 447,1% 466,1% 452,0% 120,1% 388,7%

BSE-PB B 0,0% 463,4% 483,2% 468,6% 124,7% 388,7%

Maxitel – Bahia/Sergipe B 0,0% 545,7% 669,3% 351,0% 560,6% 72,1%

Maxitel-MG B 0,0% 455,2% 574,8% 365,4% 460,8% 96,5%

Norte Brasil Telecom 
MA/AP/RR/AM B 0,0% 438,1% 551,2% 334,9% 330,8% 129,5%

Norte Brasil Telecom PA B 0,0% 478,7% 598,3% 362,8% 362,5% 129,5%

Telest Celular A 84,4% 503,3% 499,1% 276,0% 377,0% 73,0%

Telerj Celular A 98,3% 548,7% 544,2% 304,3% 414,2% 64,2%

Telebahia Celular A 116,0% 550,3% 550,7% 279,2% 410,8% 61,5%

Telergipe Celular A 116,0% 550,3% 550,7% 279,2% 410,8% 61,5%

Telasa A 111,4% 562,8% 562,8% 286,3% 431,1% 64,2%

Telepisa A 105,5% 544,2% 544,2% 275,5% 414,2% 64,2%

Telpa A 121,0% 592,8% 592,8% 303,7% 454,8% 64,2%

Teleceará A 111,4% 562,8% 562,8% 286,3% 431,1% 64,2%

Telern A 111,4% 562,8% 562,8% 286,3% 484,2% 64,2%

Telpe A 114,5% 572,5% 572,5% 291,9% 491,7% 64,2%

Telemig A 157,8% 516,3% 510,3% 283,0% 390,5% 76,5%

CTBC A 154,3% 504,4% 499,0% 275,9% 380,4% 76,6%

Média 87,5% 510,7% 540,8% 355,8% 380,0% 120,7%

(*) Banda B a partir de outubro de 1997.
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Quadro IIIb – Evolução dos Tetos Tarifários Reais 
na Região I Bandas D e E (Ago 2003/Dez 2004)

Operadoras Bandas Habilitação Assinatura VC-1 VC AD VU-M

Stemar Telecomunicações E 65,9% 65,9% 65,9% 65,9% 65,7% 29,7%

1) TNL PCS AP/PI/MA/RR/ESMG/AM D 0,0% 80,7% 78,4% 78,4% 79,2% 29,5%

2) TNL PCS BA/SE/CE/RN/AL D 0,0% 86,0% 83,5% 83,5% 84,6% 29,5%

3) TNL PCS PE D 0,0% 88,7% 86,2% 86,2% 87,3% 29,5%

4) TNL PCS RJ/PA/PB D 0,0% 94,4% 91,8% 91,8% 92,6% 29,5%

1) TIM Celular PA/RJ E 141,8% 141,9% 139,3% 139,3% 136,8% 29,5%

2) TIM Celular ES/AM/RR/AP/MA E 124,9% 124,9% 122,6% 122,6% 120,7% 29,5%

Média 47,5% 97,5% 95,4% 95,4% 95,3% 29,5%

Quadro IIIc – Evolução dos Tetos Tarifários Reais na Região II Ban-
das A e B (Mar 97(*)/Dez 2004) e D e E (Ago 2003/Dez 2004)

Habilitação Assinatura VC-1 VC AD VU-M

Americel 
(TO/AC/DF) B -43,6% 494,1% 492,3% 506,5% 62,2% 382,5%

Americel (GO) B -40,2% 529,4% 527,4% 542,6% 69,3% 382,5%

Americel (MS) B -42,0% 511,4% 509,4% 524,1% 65,8% 382,5%

Americel (MT) B -39,3% 539,0% 536,9% 552,3% 72,8% 382,5%

Americel (RO) B -34,4% 591,0% 588,8% 605,4% 86,9% 382,5%

Celular CRT A 159,6% 556,0% 544,9% 290,3% 424,4% 59,7%

Global
 Telecom(SC) B 0,0% 549,1% 622,8% 440,3% 446,7% 108,3%

Global
 Telecom(PR) B 0,0% 567,7% 643,8% 455,9% 464,3% 108,3%

Sercomtel Celular A 187,1% 527,8% 517,1% 273,4% 400,7% 58,5%

Telecentro 
oeste Cel. 
Part (DF)

A 190,3% 510,3% 499,7% 262,9% 387,2% 66,0%

Telecentro 
oeste Cel. 
Part (GO)

A 207,6% 546,5% 535,4% 284,5% 414,2% 66,0%

Teleacre A 190,3% 510,3% 499,7% 262,9% 387,2% 66,0%

Telegoiás (TO) A 190,3% 510,3% 499,7% 262,9% 387,2% 66,0%

Telegoiás (GO) A 207,6% 546,5% 535,4% 284,5% 414,2% 66,0%

Telemat A 212,2% 556,3% 544,9% 290,3% 424,4% 66,0%

Telems A 198,7% 527,9% 517,1% 273,4% 400,7% 66,0%

Teleron A 237,7% 609,8% 597,5% 322,1% 465,0% 66,0%
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Telet B 0,0% 530,5% 536,9% 552,3% 72,8% 363,5%

TIM Sul (CTMR) A 128,7% 568,3% 556,9% 297,6% 434,5% 59,7%

TIM Sul (Telesc) A 162,8% 539,4% 528,5% 280,3% 410,8% 59,7%

TIM Sul (Telepar) A 155,5% 521,5% 510,9% 269,7% 397,3% 59,7%

CTBC GO A -65,5% 540,4% 534,6% 298,2% 424,4% 59,7%

CTBC MS A -66,5% 521,9% 516,2% 286,8% 410,8% 76,6%

Média Bandas 
A e B 91,2% 539,4% 539,0% 366,1% 327,1% 150,2%

Telet (SC) D 61,2% 61,2% 61,2% 61,2% 61,1% 32,8%

Telet (PR) D 65,9% 65,9% 65,9% 65,9% 65,7% 32,8%

Brasil Telecom 
(SC/AC/TO/DF) E 61,2% 61,2% 61,2% 61,2% 61,1% 30,8%

Brasil Telecom 
(MT/RS) E 73,4% 73,4% 73,4% 73,4% 72,6% 30,8%

Brasil Telecom 
(GO) E 70,8% 70,8% 70,8% 70,8% 70,3% 30,8%

Brasil Telecom 
(MS/PR) E 65,9% 65,9% 65,9% 65,9% 65,7% 30,8%

Brasil Telecom 
(RO) E 87,5% 87,5% 87,5% 87,5% 86,4% 30,8%

Tim Celular 
TO/AC/DF D 124,9% 124,9% 122,6% 122,6% 120,7% 30,8%

Tim Celular 
(MT/RS) D 141,8% 141,9% 139,3% 139,3% 136,8% 30,8%

Tim Celular (GO) D 138,2% 138,3% 135,8% 135,8% 134,1% 30,8%

Tim Celular 
(MS/PR) D 131,4% 131,4% 129,0% 129,0% 127,4% 30,8%

Tim Celular (RO) D 161,5% 161,6% 158,8% 158,8% 156,8% 30,8%

Média Bandas 
D e E 98,6% 98,6% 97,6% 97,6% 96,5% 31,1%
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IId – Evolução dos Tetos Tarifários Reais 
na Região III Bandas A e B (Mar 97(*)/Dez 2004) e D e E (Ago 2003/Dez 2004)

Região III Habilitação Assinatura VC-1 VC AD VU-M

BCP B 152,6% 456,6% 431,7% 314,7% 75,8% 389,1%

Telesp Celular (área 1) A -68,2% 496,1% 521,3% 276,0% 397,3% 51,5%

Telesp Celular (área 2) A -45,2% 496,1% 521,3% 276,0% 397,3% 51,5%

Telesp Celular (Ceterp) A -45,2% 496,1% 521,3% 276,0% 397,3% 51,5%

Tess B -74,9% 531,5% 538,1% 323,2% 486,7% 52,4%

CTBC A 39,8% 504,4% 499,0% 275,9% 380,4% 76,6%

Média -6,9% 496,8% 505,4% 290,3% 355,8% 112,1%

Tim Celular D 95,9% 124,9% 122,6% 122,6% 120,7% 30,7%

Anexo III – Componentes da Tarifa do Serviço Móvel

a) Valor máximo da Habilitação;

b) Valor máximo da Assinatura;

c) Valor máximo de utilização por minuto do Valor da Comunicação 1 – VC-1, 
o qual é aplicado sobre:

c1) comunicação Móvel-Fixo: quando a área de tarifação associada à Área de 
Registro onde o assinante do Serviço Móvel Celular estiver localizado, no mo-
mento da comunicação, for a própria área de tarifação do assinante do Serviço 
Telefônico Público;

c2) comunicação Móvel-Móvel: quanto a área de tarifação associada à Área 
de Registro onde o assinante de origem estiver localizado, no momento da 
comunicação, for a própria área de tarifação associada à Área de Registro (con-
tratual) do assinante de destino. Na comunicação Móvel-Móvel, a critério da 
Concessionária do Serviço Móvel Celular, poderá ser aplicado acréscimo de 
até 30% (trinta por cento) sobre o valor de VC-1.

d) Valor máximo de utilização por minuto do Valor da Comunicação 2 – VC-2, 
o qual será aplicado sobre:

d1) comunicação Móvel-Fixo: quando a área de numeração primária, iden-
tificada pelo primeiro dígito do Código Nacional do Serviço Móvel Celular, 
à qual está associada a Área de Registro onde o assinante do Serviço Móvel 
Celular estiver localizado, no momento da comunicação, for a própria área 
de numeração primária do assinante do Serviço Telefônico Público e não for 
aplicável o disposto em c1;
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d2) comunicação Móvel-Móvel: quando a área de numeração primária à qual 
está associada a Área de Registro onde o assinante de origem estiver localizado, 
no momento da comunicação, for a própria área de numeração primária à 
qual está associada a Área de Registro (contratual) do assinante de destino, e 
não for aplicável o disposto em c1.

e) Valor máximo de utilização por minuto do Valor da Comunicação 3 – VC-3, 
o qual é aplicado sobre:

e1) comunicação Móvel-Fixo: quando a área de numeração primária à qual 
está associada a Área de Registro onde o assinante de origem estiver localizado, 
no momento da comunicação, for diferente da área de numeração primária do 
assinante do Serviço Telefônico Público;

e2) comunicação Móvel-Móvel: quando a área de numeração primária à qual 
está associada a Área de Registro onde o assinante de origem estiver localizado, 
no momento da comunicação, for diferente da área de numeração primária à 
qual está associada a Área de Registro (contratual) do assinante de destino; 

f ) Valor máximo do Adicional por Chamada (AD) por evento, que é devido 
pelo assinante à Concessionária do Serviço Móvel Celular, na chamada por ele ori-
ginada, ou a ele destinada, a cobrar ou não, quando ele estiver localizado fora de sua 
Área de Mobilidade;

g) Valor máximo do Deslocamento DSL-1, por minuto, aplicado à comunicação des-
tinada ao assinante da Concessionária de Serviço Móvel Celular, quando situado fora de 
sua Área de Mobilidade, porém localizado dentro de sua área de numeração primária;

h) Valor máximo do Deslocamento DSL-2, por minuto, aplicado à comunicação 
destinada ao assinante da Concessionária de Serviço Móvel Celular, quando situado 
fora de sua Área de Mobilidade e de sua área de numeração primária.;

i) Valor máximo da Tarifa de Uso da Rede Móvel TU-M, que é a tarifa de inter-
conexão na chamada inter-redes.

O índice de preço da cesta de referência do Plano de Serviço Básico da Telefonia 
Celular foi definido na forma que segue:

Cesta de Referência = (HAB÷36) + AS + (K1xVC-1) + (K2xVC-2) 

+ (K3xVC-3)+ (K4xDSL-1) + (K5xDSL-2) + (K6xAD)

onde:

K1, K2, K3, K4 e K5 = quantidade de minutos para os itens VC-1, VC-2, VC-3, 
DSL-1 e DSL-2, respectivamente;

K6 = quantidade de chamadas para o item AD;



Política de Preços Públicos no brasil 155

HAB = valor em Reais ( R$ ) da habilitação;

AS = valor em Reais ( R$ ) da assinatura;

VC-1, VC-2 e VC-3 = valores em Reais ( R$ ) referentes à utilização do serviço;

DSL-1 e DSL-2 = valores em Reais ( R$) referentes ao item de deslocamento;

AD = valor em Reais (R$ ) do adicional por chamada.

Ademais, definiu-se, como regra complementar, no leilão das empresas espelhos, 
que o valor de VC-1 não poderia ser inferior à soma da TU-M da Proponente e a 
maior tarifa de uso da rede local das Concessionárias do Serviço Telefônico Público 
da Área de Concessão objeto da Proposta. Por fim, além de cada item da cesta não 
poder ser superior ao definido previamente no Plano de Serviço, o valor da cesta de 
referência (que é uma soma ponderada dos itens) não poderia ser superior ao Valor 
Máximo da Cesta de Referência para a Área de Concessão.
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1. Introdução

O objetivo deste estudo é mostrar como são efetuados os reajustes dos preços ad-
ministrados no setor de serviços de transporte no Brasil, explorando algumas das im-
plicações das práticas vigentes. Após esta introdução, há seções específicas para cada 
um dos mais importantes modais nos quais os preços são administrados, e algumas 
conclusões são apresentadas ao final.

A administração dos preços praticados pelo uso de aeroportos e rodoviárias não 
foi analisada. Os serviços de transporte por táxi, por dutos e por hidrovias também 
deixaram de ser contemplados. Este último modal, exceto pela região Amazônica, 
é pouco utilizado no país. Segundo o hoje extinto Departamento de Hidrovias In-
teriores do Ministério dos Transportes, no ano 2000 apenas 2,7% das cargas eram 
transportadas em vias fluviais. Considerando-se também a cabotagem, o total da car-
ga aquaviária atinge cerca de 14% do total, essencialmente em função do transporte 
de petróleo entre as plataformas e os portos. A Empresa Brasileira de Planejamento 
de Transportes – Geipot estima o transporte dutoviário como sendo responsável por 
4,5% da carga movida no Brasil, também com largo peso do petróleo.

2. Regulação de Preços no Transporte Urbano de Passageiros

2.1 – A regra geral

O transporte urbano de passageiros é de responsabilidade municipal. A regra vale 
mesmo nas regiões metropolitanas, embora em algumas delas tenha havido acordos 
para gestão compartilhada ou o estabelecimento de uma empresa gestora em nível esta-

REAJUSTE E REVISÃO 
DE PREÇOS ADMINISTRADOS
EM TRANSPORTE: 
REGRAS E REALIDADE

EDUARDO FERNANDEZ SILVA1

1 Consultor Legislativo, Mestre em Economia pelo Institute of Social Studies, Holanda.
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dual. Naqueles municípios onde existe o serviço organizado, é usual que um agente da 
prefeitura – empresa, departamento, etc. – faça a regulação do setor. Esta geralmente 
envolve, além da definição das tarifas, a especificação dos equipamentos, das rotas, das 
freqüências, dos pontos de parada e de outras variáveis. Embora seja evidente que a 
autoridade municipal não possui agilidade, por exemplo, para definir se uma deter-
minada linha deve ou não ser alongada mais dois ou três quilômetros – senão após 
demorada e sempre questionável análise –, também esta competência lhe é atribuída. 
Todas essas variáveis afetam o Equilíbrio Econômico e Financeiro do Contrato (EEFC) 
da operação, e alteram também o nível de serviço prestado à população. Não obstante, 
no contexto deste trabalho nos limitamos a considerar a questão da tarifa.

O agente da prefeitura define também, como mencionado, o preço ou tarifa do 
serviço. Como princípio, o reajuste da tarifa deve corresponder à elevação de custos, 
conforme verificado com base em uma “planilha de custos”, que refletiria o custo 
médio do setor. Como referência, a maioria dos municípios toma por base planilha 
elaborada pela Empresa Brasileira de Transporte Urbano (EBTU) em 1985 e ajustada 
tanto por estudos do Ministério dos Transportes efetuados em 19942, quanto por 
análises e ajustes efetuados localmente. Não obstante, a “Planilha da EBTU” ainda 
é o instrumento básico de referência para os preços do setor de transporte urbano. A 
mesma planilha, com coeficientes ajustados para refletir as peculiaridades do segmen-
to, é referencial também para o transporte rodoviário intermunicipal, interestadual 
e internacional. De fato, porém, a tarifa é estabelecida com base em uma variante 
desta regra. 

Antes de explicitá-la, vale registrar que processos operacionais, custos e lucros das ope-
rações de transporte de passageiros por ônibus – urbano e interestadual – são hoje com-
pletamente distintos do que eram vinte anos atrás, tamanha a evolução da tecnologia. 

A variante do critério “planilha” adotada nos municípios, estados – para as linhas 
de transporte rodoviário que atendem diferentes municípios dentro do estado – e 
também no nível federal – para as linhas interestaduais e internacionais – caracteri-
za-se da seguinte maneira. Embora a regra seja a de reajustes baseados na “planilha”, 
outros critérios ocasionalmente prevalecem. Isto é, há algumas outras regras vigentes, 
inclusive não escritas e, portanto, eventualmente não cumpridas. Entre estas, e em 
especial no tocante às tarifas de transportes coletivos urbanos, a regra amplamente 
conhecida no setor de que, “em ano de eleição, reajuste só após a votação”. Ou seja, 
a “sensibilidade política”, ou o interesse eleitoral, da autoridade reguladora prevalece 
sobre a regra formal3. Naturalmente, quando se dá tal postergação do reajuste da 

2 “Planilha de Cálculo Tarifário — Instruções Práticas Atualizadas” revisada pelo 
Ministério dos Transportes através do Grupo de Estudos para Integração da Políti-
ca de Transporte (GEIPOT), 1994.
3 Não há independência real das autoridades reguladoras em praticamente todas 
as unidades federadas que cuidam de transporte, em relação aos ocupantes de 
cargos eletivos ou aos permissionários. Raros são o casos, para não dizer inex-
istentes, em que há representação formal e efetiva de usuários no processo de 
definição de preços.
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tarifa em uma situação de inflação, ocorre um acúmulo das defasagens de preço a 
ser resgatado no período seguinte, ou nos períodos seguintes. Assim, sempre que há 
a percepção, por parte da autoridade reguladora, de que a obediência ao critério da 
regra formal implica-lhe custos políticos inaceitáveis, ela busca uma negociação, da 
qual resulta o índice efetivo de reajuste dos preços4. De maneira análoga, quando há 
necessidade de recursos para fins políticos é freqüente a defesa, até mesmo por parte 
de autoridades que respondem pelos poderes públicos, da necessidade de uma revisão 
tarifária. Às vezes, por certo, com pleno embasamento técnico. De maneira similar, 
os empresários ocasionalmente pressionam por revisões, algumas vezes mediante o 
incentivo – sempre velado e negado – à greve de motoristas e cobradores. Eventual-
mente, os usuários também o fazem, muitas vezes por meio da depredação dos ôni-
bus ou trens, embora aparentemente não haja, na literatura, registro de usuários de-
predando aviões. Incidentalmente, no Brasil os preços das tarifas aéreas encontram-se 
na curiosa situação de poderem ser definidas como “liberadas ma non troppo”.

As características mencionadas levam à regra básica dos reajustes e revisões de 
preços de transporte no Brasil: embora existam normas explícitas, as quais definem 
parâmetros para a negociação, o índice efetivo de reajuste ou revisão de tarifas é deci-
dido entre quatro paredes por pessoas que, de um lado, supostamente representam os 
interesses dos concessionários do serviço e, de outro lado, alegadamente representam 
o “interesse público”.

O arcabouço em que são definidas as tarifas de transporte se completa com mais 
alguns fatos. Dois deles são: primeiro, a assimetria de informação entre o agente 
dos permissionários ou concessionários e seus “representados” é muito menor do 
que aquela existente entre o agente governamental e os governados; segundo, a ca-
pacidade de retaliação dos concessionários, caso seu representante atue contra seus 
interesses, é muito maior que a capacidade análoga dos usuários, na ocorrência de 
hipótese semelhante. O viés resultante é claramente perceptível e desequilibrado em 
favor dos concessionários.

2.2 – A evidência 

Pesquisa da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano – NTU5, 
cujos dados foram levantados de abril a maio de 2005, mostrou a situação nos maio-
res municípios brasileiros. A pesquisa, feita por meio da aplicação de questionários a 
órgãos gestores e operadores de transporte coletivo urbano, tem como universo 253 
municípios brasileiros com população acima de 100 mil habitantes. Os resultados 

4 Essas negociações não são restritas ao setor de transporte. No caso das teleco-
municações, apesar da “sofisticada fórmula” legalmente definida de reajuste de 
preços, quando, em 2003, o IPC se tornou elevado em face to IPCA, o Ministério 
se sobrepôs à Anatel e negociou um reajuste efetivo distinto daquele que resul-
taria, tivesse a norma sido obedecida
5 NTU, “Novas Tendências em Política Tarifária — Transporte Público Urbano”, 
Relatório, Brasília, Junho de 2005.
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estão listados em dois grupos: “todos” e “GR”. Nesta última categoria encontram-se 
os municípios com mais de 300 mil habitantes.

A riqueza de informações é grande. Os pontos principais do quadro geral são 
citados a seguir:

Não há periodicidade certa para os reajustes tarifários em 81% dos municípios. 
Em 90% dos casos, a decisão final sobre o reajuste é tomada pelo prefeito. Em 
84% dos municípios, o critério para o reajuste da tarifa é a negociação com 
base em cálculo de planilha tarifária (95% GR). Além desse, o único critério 
com freqüência mais significativa é o reajuste que toma como referência índices 
adotados por outras cidades. Nos últimos cinco anos, a maioria dos municípios 
reajustou sua tarifa predominante quatro ou cinco vezes. (... ) Observou-se uma 
tendência de maior número de reajustes nos municípios mais populosos. (...) O 
crescimento da tarifa média ficou acima do IPCA e abaixo do IGP-M. O reajus-
te médio foi maior nas cidades com mais de 300 mil habitantes. (...) A pesquisa 
mostra que a gratuidade média dos sistemas municipais de transporte público 
brasileiro é da ordem de 21,3% sobre o número de passageiros pagantes. Em 
apenas 3,3% dos municípios, parte das gratuidades é coberta por verbas gover-
namentais. O percentual médio de utilização do vale-transporte sobre o total de 
viagens realizadas é da ordem de 42%. (p. 17-29).

Inúmeros outros aspectos são revelados pela pesquisa. Convém destacar, ainda, que 

“em cerca de 50% dos municípios não há compensação de receita entre os 
operadores”6; “a bilhetagem automática7  está presente em 46% dos municí-
pios. A metade deles já a implantou totalmente e a outra metade, apenas par-
cialmente. Em 67% dos municípios com mais de 300 mil habitantes, a bilhe-
tagem automática está implantada – totalmente em 28% deles e parcialmente 
em 39%”; “a integração tarifária está presente em 45% dos municípios e, em 
59% destes casos, o volume de passageiros que realizam viagens integradas é 
considerado importante pelos respondentes. Nos municípios maiores, além 
da incidência da integração ser maior, é maior também sua importância: nos 
63% dos municípios que possuem integração, esta é de significativa impor-
tância em 68% dos casos”.

Os pontos apontados no parágrafo acima não dizem respeito, diretamente, aos 
critérios de reajuste ou revisão de tarifas. Tratam, no entanto, de processos de cobran-

6 No Brasil, predominam sistemas de transporte coletivo urbano que cobram 
tarifa única, ou em poucos patamares. Nestes casos, surge a necessidade de 
transferência de receita entre diferentes “linhas” de transporte, chamada “com-
pensação de receitas”.
7 Trata-se do uso de meios eletrônicos de pagamento da tarifa, para agilizar os 
processos de pagamento e conferência, e aumentar a segurança do sistema e o 
nível de informações gerenciais disponíveis. Noutros países, a automatização da 
bilhetagem teve início ainda com meios mecânicos.
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ça e remuneração dos serviços, temas que guardam estreita relação com a questão 
tarifária. Por exemplo, a integração tarifária permite ao passageiro deslocamentos 
múltiplos com o pagamento de apenas uma passagem. Sem ela, o custo para o usu-
ário que toma mais de uma condução se eleva. A tarifa efetiva, pois, fica mais alta, 
uma vez que é elevada, embora variável a cada município, a proporção de passageiros 
com mais de um deslocamento. 

A situação retratada, ao indicar a baixa adoção de processos de cobrança mais 
adequados às necessidades do consumidores – tais como a integração tarifária, a com-
pensação de receita entre operadoras, etc., disponíveis na Europa e noutros locais há 
décadas – vem reforçar a tese de que é baixo o peso dos interesses dos usuários na 
definição das tarifas, nominal e efetiva. A inexistência de mecanismos de compen-
sação de receita entre operadores, por sua vez, sugere que alguns deles operam em 
situação de “sobre-lucro”, pois é improvável, para não dizer impossível, que distintos 
permissionários tenham custos e receitas exatamente proporcionais. Assim, para que 
uns operem sem receber compensação, é necessário que outros possuam margem 
avantajada.

Em resumo, a situação deixa clara a existência de amplo espaço para a adoção de 
processos e critérios de regulamentação mais transparentes, eficientes e modernos, 
com prováveis benefícios, principalmente para os usuários, mas também para os pró-
prios permissionários e concessionários. Para estes, porque é crescente a degradação 
do sistema de transporte urbano no Brasil e, nesse processo, as empresas formais têm 
perdido participação na movimentação da população, como se pode perceber pela 
rápida exposição dos traços básicos do que se convencionou caracterizar como a atual 
crise do setor Brasil. 

Nesse sentido, cabe citar estudo conjunto do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) e do Ministério das Cidades, no qual se lê:

O transporte público coletivo urbano no Brasil vem apresentando um processo 
de declínio, expresso pela queda da demanda e da produtividade dos serviços. 
Tarifas crescentes, oferta inadequada às necessidades dos usuários, insuficiente 
desenvolvimento tecnológico e inovativo, falta de investimentos para atender à 
elevada demanda de infra-estrutura – estes são alguns dos problemas agravados 
por um ambiente institucional e um marco regulatório carentes de modernização. 
(...) A maioria dos sistemas de transporte público no país atravessa uma fase crí-
tica, caracterizada por um ciclo de perda da produtividade: a queda da demanda 
acarreta a queda da oferta e da qualidade dos serviços, que induzem ao aumento 
das tarifas, que provocam mais queda da demanda. Esse processo priva os mais 
pobres do acesso ao transporte – por não conseguirem arcar com as altas tarifas 
– e abre espaço para a atuação do transporte informal, dado o desajuste da rede à 
demanda, e expulsa a classe média do sistema devido à degradação da qualidade. 
(IPEA, 2004, p. 7 e 20)

Sobre a queda da demanda, para a média de nove capitais brasileiras (São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Curitiba e 
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Goiânia), o número de passageiros transportados caiu de 477 milhões, no mês de outu-
bro de 1995, para 309 milhões, no mesmo mês de 2004. A produtividade do sistema, 
medida com base no critério de índice de passageiros por quilômetro (IPK), reduziu-se 
de 2,59 em abril de 1995 para 1,56 no mesmo mês de 2004. Para a mesma área de re-
ferência, estima-se que apenas 27% dos passageiros pertençam às classes D e E, embora 
estes dois grupos representem 45% da população daquelas regiões8. 

Uma das questões a se destacar, em face desta evolução que retrata uma degrada-
ção do sistema de mobilidade da população, é a incapacidade institucional de propor 
e implantar soluções para reverter o processo. Nesse contexto, cumpre registrar que a 
questão das regras de reajustes e revisões tarifárias é apenas um aspecto de um com-
plexo conjunto de normas, inclusive aquelas referentes ao controle do uso do solo, 
que influem sobre os serviços – constitucionalmente definidos como essenciais – do 
transporte coletivo urbano. 

3. Regulação de Preços no Transporte Rodoviário Interestadual 
e Internacional de Passageiros

Os processos de reajuste e revisão das tarifas desse serviço apresentam caracterís-
ticas similares às dos praticados no transporte urbano de passageiros. As principais 
diferenças são o fato de a atribuição, para o transporte de mais longa distância, ser da 
esfera federal, a cargo da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), que as-
sumiu algumas das atribuições do finado Departamento Nacional de Estradas de Ro-
dagem (DNER). Outra diferença é que o representante das empresas, em todo o Brasil, 
é uma única associação, que reúne as maiores empresas do segmento, ao passo que, no 
transporte urbano usualmente essa função é desempenhada por um sindicato patronal 
de âmbito municipal. No mais, as semelhanças superam, em muito, as diferenças. 

A ANTT foi criada pela Lei nº 10.233, de 05/06/2001, cujo art. 24 estabelece 
sua responsabilidade com relação a 

pesquisas e estudos de tráfego e demanda de transporte, inclusive aqueles apli-
cados às definições de tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e 
os benefícios econômicos transferidos aos usuários pelos investimentos reali-
zados, e também por proceder à revisão e ao reajuste de tarifas dos serviços 
prestados, segundo as disposições contratuais, após comunicação prévia ao 
Ministério da Fazenda.(...)

Desta forma, ela absorveu as funções que até então eram desempenhadas pela 
Secretaria de Transportes Terrestres, do antigo DNER.

Em 2002, o Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu a Decisão nº 427/2002. 
Entre outras razões, esta Decisão foi motivada porque a Corte constatou que:

8 NTU, “Transporte Público Coletivo como Instrumento de Inclusão Social”, Apre-
sentação do Presidente, em Seminário sobre Tarifas de Transporte, Brasília, 2005.
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a planilha tarifária, que é o procedimento utilizado para o cálculo do coeficien-
te tarifário, publicada na Norma Complementar STT nº 17/2001, resultou de 
estudo efetuado em 1985 e revisto em 1989, tendo sido atualizados, em 2001, 
apenas o coeficiente básico referente a combustível e os parâmetros operacio-
nais de percurso médio anual (PMA), lotação dos veículos (LOT) e índice de 
aproveitamento (IAP), permanecendo os demais itens de custo e o fator de re-
dução de encomendas (FRE) sem alteração desde 1989 (§§ 28 e 76). (Decisão 
427/2002, do TCU).

Provocada pelo TCU, a ANTT buscou revisar os coeficientes técnicos utilizados 
na planilha de custos para o cálculo do valor da tarifa. Suas explicações foram acei-
tas pelo TCU, conforme Acórdão nº 865/2003. Alguns trechos desse acórdão vêm 
explicitar pontos mencionados anteriormente, com relação às práticas de reajustes 
tarifários. Constata-se a demora na atualização dos parâmetros tecnológicos ou co-
eficientes técnicos de consumo9, evidenciada pela citação acima. Nota-se, também, 
a adoção, pela Agência, para a coleta das informações necessárias à atualização dos 
coeficientes, de procedimentos reveladores da sua baixa capacidade de extrair infor-
mações do setor, para não dizer de regulá-lo.

Assim, em resposta à provocação do TCU, a ANTT efetuou pesquisa mediante o en-
vio de questionários para 57 empresas. Até o fim de setembro de 2002 a Agência recebera 
respostas de 44 das permissionárias. Como resultado, foram encaminhadas ao TCU 
as Notas Técnicas nº 35/2003 e 076/2003, ambas da Superintendência de Regulação 
Econômica e Fiscalização Financeira da ANTT, que prestavam esclarecimentos acerca 
das medidas adotadas com vistas ao cumprimento da Decisão nº 427, do TCU.

Não é o caso, aqui, de se analisar em detalhe as informações constantes das Notas 
Técnicas mencionadas, tampouco de questionar a validade dos parâmetros incluídos 
no cálculo da tarifa. Não obstante, vale ao menos uma observação sobre os critérios 
da planilha. Trata-se de registrar que a informação sobre o custo do veículo, utilizada 
para a depreciação, superestima o valor do capital aplicado. Como sobre esse capital 
incide uma taxa de remuneração de 12% a.a., a conseqüência é não só a elevação das 
tarifas, mas também o aumento da taxa efetiva de retorno sobre o capital de fato in-
vestido. Como se vê pela citação a seguir, o valor do capital é calculado sobre o valor 
do veículo novo, quando na realidade apenas uma parcela da frota é composta por 
veículos “do ano”: 

No caso de veículo, o método usado é o linear aplicado sobre o valor do veículo 
novo sem os pneus, considerando-se a vida útil legal do veículo de 5 anos (n) e 
valor residual (VR) equivalente a 20% do valor do veículo (fl. 12, vol. 3)

Vale registrar, também, a natureza da relação entre o órgão regulador e as permis-
sionárias, que se revela pelo encaminhamento dado pela Agência à revisão determi-

9 Como mostra a literatura especilizada, a demora em revisar os parâmetros é 
um dos fatores que asseguram, aos concessionários, captar eventuais ganhos de 
produtividade quando o sistema de reajuste de tarifas se baseia em “planilha”.
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nada pelo TCU. A julgar pela prática adotada, e acatada pelo Tribunal, vê-se que o 
órgão regulador carece de poderes, ou prefere não usá-los, para exigir das operadoras 
o fornecimento de informações, juntamente com documentação que as comprove. 
Assim, o ente regulador vê-se compelido a acatar parcela dos questionários enviados 
e, neles, basear o cálculo dos coeficientes que informarão a planilha. A precariedade 
do processo avulta e destaca a tibieza do regulador.

Outro aspecto relevante vem destacar a prática de definição do valor do reajuste 
“entre quatro paredes”, como mencionado acima. No Seminário Nacional Política 
Tarifária nos Transportes Públicos, promovido pela NTU em Brasília, em junho de 
2005, um diretor da ANTT apresentou palestra sobre a evolução dos reajustes desde 
a criação da Agência e informou: em 2002, a ABRATI – associação que representa as 
maiores operadoras do país – solicitou um reajuste de 16,915%, e a ANTT determi-
nou a correção de 11,90%; no ano seguinte, a solicitação foi de 28,34%, e o reajuste 
concedido foi de 17,48%, para as linhas de longa distância, e de 12,84% para as 
de natureza interestadual, mas de características semi-urbanas, a grande maioria das 
quais se refere à Capital da República e seu entorno; em 2004, a ABRATI solicitou 
13,68%, e a ANTT concedeu 5,20% e 5,52%, respectivamente para as linhas longas 
e as semi-urbanas; no último ano, a proposta dos permissionários foi de 24,59%, 
mas receberam 14,84% para as linhas longas e 11,90% para as demais. Não houve, 
porém, qualquer explicação para o diferencial entre o solicitado e o concedido, o que 
reforça a idéia de que os reajustes, de fato, resultam de negociação e não obedecem 
ao que determina a planilha. Cumpre observar, ainda, que a apresentação, implici-
tamente, defendia a “eficiência” da Agência ao assegurar reajustes inferiores aos soli-
citados pelos permissionários. O viés do raciocínio não depõe a favor da capacidade 
técnica da agência para cumprir sua missão.

Por fim, é importante registrar que a Resolução 417, de 3 de fevereiro de 2004, 
da ANTT, publicada no DOU de 12 do mesmo mês, definiu um plano de contas 
padrão a ser usado por todas as empresas do setor. Tal plano, como mencionado no 
capítulo sobre os métodos de reajuste e revisão de preços, é requisito básico para que 
o regulador tenha alguma possibilidade de conhecer o resultado econômico e finan-
ceiro da atividade, desde que as contas sejam confirmadas por auditorias freqüentes 
contratadas pelo próprio regulador. A Resolução assinalada previa a implantação do 
plano de contas para janeiro de 2005, o qual se tornaria exigível em janeiro de 2006 
(parágrafo único do art. 1º). No entanto, até junho de 2006, a medida ainda não 
havia sido efetivamente implantada. 

4. Critérios de Reajuste e Revisão dos Valores dos Pedágios

A partir de 1995, o Governo Federal transferiu à iniciativa privada 1.483 km de 
rodovias federais. Em troca da arrecadação de pedágios, os concessionários – isto 
é, os vencedores dos leilões – assumiram, junto com o direito de cobrar pedágio, a 
responsabilidade pela execução de um Programa de Exploração da Rodovia (Ponte 
Rio-Niterói). Nestes PER/PEP estavam previstas obras de melhoria e manutenção 
das rodovias e da ponte Rio-Niterói, todas relacionadas nos editais. Esses editais, as-
sim como os contratos de concessão assinados com cada um dos vencedores dos lotes 
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concedidos no certame, regulam os procedimentos e critérios de reajuste e revisão 
de preços.

Atualmente, está em curso a segunda etapa do programa de concessão de rodo-
vias. Sete trechos serão leiloados, com extensão total de 2.600,78 km. 

Esta seção realiza uma análise dos critérios de reajuste e revisão, com base em uma 
análise dos contratos da primeira fase e das minutas de edital e dos contratos relativos 
à fase dois. Termina com algumas informações gerais sobre concessões rodoviárias 
noutros países, de forma a se contextualizar o caso brasileiro.

No Brasil, as concessões de rodovias federais adotaram como critério definidor da 
licitação, na primeira fase, a oferta de menor tarifa. Na segunda etapa, a previsão do 
edital é de um leilão em três passos: no primeiro, os licitantes apresentarão envelopes 
fechados contendo suas propostas para o valor do pedágio. O concorrente que pro-
puser o menor valor para a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) será considerado vencedor 
do primeiro passo e passará para a segunda etapa do leilão. No segundo momento, os 
licitantes cujas ofertas apresentarem uma TBP até 5% (cinco por cento) superior ao 
da primeira colocada terão a oportunidade de reduzir seus lances e aceitar o valor da 
proposta vencedora, desde que se manifestem formalmente. Na terceira etapa do certa-
me, os licitantes que permanecerem na disputa farão lances de valores a serem pagos à 
ANTT, a título de outorga. Vencerá o leilão aquele que apresentar a maior outorga.

Com este método proposto no novo edital10, a segunda etapa do processo de 
concessão de rodovias federais combina o método utilizado pelo Governo Federal 
na fase anterior do processo de concessões – menor tarifa – com o método utilizado 
pelo Estado de São Paulo. Este licitou concessões de rodovias estaduais com base no 
critério de maior outorga.

O critério de reajuste das tarifas é basicamente o mesmo para as várias rodovias 
federais licitadas na primeira etapa. O contrato de concessão da Via Dutra, que liga 
São Paulo ao Rio de Janeiro e é a principal rodovia do Brasil, prevê reajuste anual, 
como define a legislação. Para tanto, foi adotada, para os primeiros anos da conces-
são, uma fórmula paramétrica definida por quatro termos básicos, os quais pondera-
vam a evolução de preços de quatro atividades distintas. O primeiro termo, com peso 
de 14%, se referia à evolução dos custos de terraplanagem entre a data base e o mês 
do reajuste. O segundo termo da fórmula tinha peso inicial de 34% e refletia o au-
mento ocorrido com os preços de pavimentação. O terceiro e o quarto consideravam, 
respectivamente, a evolução de custos de obras de arte especiais – peso de 32% - e de 
serviços de consultoria, com peso de 20%. Todos os quatro termos da equação, cujos 
pesos somam 100%, seriam apurados com base em índices específicos publicados 
pela Fundação Getúlio Vargas.

10 Importante registrar que os comentários aqui apresentados referem-se à minu-
ta de edital disponível na página da ANTT na internet. Até a presente data — maio 
de 2006 — o Edital oficial ainda não foi publicado.
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Após o quinto ano de vigência do contrato – ou, no caso da Ponte, quarenta e oito 
meses – as principais obras previstas já teriam sido executadas e os parâmetros para o 
reajuste passariam a ser: 20% para o índice de evolução de custos de terraplanagem; 
16% para o de pavimentação; 13% para o de obras de artes especiais; e 51% para o 
de serviços de consultoria. Tal alteração também poderia ocorrer em prazo menor, na 
hipótese de antecipação da realização das obras. 

O critério de reajuste dos contratos da Concer, concessionária da Rodovia Juiz de 
Fora–Rio de Janeiro, é igual ao anterior, exceto pelos pesos adotados: respectivamente, 
0,16; 0,12; 0,35; e 0,37, nos primeiros cinco anos. Já para a Ponte S. A., concessionária 
da Ponte Rio–Niterói, a fórmula considerou apenas três termos – excluiu-se o item 
terraplanagem – e os demais ficaram em 0,70, relativo a obras de arte especiais, e 0,15 
para cada um dos dois outros, quais sejam, pavimentação e consultoria. 

Vale esclarecer que, contratualmente, a definição de eventuais reajustes e revisões 
é feita com relação à chamada Tarifa Básica de Pedágio (TBP).  Nos contratos de 
nível federal, esta é a tarifa proposta pela licitante vencedora do certame e se aplica 
a veículos de dois eixos e rodagem simples, isto é, automóveis. Exceto para a Ecosul, 
todas as rodovias federais concedidas consideram dez categorias de veículos, das quais 
a categoria 1 é referente a automóveis e outros veículos leves; a categoria 2, a cami-
nhão leve, ônibus, furgões e caminhão-trator sem reboque, com dois eixos e rodagem 
dupla. As categorias seguintes correspondem quase sempre a veículos mais pesados e 
com maior número de eixos. Para cada categoria há um fator multiplicador da tarifa 
básica: 1 para a categoria inicial, dois para a seguinte, 1,5 para a terceira, etc. A mais 
cara, categoria oito, considera veículos pesados com seis eixos, e o fator multiplicador 
é igual a seis. A nona categoria inclui motocicletas, com fator multiplicador igual 
a 0,5. A categoria dez inclui veículos oficiais e do corpo diplomático, isentos. As 
mesmas categorias são utilizadas em ambas as etapas do programa de concessões de 
rodovias federais11.

Os contratos da primeira etapa do programa de concessões têm duas referências 
teóricas implícitas para o reajuste e revisão das tarifas. A primeira é o reajuste com 
base no custo de prestação do serviço, uma vez que os índices utilizados procuram 
refletir a evolução de custos da concessão. Inclusive, conforme se modificassem as 
obrigações deste, como previsto pelo Plano de Exploração da Rodovia, os pesos dos 
índices na fórmula de reajuste seriam alterados para torná-la mais ajustada às novas 
condições de gastos com terraplanagem, melhorias em obras de arte, etc. 

A segunda referência é ao modelo de garantia de retorno, tal como se fazia à época 
das concessões ao Barão de Mauá – “garantia de juros”, dizia-se então –, embora com 
alguma atualização. Este segundo critério prevalece como orientador das revisões ao 

11 Há questionanentos no sentido de que a progressão é fortemente regressiva, uma 
vez que o aumento de custo por eixo não seria tão elevado — até pelo contrário — e 
que, portanto, os veículos pesados — que são bens de produção e não bens de con-
sumo — pagariam proporção indevidamente elevada do custo total de pedágio. 
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se tomar como parâmetro o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, equilíbrio 
este que é referenciado à taxa interna de retorno proposta na licitação.

Nos contratos não há, porém, como ocorre quando do uso do modelo de teto de 
preço, qualquer previsão de critérios para a transferência de ganhos de produtividade 
aos usuários. 

Com relação à revisão tarifária, os parâmetros são basicamente os mesmos para 
os três contratos analisados acima. Estão explicitados diversos fatos possíveis que 
ensejariam a revisão: criação, revisão, alteração ou extinção de impostos, exceto o de 
renda; alteração do plano ou da programação de obras a serem executadas; fato do 
príncipe; sempre que forem constatadas “alterações substanciais”12 nos preços relati-
vos dos fatores de produção; etc. Há particularidades, porém. No caso da ponte, a 
eventual construção de uma segunda ponte ligando os dois municípios seria razão 
para se rever a tarifa. Para as duas rodovias analisadas, não há cláusula semelhante.

4.1 – A evolução dos preços

Os relatórios anuais da ANTT sobre as concessões rodoviárias não apresentam 
informações suficientes para se realizar uma análise da evolução dos reajustes e revi-
sões desde a data base. É difícil avaliar a profundidade da assimetria de informações 
entre a Agência e os concessionários, pois não se sabe qual o nível de conhecimento 
que a Agência dispõe acerca das operações, além daquelas constantes dos relatórios. 
Contratualmente – seção VIII, 81, d, no contrato da Concer – há a obrigação da 
concessionária de dar aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer épo-
ca, aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos 
e financeiros, assim como às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes ou 
vinculadas à concessão. Disposição semelhante existe, por exemplo, para o setor ban-
cário e financeiro, o que não tem impedido que o Banco Central por vezes se mostre 
desconhecedor da situação de certas instituições financeiras. No caso das rodovias 
concedidas, sequer existe, nem mesmo no edital da segunda etapa, a obrigação de se 
instalar, nas praças de pedágio, contadores eletrônicos de veículos com envio on line 
das informações à ANTT. Isto é, a Agência não dispõe de meios independentes de 
conhecer o volume efetivo de tráfego nas rodovias e, portanto, depende de informa-
ções prestadas pelas concessionárias.

Eventuais analistas interessados no desempenho do programa de concessão de 
rodovias, baseando-se nos relatórios, não podem ir além de questões superficiais. As 
informações prestadas sobre cada concessão referem-se sempre às mesmas variáveis, 
e alguns conceitos utilizados deixam margem a dúvidas. No caso da Nova Dutra, 
consta do relatório de 2004, no que tange aos aspectos financeiros, que:

12 Note-se que não há uma definição mais rigorosa do que venha a ser “alterações 
substanciais”.
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•A receita total com pedágios no ano de 2004 foi de R$ 508,2 milhões;

•A receita acumulada desde o início da concessão, em valores absolutos de cada 
ano, foi de R$ 2.642,3 milhões;

•Os investimentos efetuados – a preços iniciais – foram de R$ 20,7 milhões em 
2004, e atingiram, no acumulado, a preços iniciais, R$ 661,8 milhões de reais;

•Os custos operacionais – também valorados a preços iniciais – foram de R$ 
97,7 milhões em 2004 e de R$ 665,1 milhões no acumulado.

É intrigante registrar que a maneira como a informação é divulgada – vide os 
pontos sublinhados, acima – não permite uma comparação criteriosa entre os indi-
cadores econômico-financeiros listados, pois a cada momento altera-se a referência 
do padrão monetário. Não obstante, a receita acumulada exclusivamente com pedá-
gios, somando-se os valores de cada ano sem correção pela inflação, equivale a 1,96 
vez o total de custos13 – investimentos, custos operacionais e impostos municipais 
– valorados a preços iniciais, exceto para o último, cujos valores são de 2004. O 
mesmo relatório mostra as tarifas, por categoria de veículo, praticadas em cada praça 
de pedágio, no ano base, mas cala sobre a evolução das mesmas. Em outras palavras, 
as informações constantes do relatório são insuficientes para se proceder à análise da 
evolução das tarifas.

Os relatórios divulgados pela ANTT apresentam outras insuficiências que difi-
cultam, se não impedem, a realização de uma análise do desempenho físico e finan-
ceiro das concessionárias. Por exemplo, não há tabela com os números referentes ao 
tráfego. As informações relativas a essa variável e sobre as categorias de veículos são 
divulgadas apenas em gráfico, e numa escala compacta que torna imprecisa a sua 
transformação em algarismos. Além disso, a informação é divulgada em termos do 
volume diário médio equivalente (VDM) e de VDMA, ou volume diário médio anu-
al equivalente. Conforme glossário publicado no Relatório Anual da ANTT – 2004, 
“VDM é o volume (número) médio diário de veículos reais que trafegam em uma 
determinada seção da rodovia vezes o fator multiplicador de tarifa da categoria a que 
pertence. Destina-se a representar, para efeito de cálculo tarifário, o impacto causado 
pelas diferentes categorias veiculares. É determinado a partir de observações realizadas 
em um período inferior a um ano”. O VDMA equivalente é idêntico, exceto pelo fato 
de que determinado a partir de observações realizadas em um período de um ano 
completo.

13 Curioso registrar que a hipótese simplificadora de que todos os custos — de 
investimento e operacionais — incorreram no primeiro ano, e todas as receitas, 
nos anos seguintes, idênticas a cada ano, resultando o somatório destas em 196 
e daqueles em 100, retorna uma taxa interna de retorno igual a exatos 16%. Para 
a Concer, o resultado é 10%. Como as informações sobre a TIR de referência não 
constam dos contratos, o analista fica sem saber a razão da divergência. 
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A questão é que, por construção, um mesmo VDM, ou VDMA, pode ser o resul-
tado de fluxos com diferentes proporções entre veículos leves e pesados. Como estes 
últimos têm custo superior aos primeiros, por provocarem maior desgaste da rodovia, 
fato reconhecido até mesmo na própria definição das diferentes categorias de veícu-
los, resulta que a mesma VDM pode – ou não – manter o equilíbrio econômico-fi-
nanceiro do contrato. Ao leitor dos relatórios da ANTT, porém, não é dado acesso a 
tais informações. Como os dados sobre essas categorias de veículos são apresentados 
apenas em forma de gráfico pizza, a tarefa de analisar os resultados financeiros se 
torna extremamente difícil e imprecisa.

Ademais, o resultado efetivo de cada reajuste não depende apenas da evolução 
dos índices mencionados nas fórmulas. Influem sobre o processo o arredondamento 
das tarifas, necessário para facilitar o troco e a agilidade do processo de cobrança nas 
praças de pedágio. A cada reajuste, valores eventualmente “perdidos” em função do 
arredondamento seriam incorporados. Além disso, os valores dos reajustes seriam 
também ajustados para compensar alterações – acréscimos ou reduções, postergações 
ou antecipações – das obras a serem realizadas nas rodovias pelos concessionários. A 
rigor, estar-se-ia procedendo, simultaneamente, a uma revisão e a um reajuste das ta-
rifas. Antecipações e ampliações de obras resultariam em valores maiores de reajuste 
para compensar o desembolso antecipado ou a maior por parte da concessionária e 
assegurar-lhe o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

Uma questão importante diz respeito ao fato de que não há, contratualmente, 
uma fórmula objetiva e formal a ser considerada para avaliar o eventual afastamento 
– e a necessidade de recomposição – de tal equilíbrio. Nos três contratos, a referência 
é a mesma: a reposição do equilíbrio-econômico financeiro do contrato. Assim, ainda 
que se possa entender que tal cláusula transforma os contratos, dando-lhes a caracte-
rística de “garantia de retorno sobre o investimento”, não há neles, explicitamente, a 
taxa interna de retorno a ser obtida na situação de equilíbrio. 

Dadas essas características, no frigir dos ovos, a decisão final sobre o percentual 
de reajuste será também, como noutros segmentos do setor e mesmo noutros setores 
regulados, resultado de entendimento entre o representante dos usuários, na pessoa 
do agente público, e o representante dos concessionários, usualmente um presidente 
de sindicato ou associação da categoria. Sem dúvida, a assimetria de informação entre 
o usuário da rodovia e seu representante é bem maior que aquela existente entre o 
concessionário e seu representante. Situação análoga diz respeito à capacidade que o 
principal, o representado, tem para fiscalizar as ações de seu agente, o representante. 
Quando este negocia em nome das concessionárias, esta capacidade de fiscalização é 
muito maior do que quando o agente negocia em nome do usuário. Este último, por 
sua vez, tem bem menos poder de retaliar seu agente, quando este decide de forma 
desalinhada aos seus interesses, do que as concessionárias, em hipótese semelhante. 
Nesse quadro, a possibilidade de que o preço definido, isto é, a tarifa, leve a algo que 
possa ser chamado de posição de bem-estar social é assaz remota. Mais prováveis são 
a definição e a apropriação de rendas (rents).
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O anexo I mostra os valores efetivos dos reajustes ocorridos nas diversas conces-
sionárias. A tabela I, a seguir, compara os reajustes dados à Novadutra e à Concer, 
acima referidas e responsáveis, respectivamente, pelas rodovias Presidente Dutra e 
Presidente Juscelino Kubistcheck (Juiz de Fora–Rio de Janeiro). Verifica-se que, em-
bora os contratos sejam idênticos no tocante aos critérios e índices de reajuste, houve 
diferenças substanciais a cada alteração do valor da tarifa, embora ocorridos em datas 
muito próximas. No acumulado, o pedágio da primeira subiu 197,07% entre junho 
de 1996 e agosto de 2005, e o segundo, 235,07% entre agosto de 1996 e setembro 
de 200514. Como se disse acima, a possível explicação se encontra em antecipações, 
ampliações, postergações ou reduções do volume das obras a serem realizadas em 
cada rodovia. Não há nos relatórios, porém, informações que permitam esclarecer a 
questão.

Tabela I

Reajustes de Tarifas de Pedágio — 1996 / 2005

Novadutra Concer

DATA 
PROPOSTA

REAJUSTE 
%

DATA 
PROPOSTA

REAJUSTE 
%

01/06/96 19,67 20/08/96 24,61

01/08/97 10,14 22/08/97 9,24

01/02/98 4,76 23/02/98 11,54

05/08/98 6,06 24/08/98 3,45

18/08/99 -5,71 19/08/99 -6,67

26/12/99 9,09 26/12/99 10,71

01/01/00 5,56 01/01/00 6,45

06/08/00 10,53 29/12/00 12,12

03/08/01 7,14 27/09/01 10,81

19/8/2002 8,89 15/10/2002 14,63

02/09/2003 18,37 23/09/2003 17,02

1º/08/2004 10,34 20/08/2004 10,91

20/08/2005 10,94 03/09/2005 6,67

Fonte: ANTT, mimeo.

Com relação às revisões – e sem pretender ser exaustivo – pode-se recorrer ao 
trabalho de Schumaher (2003). Diz ela:

14 A Novadutra praticou a Tarifa Básica de Pedágio de R$ 2,39, na proposta, e R$ 
7,10, a partir de 20-8-2005; para a Concer, a TBP de contrato foi R$ 1,91 e, a 
partir de 3-9-2005, R$ 6,40.
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Através da análise de documentos fornecidos diretamente pelo DNER (atual 
DNIT), para que pudéssemos compreender o processo de revisão ocorrido de 
1996 a 2002, podemos caracterizar as revisões das Concessões Federais de duas 
maneiras:

• Revisões feitas para compensar antecipação ou investimentos em novas obras 
e serviços não previstos no PER (Programa de Exploração Rodoviária), mas ne-
cessários para melhorar o conforto e a segurança, tanto dos usuários da rodovia 
quanto das comunidades lindeiras;

• Revisões ocorridas em 1999 e 2000 de caráter político e tributário.

Além dos casos acima, também ocorreram, entre 1996 e 2002, revisões ocasiona-
das por redução de receitas da concessionária. (Schumaher, 2003, p.112).

Cumpre esclarecer que a referência ao caráter “político” da revisão se refere, pro-
vavelmente, a fato ocorrido em julho de 1999, quando o Ministério dos Transportes 
suspendeu os reajustes das tarifas para os concessionários como parte do acordo para 
encerramento de greve dos transportadores rodoviários de carga. A motivação das 
revisões ocasionadas por reduções de receitas das concessionárias também não fica 
clara, pois cabe às empresas, por contrato, o risco de tráfego.

Registre-se que, dentre os vários riscos que uma empresa corre ao assumir a gestão 
de uma rodovia, encontra-se a possibilidade de a demanda de tráfego não corresponder 
à sua previsão. Por tal razão esse risco não deve caber à concessionária, que não pode 
gerenciá-lo, ao contrário de riscos tais como custos de obras e outros. Não obstante, 
também na segunda etapa do processo de concessões de rodovias federais, a atribuição 
desse risco ao concessionário é até mesmo propalada como mérito do processo.

Mais que detalhar as várias ocorrências de revisões, cumpre registrar, por ora, que 
revisões recorrentes de tarifas não é processo exclusivo do Brasil. Engel, Fischer e 
Galetovic (2003), em estudo sobre o processo de privatização de rodovias na América 
Latina, com base nos casos de Chile, Colômbia e Argentina, registram seguidas revi-
sões em cada um desses países. No caso do primeiro, tido como modelar, há inclusive 
contratos de revisão que permanecem secretos! (op. cit., p.12)  

4.2 – A segunda fase do processo de concessões

A minuta do edital da segunda etapa do Programa Nacional de Concessões Ro-
doviárias encontra-se disponível no sítio de Internet da ANTT (Edital de Concessão 
nº 001/2006, para licitação na modalidade de leilão). Em maio de 2006, tal edital 
aparece como ainda sujeito a alterações, mediante incorporação de sugestões apresen-
tadas durante as audiências públicas realizadas desde fevereiro desse mesmo ano.

Os principais pontos das regras de reajuste e revisão constam dos itens 5.32 e 
seguintes do referido edital. Destacam-se:
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• a Tarifa Básica de Pedágio (TBP), definida pela Licitante vencedora do leilão, 
correspondente à Tarifa Básica de Pedágio a preços Iniciais (TBPI) (cláusula 
5.32);

• a TBPI será reajustada na data do início da cobrança do pedágio (5.33)15 – a 
qual será definida como data-base (5.34) – e, a partir de então, anualmente, 
salvo nos casos previstos na Lei nº 9.069/95 (5.33);

• a TBP será reajustada anualmente de acordo com a variação do IPCA, calculado 
pelo IBGE, ou outro índice que venha a ser definido em sua substituição, em caso 
de sua extinção (5.35);

• a TBP será reajustada anualmente pelo produto da TBPI pelo Índice de Reajusta-
mento da Tarifa (IRT), o qual corresponderá à variação do IPCA (5.36);

• conforme o item 5.37 do Edital, “O Índice de Reajustamento de Tarifa (IRT) 
será calculado com base na variação do IPCA, calculado pelo IBGE, entre o 
mês anterior da data de realização do Leilão e o mês anterior à data-base de 
reajuste de tarifa, conforme a fórmula a seguir: IRT = IPCAi / IPCAo, onde: 
IPCAo = IPCA do mês anterior à data de apresentação da Proposta Comercial; 
IPCAi = IPCA do mês anterior à data-base de reajuste da Tarifa Básica de Pedá-
gio;

• o Edital prevê, ainda, que os efeitos econômicos decorrentes do arredondamen-
to das tarifas para múltiplos de dez centavos, a cada reajuste, serão considerados 
no reajuste subseqüente.

O texto acima, lembre-se, consta de uma minuta de edital colocada para debate 
público, a qual poderá ser alterada quando da definição do texto final. Não obstante, 
valem duas observações. 

Primeiro, a fórmula de reajuste apresentada é impossível de ser aplicada. Ou me-
lhor, sua aplicação forçará uma revisão dos termos do contrato pouco tempo após 
o leilão, caso alterações não sejam feitas antes da publicação do edital definitivo. 
Textualmente, afirma-se que o Índice de Reajuste de Tarifa (IRT) será calculado com 
relação a um período fixo, e não obrigatoriamente conforme a variação dos doze 
meses anteriores a cada reajuste. Para maior clareza, repita-se a definição do IRT: é o 
resultado da divisão do IPCA do mês anterior à data-base de reajuste da Tarifa Básica 
de Pedágio – ou seja, a data de início da cobrança – pelo IPCA do mês anterior à 
apresentação da proposta comercial. Sem dúvida, não há qualquer razão para se es-
perar que a inflação ao longo dos 25 anos do contrato permanecerá constante e igual 
à do período inicial. Uma interpretação alternativa pode se fundamentar no caráter 
“evidente” de que a data-base não é a que consta do texto, mas sim o mês de ocorrên-
cia do reajuste, a cada ano. Neste caso, haverá a possibilidade de que o período entre 

15 Após a adjudicação da concessão, a concessionária deve efetuar diversas obras. 
Somente quando estas estiverem terminadas, aprovadas e aceitas pela ANTT é 
que se pode iniciar a cobrança do pedágio.
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o mês anterior ao leilão e o início da cobrança do pedágio seja computado duas vezes. 
Considerando a taxa de inflação anual vigente atualmente no Brasil e admitindo-se o 
período de 12 meses entre o leilão e o início da cobrança, a tarifa básica seria onerada 
em duplicidade. Nesta hipótese, em aproximadamente 5%.

A segunda observação com relação aos reajustes refere-se ao abandono de índices 
de variação de preços atrelados aos custos do setor e sua substituição por índice geral 
de variação de preços ao consumidor. Como se sabe, na primeira fase do programa 
de privatização de rodovias prevaleciam os índices mais “colados” aos custos setoriais. 
Ruiz (2003) argumenta que a adoção dos índices mais aderentes aos custos havia 
possibilitado reajustes menores, relativamente ao ocorrido noutros setores, nos seis 
anos posteriores à privatização. 

Não obstante essa ressalva, há que se registrar que reajustes menores, ainda que 
possam beneficiar o usuário no curto prazo, não significam “adequação” ou “susten-
tabilidade” do contrato. Na realidade, a literatura é inconclusiva com relação à me-
lhor alternativa, se índices mais próximos da evolução dos custos setoriais ou índices 
mais gerais, como é a opção da segunda fase do processo de concessões.  

É fato, porém, que a opção por índices mais gerais usualmente vem acompanha-
da da adoção do critério de teto de preço e inclui o “fator X”, redutor do reajuste. 
Na minuta de edital aqui comentada, não há previsão de inclusão deste “fator X”, 
assim como não havia no edital nem existe nos contratos relativos à primeira etapa 
do programa de concessão de rodovias. Esta ausência implica reajustes de preços 
mais elevados e, portanto, menor pressão sobre os concessionários para que busquem 
eficiência operacional16 e, principalmente, denuncia a falta de um critério de repar-
tição, com os usuários, dos ganhos de produtividade futuros. Estes, em parte, serão 
independentes da atuação da concessionária – por exemplo, o surgimento de máqui-
nas mais eficientes para os vários trabalhos afetos à sua operação -, principalmente 
quando se considera um contrato com vinte e cinco anos de duração. Por oportuno, 
mencione-se o  Acórdão nº 2299/2005, do Tribunal de Contas da União, onde se 
diz que há “informações técnicas de sites de empresas do setor de asfaltos em que se 
exemplificam reduções de mais de 60% no custo por km do asfaltamento” (TCU, 
2005, § 204).

Com relação ao mesmo fator X, vale registrar que esta partição dos ganhos futuros 
de produtividade entre a concessionária e os usuários está prevista em diversos con-
tratos de concessão no Brasil, entre eles os de telecomunicações e de energia elétrica. 
Noutros países também o “fator X” consta de diversos contratos entre provedores de 
serviços públicos e a agência reguladora ou o órgão concedente, como mencionado 
pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, no caso 
referindo-se ao setor de telecomunicações:

Esta pressão de aumento (da inflação) causada pela escolha de um índice de 
preços com forte participação de preços no atacado poderia ter sido parcial-

16 Exceto pela possível apropriação de ganhos ocorridos entre os reajustes.
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mente compensada por um fator X, de produtividade, que refletisse o forte 
progresso técnico pelo qual o setor de telecomunicações vem passando. Nos 
diversos Estados americanos o fator X para serviços de telefonia fixa tem sido 
fixado na média em 3,4% e para diversos países ao redor do mundo a média 
observada tem sido de 3,6%. No caso do Brasil, o fator X para os serviços de 
telefonia fixa foi fixado, desde a privatização, em 1%. (SEAE, 2005)

Registre-se, a bem da verdade e para destacar um ponto adicional acerca dos as-
pectos distributivos da regulação, que o fator X=1% em telecomunicações é válido 
apenas para as ligações locais. Para as ligações interurbanas e internacionais – cujos 
usuários são clientes de mais alta renda, e também empresas – o fator redutor de rea-
juste é maior, chegando a 5% para as interurbanas e até 15% para as internacionais.

4.3 – Considerações finais

A experiência internacional com a concessão de rodovias é rica e variada. Está fora 
dos objetivos deste trabalho revê-la, mas a menção a alguns fatos ajuda a colocar em 
perspectiva a situação no Brasil. 

Em primeiro lugar, é fundamental explicitar que as variações em termos de cus-
to de construção de rodovias são tão amplas que comparações de custo devem ser 
vistas com extremo cuidado. Dada a qualidade, rodovias construídas em montanha, 
ou em pântano, ou terra firme e plana, ou área previamente ocupada envolvendo 
desapropriação, etc., apresentarão custos por km extraordinariamente variados. Da 
mesma maneira, há diferentes modos de envolvimento do capital privado no setor 
rodoviário. Esses variam desde o BOT – referido à expressão inglesa Build, Operate 
and Transfer, que significa que um particular recebe do ente públivo uma concessão 
para financiar, construir e operar determinada infraestrutura por determinado tem-
po, findo o qual a unidade será transferida de volta ao concedente – até esquemas 
nos quais ocorre apenas a operação por empresas privadas, ou esta última combinada 
com a manutenção, além de várias outras alternativas. Assim, números relativos aos 
custos de pedágio por km por eixo devem ser analisados com extremo cuidado e, com 
freqüência, mais enganam que esclarecem.

O Banco Mundial registra que pedágios para carros de passageiros oscilam entre 
US$ 0,03 e US$ 0,08 por km, com variações entre (e dentro de) países. Veículos 
de carga geralmente pagam pelo menos o dobro, dependendo também do número 
de eixos17. Informações para a Argentina, referentes a projetos BOT,  mencionam o 
custo de US$ 0,015/km, porém com a importante ressalva de que “como a localiza-
ção das praças de pedágio não foi especificada (pela autoridade), o concessionário as 
colocou de forma estratégica em função da maximização da receita, ao cobrar pedá-
gios relativamente elevados para usuários de pequenos trechos. Isto levou a um custo 
médio por quilômetro viajado que é bem maior que a tarifa estabelecida de aproxi-

17 Worl Bank, http://www.worldbank.org/transport/roads/toll_rds.htm, visitado 
em  27/5/2006.
18 Engel at al., 2003, p. 7.
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madamente US$ 0,015, porque a viagem média é pequena mas paga a tarifa cheia18.”  
Ainda com relação à Argentina, Engels et al. (2003) mencionam que seu programa 
teve início em 1990, com a concessão de doze trechos por doze anos. À época, consi-
derou-se que o volume de tráfego era suficientemente elevado – entre 2.000 e 2.500 
veículos por dia – para dar viabilidade privada à manutenção, reabilitação e melhoria 
da capacidade, mas não tão elevado a ponto de viabilizar a construção.

No Brasil, por comparação, e com todos os cuidados mencionados acima, o vo-
lume médio diário, para o ano de 2004, na Nova Dutra, foi de aproximadamente19  
350 mil veículos/mês. Na Ponte, o VDM – também em bases mensais – foi de cerca 
de 80 mil veículos/mês. Na Concer, próximo de 60 mil veículos/mês. 

Na Alemanha, há referência a custos da ordem de US$ 0,12/km, dependendo da 
quantidade de poluentes emitidos pelo motor – a emissão de poluentes não é consi-
derada no Brasil para efeito de valor de pedágio. No México, que em 1989 deu início 
a um dos mais ambiciosos programas de concessão de estradas da América Latina, 
5.000km de novas rodovias foram completadas em apenas cinco anos. Após este 
período, a instabilidade financeira paralizou o programa. A reestruturação do mesmo 
custou ao Governo cerca de US$ 8 bilhões20. 

Para finalizar, vale citar uma conclusão importante do estudo do Banco Mundial: 

Cada uma das dezoito economias analisadas neste estudo tem a sua peculiari-
dade em termos do quadro institucional e regulatório, refletindo seus respec-
tivos ambientes social, econômico e político. Isto, por sua vez, influenciou as 
decisões sobre as maneiras de investir em rodovias pedagiadas pelos setores 
público e privado. Este estudo identificou experiências bem e mal sucedidas. 
Ao longo do nosso relatório, o termo “melhores práticas” tem sido usado para 
sugerir os quatro pontos seguintes: primeiro, o objetivo de alcançar a eficiên-
cia econômica – isto é, custo-benefício e o melhor uso dos recursos; segun-
do, alcance ótimo de objetivos; terceiro, transparência e responsabilização – 
accountability – pelas decisões e procedimentos; e quarto, aderência aos mais 
elevados princípios e ideais.21

19 Ver observações acima, sobre a forma de apresentação de informações nos 
relatórios da ANTT.
20 World Bank, ibid.
21 http://www.worldbank.org/transport/toll_sem/vol1/vone_s4.doc, acessado 
em 27-5-2006, p. 4.
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5 – Regulação de Preços nos Serviços Portuários

O Brasil, com 7.400 km de litoral, possui 45 portos22; a China tem 23523  em seus 
14.500 km de costa, e a Europa mais de mil portos24 litorâneos. Fossem os portos bra-
sileiros eqüidistantes, haveria 164 km de litoral entre cada um deles. A mesma hipótese, 
para a China, resultaria em 59 km de distância entre cada um dos seus terminais ma-
rítimos. Na Europa, a distância seria muito menor. A simples menção desses números 
revela desenhos muito distintos dos respectivos mercados de serviços portuários e,  que 
a concorrência entre portos seguirá pois, dinâmicas também distintas, nos três locais 
mencionados. Afinal, a grande distância entre portos, no Brasil, torna quase cativas 
vastas áreas dos respectivos hinterlands, ou áreas geográficas de influência. 

Não obstante essas diferenças, tanto a China como o Brasil, acompanhando vá-
rios outros países, fizeram profundas alterações na organização institucional de seus 
portos no último quarto de século. A linha geral dessas transformações foi no sentido 
da descentralização da administração portuária, com redução do papel dos governos 
centrais e ampliação do campo de ação de governos locais e da iniciativa privada. 
Inglaterra, Canadá e China, por exemplo, privatizaram a movimentação de cargas e a 
gestão das áreas comuns, como já ocorria também nos EUA. Nesses países, a própria 
operação portuária passou a gerar os recursos necessários à manutenção e ampliação 
das áreas comuns, que incluem os acessos terrestre e marítimo ao porto. 

No Brasil, a privatização não alcançou a gestão, manutenção e ampliação das 
áreas comuns. Essas responsabilidades – que incluem, por exemplo, a dragagem do 
canal de acesso e de áreas de acostamento – ficaram com as “Autoridades Portuárias”. 
Os recursos de que estas autoridades dispõem dependem de aportes governamentais, 
de suas receitas correntes – oriundas de tarifas – e de receitas derivadas dos contratos 
de arrendamento de áreas do porto. Neste quadro, as áreas comuns se transformaram 
nos principais gargalos da estrutura portuária brasileira.

Esta configuração de responsabilidades e receitas provoca uma distribuição difusa, 
entre todos os que dependem de exportações e importações, dos custos que decorrem 
da insuficiente oferta de acesso aos portos, tanto marítimo quanto terrestre. Em par-
te, esta situação resulta de questões legais não equacionadas à época da privatização; 
em parte, das regras de administração de preços vigentes.

A questão legal decorre da previsão de atividades típicas de governo a serem exer-
cidas pela administração do porto, inviabilizando sua realização por entidades priva-
das, como explicado por Lacerda (2005), pág. 307:

22 Nóbrega, C.A. W, ” Seminário Nacional de Modernização Regulação e Concorrên-
cia”, Salvador, 06/2005 informa existirem 35 portos, inclusive alguns não-maríti-
mos. A Antaq informa, em seu sítio da Internet, existirem 45 “portos principais”.
23 Lacerda, S. M. “Investimentos nos Portos Brasileiros: Oportunidades da Con-
cessão da Infra-Estrutura Portuária”, BNDES, 2005.
24 European Sea Ports Organization, “Política de Portos Marítimos”, Bruxelas, 
2004, www.espo.be.
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A ausência de novas administrações portuárias privadas deve-se à falta de cla-
reza sobre as responsabilidades das autoridades portuárias públicas e das em-
presas administradoras portuárias privadas. A indefinição quanto aos papéis 
público e privado na infra-estrutura portuária é expressa no art. 3° da Lei dos 
Portos, que identifica a administração do porto com a autoridade portuária. A 
Lei, em seu art. 33, apesar de estabelecer a possibilidade de a administração do 
porto ‘ser exercida pela entidade concessionária do porto organizado”, declara 
como competências da administração do porto uma série de atribuições que 
não são delegáveis a empresas privadas, por serem de competência eminente-
mente pública, como “fazer cumprir as leis, os regulamentos do serviço e as 
cláusulas do contrato de concessão; fiscalizar as operações portuárias, orga-
nizar e regulamentar a guarda portuária; lavrar autos de infração e instaurar 
processos administrativos, aplicando as penalidades previstas em lei.

As regras de regulação de preços, por sua vez, colocaram a “autoridade portuária” 
– doravante, AP – em uma situação de compressão de suas receitas, contribuindo 
para dificultar a geração dos recursos necessários aos investimentos nas áreas co-
muns.

Em que pese o fato de que cada porto possui características singulares, e ape-
sar de existirem contratos de arrendamento ou concessão diferentes e específicos 
a cada porto, pode-se afirmar que atualmente os reajustes das tarifas nos portos 
brasileiros são definidos por duas regras básicas. Uma trata das tarifas pagas pelos 
arrendatários/concessionários das diversas áreas em que cada um dos portos públi-
cos foi dividido, a partir da implantação da Lei no 8.630/93, a chamada de Lei dos 
Portos. A outra diz respeito aos reajustes dos preços cobrados por estes arrendatá-
rios – gestores de terminais e operadores portuários – dos seus clientes, isto é, dos 
armadores, dos donos das cargas ou de seus agentes ou, ainda, dos passageiros de 
viagens marítimas25. 

Os primeiros, isto é, as tarifas, são administradas. Seus reajustes e revisões não 
têm periodicidade definida e carecem de autorização do Conselho da Autoridade 
Portuária (CAP), da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq) e, confor-
me o caso, do Ministério da Fazenda. Os segundos são preços livres. 

Os preços que seguem a primeira regra remuneram os serviços prestados pela AP 
de cada porto, usualmente efetuada por empresas públicas, as Companhias “Docas”. 
Como mencionado, estes são os chamados serviços comuns e incluem a dragagem do 
canal de acesso, a manutenção das vias internas de transporte e a segurança portuária. 

Os preços que seguem a outra regra remuneram as empresas privadas que prestam 
serviços aos proprietários das cargas e dos navios. Estes serviços, de forma sintética, 
são a movimentação e armazenagem da carga no espaço do porto e sua colocação e 
retirada dos navios, assim como o apoio à embarcação acostada ao cais.

25 Embora o transporte marítimo de passageiros seja inexpressivo no Brasil, na Euro-
pa, anualmente, cerca de 350 milhões de passageiros passam pelos portos marítimos. 
(Política de Portos Marítimos, ESPO, 2005).
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Para melhor compreensão da questão dos reajustes e revisões de preços nos por-
tos brasileiros, convém explicitar alguns conceitos que retratam a distribuição de 
responsabilidades e os serviços prestados nos portos. Exceto nos casos dos terminais 
privativos, como os da CVRD, da Petrobras e da Cutrale, por exemplo26, os demais 
localizam-se em áreas de propriedade da União, em sua maioria concedidos a Auto-
ridades Portuárias.

Tais portos públicos – isto é, portos que prestam serviços a diversos embarcadores 
e armadores, e não apenas aos seus “proprietários”27 – com freqüência são dividi-
dos em diversos terminais, e cada um destes possui instalações para acostamento de 
navios e para a movimentação de cargas entre as embarcações e os demais modais, 
ferroviário ou rodoviário, e vice-versa. Possuem também instalações de armazenagem 
e, com freqüência, postos da aduana, da polícia e da vigilância sanitária, humana e 
animal. A infra-estrutura marítima, por sua vez, é composta pelos canais de acesso 
aos portos, bacias de evolução, quebra-mares e berços de atracação. Os equipamentos 
para movimentação de carga – guindastes, portâineres, dutos e correias transporta-
doras, etc. –, são conhecidos como superestrutura portuária. No Brasil, são operados 
quase que exclusivamente por empresas privadas, os “operadores portuários”. 

Uma parte da infra-estrutura dos portos organizados28 – as áreas de embarque 
e desembarque de cargas mais as áreas de armazenagem – foi transferida para 
a operação privada, com base na Lei dos Portos, de 1993, por meio de arren-
damentos. Anteriormente à Lei dos Portos, as administrações portuárias eram 
responsáveis pela maior parte das operações nos portos, tais como embarque e 
desembarque de cargas dos navios e transporte, armazenagem e manuseio de 
cargas. Após os arrendamentos de áreas portuárias, essas atividades foram, em 
geral, transferidas para operadores privados, e as administrações portuárias tor-
naram-se gestoras das áreas comuns do porto e responsáveis pela contratação 
das obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação 
das instalações portuárias, inclusive as infra-estruturas de acesso aquaviário e 
terrestre aos portos. (Lacerda, 2005, p. 301)

26 Os três principais terminais privativos do Brasil, dedicados à exportação de 
minério de ferro, em 2004 exportaram 162 milhões de toneladas, equivalentes a 
42% da tonelagem exportada pelo País. São eles Ponta da Madeira (MA), Tubarão 
(ES) e Ilha Guaíba (RJ), e localizam-se fora das áreas dos portos organizados.
27 O operador privado pode prestar serviços a terceiros. A dificuldade para tal é a 
existência, com freqüência, de equipamentos que se prestam ao embarque/de-
sembarque apenas de determinado tipo de carga: não se pode exportar suco de 
laranja e combustível pelos mesmos dutos.
28 “Portos Organizados”, conforme definição do § 1º do art. 1º da Lei 8.630, de 
1993, com a redação dada pela Lei n° 11.314, de 2006, são aqueles construídos 
e aparelhados para atender às necessidades da navegação, da movimentação de 
passageiros ou da movimentação e armazenagem de cargas, concedidos ou ex-
plorados pela União, cujo tráfico e operações portuárias estejam sob a jurisdição 
de uma autoridade portuária. 
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5.1 – A descentralização administrativa dos portos brasileiros

A idéia de privatização dos portos brasileiros sugere algo que, a rigor, não ocorreu. 
O que sucedeu foi a passagem de uma administração centralizada – por meio basica-
mente da empresa pública federal, a Portobrás – para uma descentralizada, efetuada 
pela AP de cada porto público e por empresas privadas, nos portos privados. As insta-
lações portuárias permaneceram propriedade do Governo Federal e foram arrendadas 
ou concedidas, mediante leilões públicos, a arrendatários privados. O modelo adota-
do é, por vezes, chamado de landlord ou de senhorio, exatamente pela característica 
de locador de que passa a se revestir a AP, que também administra as áreas comuns. 
Usualmente, a AP se confunde com as Companhias “Docas”, que estão presentes em 
cada estado com instalação portuária. 

 (...) observa-se nos (...) Estados Unidos e Canadá a institucionalização de 
mecanismos de governança que impõem limites à ingerência dos governos 
nos assuntos portuários, por meio do disciplinamento do poder de indicação 
política de cargos de direção das autoridades portuárias e de sua autonomia 
financeira com relação aos governos. No Brasil, as administrações portuárias 
estatais, que acumulam as funções de autoridades portuárias, são integralmen-
te controladas pelo poder executivo da instância geopolítica responsável pela 
exploração do porto. O compartilhamento do poder decisório com outros 
agentes portuários está limitado a uma instituição criada pela Lei dos Portos, o 
Conselho de Autoridade Portuária (CAP) que, no entanto, tem prerrogativas 
limitadas e ainda carentes de definição. (Lacerda, 2005, p. 308)

Os Conselhos das Autoridades Portuárias – CAP são as autoridades máximas 
em cada porto. São compostos por três representantes do poder público, quatro dos 
trabalhadores, quatro dos operadores portuários e cinco dos usuários dos serviços29.  
Os múltiplos interesses representados nos CAPs, se por um lado poderiam propiciar 
o equilíbrio das decisões, por outro podem levar – como, aparentemente, têm levado 
– a uma maior dificuldade de se chegar a decisões. 

Além disso, a permanência da administração portuária nas mãos de uma enti-
dade pública tem acarretado custos diversos. A Lei de Licitações eleva os custos de 
contratação de obras, relativamente à contratação por empresas privadas, e estabelece 
uma estrutura de incentivos que torna-se pouco propícia à busca da eficiência ope-
racional:

O resultado final dos projetos de construção depende dos incentivos a que os 
responsáveis pela sua contratação e acompanhamento estão sujeitos. Quando 
os responsáveis pela obra, durante suas fases de planejamento e de execução, 
são os mesmos que administram o que foi construído e geram suas receitas 
com base nesse ativo, existem incentivos para que os detalhes do projeto e 
seu acompanhamento, assim como os materiais e as técnicas utilizadas, sejam 

29 O art. 31 da “Lei dos Portos — Lei nº 8.630, de 1993 — define a composição dos 
CAPs.
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monitorados levando em consideração os seus reflexos sobre a rentabilidade 
futura do ativo. Por outro lado, quando os responsáveis pela contratação da 
obra não dependem dela para sua geração futura de caixa, não existem in-
centivos para que detalhes do projeto de construção e de sua execução sejam 
aperfeiçoados. A empresa construtora da obra, ao contrário do dono do pro-
jeto quando pronto, tem incentivos para utilizar os materiais e as técnicas que 
apresentem menor custo, mesmo que o ativo assim construído apresente, após 
sua finalização, maiores custos de manutenção ou necessidades de adaptações. 
Esses custos, após a finalização da obra, não serão responsabilidade da empresa 
construtora. (...) as administrações portuárias estatais, responsáveis pela con-
tratação de obras nos portos, são indicadas pelos governos e têm, portanto, 
um horizonte de planejamento coincidente com os mandatos dos governos. 
(...) Existe, portanto, a possibilidade de que os gestores públicos da infra-es-
trutura portuária não levem integralmente em consideração as conseqüências 
de longo prazo dos planos de obras de suas gestões para além dos mandatos 
dos governos que os indicaram. (Op. cit, p. 311)

Em resumo, as obras de manutenção e expansão são responsabilidade pública. 
Por outro lado, a quase totalidade da prestação de serviços aos usuários dos por-
tos é efetuada por empresas privadas. Estas podem ser as próprias arrendatárias 
das áreas em que os portos foram divididos – conforme plano elaborado por 
cada CAP e aprovado pela Antaq, como previsto na Lei dos Portos – ou podem 
ser operadores portuários autorizados pelas arrendatárias. Em 2000, as cargas 
movimentadas no cais público – vale dizer, cais não dedicados a exportadores 
ou importadores específicos –, por operadores públicos, representaram 13% do 
total processado nos portos brasileiros.30 Como as áreas foram arrendadas an-
tes da criação da Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (Antaq), assim 
como da definição de regras gerais para o setor, são essencialmente os contratos 
individuais, celebrados pelo representante do Poder Público – à época, o Minis-
tério dos Transportes – com cada uma das Companhias Docas, e entre estas e os 
vencedores dos chamados “leilões de privatização dos portos”, que “regulam” os 
preços e outros aspectos desse mercado.

Cada porto possui várias tabelas de preços de serviços. Estas divergem inclu-
sive na nomenclatura, tornando a comparação de custos entre portos uma tarefa 
não-trivial. Analisar o detalhe de cada tabela tornaria este trabalho enfadonho. A 
questão dos reajustes tarifários, assim, será vista em seu aspecto geral, e não no 
detalhe de cada porto. As peculiaridades das tabelas, porém, revelam uma com-
plexidade no mercado de serviços portuários aparentemente dispensável e que 
pode ser prejudicial à concorrência na medida em que dificulta a comparação de 
preços entre os portos. 

Como regra geral, as tabelas vigentes se referem aos preços cobrados pelos serviços 
listados abaixo, embora o agrupamento deles possa diferir entre portos:

30 Ruiz, J. Regulação de preços públicos por agências federais: energia elétrica, 
telefonia, transporte terrestre e aquaviário. 
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A – Acessos aquaviário e terrestre ao porto: tais taxas devem remunerar, respec-
tivamente, a manutenção do canal de acesso das embarcações, da bacia de evolução, 
fundeio e outras marítimas, assim como a manutenção das vias rodoviárias e ferrovi-
árias, no espaço do porto e de seu acesso;

B – Serviços de atracação ou acostagem: remunera a ocupação do berço e é cobra-
da por hora acostada e por tamanho da embarcação;

C – Acesso terrestre ao berço de acostagem, ao armazém, ao portão, isto é, movi-
mentação interna no espaço do porto;

D – Uso de equipamentos, como portêineres e outros, necessários para colocar ou 
retirar a carga dos navios, dos armazéns, movimentar os contâineres, etc.; 

E – Serviços gerais, como por exemplo fornecimento de energia elétrica e água aos 
navios, segurança, limpeza das áreas públicas, entre outros.

São consideradas “operadores portuários” as empresas que efetuam os serviços de 
b, c e d. Os itens a e e estão incluídos nos chamados “serviços condominais” e são 
prestados pela autoridade portuária. 

Sem dúvida, cada porto apresenta peculiaridades, assim como custos distin-
tos, para cada uma das atividades que são exercidas em seu interior. não obstan-
te, ainda que alguns portos não possuam certas atividades, como por exemplo a 
movimentação de passageiros ou dutos de transporte, em todos eles o conjunto 
de atividades descritas nas várias tabelas é basicamente o mesmo. Assim, caso 
houvesse uma única tabela listando os diversos serviços – com preços específi-
cos por porto ou por terminal, mas com tarefas e usos análogos – a possibilida-
de de se comparar custos entre portos e entre terminais certamente contribuiria 
para incentivar a competição, com os benefícios que esta pode trazer. Porém, a 
distância entre portos certamente mitigaria tal aumento de concorrência.

Outra implicação é que a eventual homogeneidade das tabelas evitaria, se 
não de imediato, pelo menos a médio prazo, a ocorrência de fatos tais como 
as disputas com relação à alegada dupla cobrança pelo mesmo serviço, como 
se verificou no caso da chamada THC2 (Tarifa de Movimentação no Terminal 
2), conforme processo movido contra os terminais junto ao Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica (Cade)31. Qualquer que seja a fundamentação 
jurídica para tal cobrança, a homogeneidade das tabelas acabaria por dar maior cla-
reza à definição de quais serviços estão ou não incluídos em cada item de cobrança.

31 Armadores argumentam, na ação, que os terminais cobram duplamente a THC, 
ou Tarifa de Movimentação no Terminal, de forma inclusive discriminatória contra 
os donos de cargas destinadas a portos secos. Alegam tratar-se de restrição à con-
corrência que estes últimos exercem pelo armazenamento de cargas. O Cade, em 
processo contra a Santos Brasil Tecon, a Santos Libra Terminais SA e a Usiminas (Rio 
Cubatão Logística Portuária Ltda), julgou estas empresas culpadas, em 27-4-2005.
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32 No processo de “privatização”, é fato que estas empresas perderam um grande rol 
de responsabilidades, exatamente aquelas assumidas pelas empresas privadas vence-
doras dos leilões. Não obstante, restam-lhes papéis cruciais, como já mencionado.

Dada a diversidade da composição das tabelas, a possibilidade de comparação 
de preços fica reduzida. Pela mesma razão, a análise das implicações dos crité-
rios de reajuste e revisão de preços deve descer ao nível de cada porto. Assim, 
os comentários tecidos no próximo tópico se restringirão àqueles portos mais 
importantes, responsáveis pela maior parte da carga nacional.

5.2 – Os reajustes das tarifas administradas

Como se destacou, as tarifas administradas dizem respeito à remuneração 
dos serviços prestados pelas Docas32. Estes serviços seriam custeados, como pre-
visto no novo modelo, pelas tarifas. Estas, como também já observado, seriam 
reajustadas apenas caso homologadas pelos CAP e, se em períodos inferiores a 
um ano, mediante prévia autorização do Ministério da Fazenda.

Não foi possível obter, na Diretoria de Regulação da Antaq, a informação 
exata sobre as datas e os percentuais de reajuste das tarifas para cada porto nos 
últimos anos. Trabalho executado pelo Geipot (Empresa Brasileira de Plane-
jamento de Transportes, do Ministério dos Transportes), em 2001, mostra a 
evolução, para diversos portos, dos seus custos totais, alguns dos quais desagre-
gados. Esse estudo divide os custos portuários em três categorias: a) tarifas 
portuárias – recebidas pelas Docas ; b) manuseio; e c) entrada e saída. As 
duas últimas categorias constituem receita dos operadores privados e dos 
serviços de praticagem, rebocadores, vigias e agências marítimas. Segundo 
esse estudo, no ano de 2000, o peso das tarifas sobre os custos totais variava 
amplamente de porto a porto, como se vê na tabela II.

Tabela II – Participação dos Setores Públicos e 
Privados nos Preços dos Serviços Portuários – 2000 (1)

Porto/Terminal
Setor Público Setor Privado

Tarifas Manuseio (A) Entrada e Saída (B) Total (A+B)

Manaus – ST 50,0 39,9 10,1 50,0

Manaus – SNPH 25,8 50,7 23,5 74,2

Suape 7,5 65,6 29,9 92,5

Salvador – Tecsal 14,9 64,0 21,1 85,1

Vitória – TVV 4,7 63,8 31,5 95,3

Vitória Peiú 14,0 53,9 32,1 86,0

RJ – Tecon I 7,4 79,8 12,8 92,6

RJ – Tecon II 7,0 77,0 16,0 93,0

Santos – Tecon 10,9 80,2 8,9 89,1
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Santos – Cais Público 22,4 61,6 16,0 77,6

Santos – T35/37 9,7 75,8 14,5 90,3

Santos – Cosipa 17,6 59,5 22,9 82,4

Paranaguá 12,9 60,5 26,6 87,1

São Francisco do Sul 22,1 54,6 23,3 77,9

Fonte: Geipot — Os Serviços Portuários — Preços e Desempenho, 2001
(1) Período de Outubro a Dezembro

A ampla variação da composição de preços revela a existência de critérios de pre-
cificação distintos a cada porto. O processo de reajuste, assim, fica mais fácil de ser 
compreendido a partir de debate ocorrido na Câmara dos Deputados, do qual par-
ticiparam representantes dos diversos segmentos atuantes nos portos. Essa audiência 
pública ocorreu em 10 de maio de 2001 e seu objetivo era debater os impactos, na 
economia, da então pleiteada majoração das tarifas portuárias por parte da adminis-
trações dos portos de Paranaguá, Antonina e Santos. Naquele momento, o CAP do 
primeiro já havia autorizado a elevação dos preços das suas Tabelas I e II33, mas os 
aumentos não haviam sido implantados. A reivindicação de Santos ainda se encon-
trava pendente.

O aumento da eficiência dos portos, após a transferência das operações para 
o setor privado, foi reconhecido por todos os presentes, representantes tanto 
dos portos quanto dos seus usuários, desde donos de carga até armadores. O 
representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirmou que o cus-
to médio unitário de movimentação de contêineres caíra de US$ 500,00 para 
cerca de US$ 220,00 nos aproximadamente cinco anos então decorridos desde a 
privatização, mas insistia em que os preços continuavam elevados, comparados 
a portos noutros países: US$ 130,00 em Buenos Aires, por exemplo. Igualmente 
importante, dizia o representante da CNI, é que os ganhos de produtividade 
obtidos no processo estavam sendo disputados por todos os participantes das 
operações portuárias, desde trabalhadores até a Marinha Mercante. 

A natureza política do processo de reajuste tarifário foi claramente explicitado 
pelo representante dos armadores ao dizer: 

Recentemente, a APPA (Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina)  
pretendeu elevar as tarifas portuárias. A intenção era elevar os preços da Tabe-
la I entre 20% e 30%, e da Tabela II, em 100%. O Conselho da Autoridade 
Portuária chegou a aprovar e homologar essa majoração que a APPA pretendia 
colocar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2001. Porém, em face da grande 
pressão feita pelos exportadores de grãos – o pessoal que opera o granel de soja 

33 Como mencionado anteriormente, a Tabela I se refere basicamente a acessos 
aquaviário e terrestre e a Tabela II inclui os serviços de atracação ou acostagem.
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34 Majoração das Tarifas Portuárias, Comissão de Economia, Indústria e Comércio, 
Subcomissão permanente de Comércio Exterior, Câmara dos Deputados, 2001. 
35 Após a sua criação, a Antaq passou a exercer este papel.

e de outros produtos – e também por esta entidade (dos armadores), a APPA 
não chegou a pôr em prática esse aumento.34

Na seqüência, o então Secretário de Transportes Aquaviários do Ministério 
dos Transportes redefiniu a questão. Em síntese, disse que de 1996 até então 
– maio de 2001 – “em termos de tarifa de porto, nada foi aumentado. Em Santos 
(...) houve redução de tarifas porque o Governo desejava fazer o porto competiti-
vo.” O trâmite de uma solicitação de revisão tarifária foi explicado: iniciada pela 
Companhia Docas, segue para a Secretaria de Transportes Aquaviários (STA)35, 
é embasada tecnicamente e encaminhada à Secretaria de Acompanhamento Eco-
nômico, do Ministério da Fazenda, “que define o limite”. Aprovado o teto, o 
pleito vai ao CAP, único com poder de homologar a decisão. Em suas palavras: 

Nós – a STA – sugerimos e a Secretaria de Acompanhamento Econômico 
aprova o teto. O que ela aprova é o que ela acha, o que ela tem dos parâmetros 
que o Governo determina dentro da economia e dentro da lei que preserva o 
Real. Daí em diante o que há é a negociação entre os empresários, uma ques-
tão absolutamente de mercado (sic). 

Na continuação, o representante do porto de Santos informou que, dos 4,5 mi-
lhões de metros quadrados de áreas arrendáveis do porto, 2,9 milhões já haviam 
sido arrendados, e havia 380 mil metros quadrados em processo de arrendamento. 
Permaneciam disponíveis mais 1,8 milhão de metros quadrados. 

Importante uma breve digressão: os 1,8 milhão de metros quadrados não lici-
tados representam 40% da área portuária passível de arrendamento; não colocá-los 
em licitação representa uma “restrição de oferta” cuja razão não foi explicada nem 
questionada durante a audiência. Ainda que os motivos dessa restrição possam 
eventualmente ser justificáveis – por exemplo, devido a possíveis dificuldades de 
solução da articulação entre porto e malha urbana –, o fato é que ela reduz a 
concorrência entre os operadores portuários e entre os arrendatários. Apesar da 
substancial redução dos custos portuários no período desde 1996, é de se crer que a 
queda poderia ter sido ainda maior, em benefício de exportadores, importadores e 
seus consumidores, caso o restante da área tivesse sido entregue, mediante a devida 
licitação, a outros operadores. 

Retomando a questão dos preços, o representante do porto procurou demonstrar 
o peso das tarifas no custo logístico. Como esse peso é variável, dependendo do tipo 
de mercadoria e da operação portuária requerida, foi utilizado o exemplo de um con-
têiner de filtros cerâmicos para água. O total de custos logísticos, incluídos transporte 
do contêiner vazio do porto até a indústria, e cheio no caminho inverso, descarga 
no armazém, Terminal Handling Charge, ou THC, etc., foi de R$ 2.088,90; a re-
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muneração do porto, por meio da tarifa, para a realização dos serviços mencionados 
anteriormente foi de R$ 65,00, aproximadamente igual à remuneração, privada, do 
serviço de mensageiro para o transporte, dentro do porto, de um documento asso-
ciado à movimentação da mesma carga. Outros exemplos, relativos a outros tipos de 
carga, corroboraram o argumento da baixa incidência das tarifas portuárias sobre os 
custos totais de movimentação, ademais não contestado pelos outros participantes.

Por fim, o debate na audiência pública mencionada contemplou, com base em 
palavras do presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP), 
questão relativa ao processo de “privatização” dos portos: Disse ele:

O processo de privatização não foi feito de forma adequada: foi um processo 
para o governo fazer caixa. Esse foi o grande erro. Não se preocupou em re-
almente transformar os portos brasileiros em portos que pudessem reduzir o 
custo, aumentar as exportações, facilitar a importação, atrair empresas. Essa 
é a função do porto.(... ) O governo, ao licitar, deveria sanear todo o sistema 
portuário, a começar pelas Docas (...) Não foi feito isso. (Comissão de Econo-
mia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados – Subcomissão Perma-
nente de Comércio Exterior, p. 43, Brasília, 2001) 

Em resumo, a transformação ocorrida no marco regulatório dos portos brasileiros, 
isto é, no arcabouço legal que define as diretrizes com que são governados e operados, 
foi capaz de possibilitar melhoria na produtividade operacional, porém não logrou 
estruturar um arcabouço de “governança” capaz de dar aos portos o dinamismo ne-
cessário ao papel central que têm na economia. Neste sentido, sintetiza e é ilustrativa 
da situação notícia publicada na revista Veja, de 7 de junho de 2006:

Maré baixa:

Desde o início do governo Lula, o PL e o PT disputam a escolha de quem 
executará as obras de dragagem do Porto de Santos. Por causa disso, a situação 
chegou a um ponto crítico. Na semana passada, pela primeira vez um navio 
não conseguiu chegar ao porto. O NCC ASIR encalhou ao tentar atracar no 
terminal de produtos químicos da Ilha Barnabé. Foi retirado do local com a 
ajuda de rebocadores. 

6 – Critérios de Reajuste de Preços em Ferrovias

Os critérios de reajustes tarifários aplicáveis às ferrovias transferidas à operação 
privada foram definidos no Edital n° PND/A–8/96/RFFSA e nos contratos de con-
cessão assinados com cada um dos vencedores da licitação. Como se sabe, a antiga 
Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA) foi desmembrada em seis partes, cada qual 
constituída por uma malha: Estrada de Ferro Tereza Cristina, Malha Centro-Leste, 
Malha Nordeste, Malha Oeste, Malha Sudeste e Malha Sul. Esta seção tem dois 
objetivos: mostrar as regras de reajustes e revisões e, no período para o qual as infor-
mações estão disponíveis no sítio da ANTT, a efetiva evolução das tarifas.
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Como os critérios são idênticos para as várias malhas, toma-se aqui, como referen-
cial, o contrato celebrado para a transferência da Malha Sul, que cobre os estados do 
Sul. Seu leilão foi vencido por consórcio que, mais tarde, após adquirir outras opera-
ções ferroviárias e também rodoviárias, viria a se denominar América Latina Logística 
(ALL). Hoje, cerca de 10 anos após esse processo, a ALL se tornou uma das maiores 
operadoras de transporte ferroviário do País e mesmo da América do Sul. 

De acordo com o Edital, o processo de concessão da operação e dos ativos da 
RFFSA referentes à Malha Sul se daria da seguinte forma (item 2.2 do Edital): 

1) Um pagamento no valor de R$ 158.000.000,00 (cento e cinqüenta e oito mi-
lhões de reais), fixado pela Resolução nº 3/96, de 22/1/96, do Conselho Nacional de 
Desestatização, correspondente a:

a) R$ 7.900.000,00 (sete milhões e novecentos mil reais), relativos à concessão; e 

b) R$ 150.100.000, 00 (cento e cinqüenta milhões e cem mil reais), dos quais 
R$ 147.431.855,64 (cento e quarenta e sete milhões, quatrocentos trinta e um mil, 
oitocentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) relativos ao arren-
damento dos bens de propriedade da RFFSA e R$ 2.668.144,36 (dois milhões e 
seiscentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos)  
referentes à venda de bens de pequeno valor.

Os valores acima eram tidos como o preço mínimo, e poderiam vir a ser elevados 
quando do leilão, caso houvesse lance mais elevado. De fato, o valor final do leilão 
foi de R$ 216.600.000,00 (duzentos e dezesseis milhões e seiscentos mil reais), com 
ágio de 37,09%. 

Os valores resultantes do lance vencedor da licitação seriam pagos da seguinte 
maneira:

2.3 – FORMA DE PAGAMENTO – O pagamento do preço total será feito 
em 113 (cento e treze) parcelas, devendo a primeira ser paga na data indicada 
no cronograma36 e as demais trimestralmente, concedido um prazo de carên-
cia de 2 (dois) anos, contados da data do pagamento da primeira parcela.

I. O valor da primeira parcela é fixado em R$ 31.600.000,00 
(trinta e um milhões e seiscentos mil reais), equivalentes a 20% 
do preço mínimo aprovado, acrescidos da diferença entre o preço 
mínimo e o valor do lance vencedor. 

II. Cada uma das 112 (cento e doze) parcelas trimestrais tem o 
valor de R$ 4.650.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cinqüen-
ta mil reais) e sofrerá reajuste de acordo com a legislação aplicá-
vel, pela variação do IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, e, no 

36 O cronograma — item 11.3 do Edital — previa a realização do leilão para o dia 
13-12-1996 e a liquidação financeira da primeira parcela em 18-12-1996.
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caso da sua extinção, pelo mesmo índice que a CONCEDENTE 
indicar para o reajuste das tarifas, tomada como data-base a do 
pagamento da primeira parcela. O valor das 112 (cento e doze) 
parcelas foi estabelecido com a inclusão de juros à taxa de 12% 
(doze por cento) ao ano, calculado trimestralmente.

III. O vencimento da segunda parcela será no dia 15 (quinze) 
do mês seguinte ao encerramento do período de carência e o de 
cada uma das 111 (cento e onze) parcelas restantes, sucessivamen-
te, no dia 15 (quinze) do primeiro mês de cada trimestre contado 
da data de vencimento da segunda parcela.

A maior parte desses valores – 95% – caberia à RFFSA, a título de arrendamen-
to. Os restantes 5% seriam da União, pelo pagamento da concessão (cláusula 2.4). 
Esses pagamentos, registre-se, referem-se ao arrendamento dos bens da RFFSA e 
à concessão do serviço e não estão diretamente ligados às tarifas a serem cobradas 
pelo serviço nem tampouco ao seu reajuste ou revisão. Não obstante há, sim, vin-
culação entre os reajustes dos pagamentos trimestrais a serem feitos e os índices de 
reajustes das tarifas de referência, como se verá a seguir.

A questão propriamente tarifária consta não do Edital, mas dos contratos 
celebrados entre a concedente e as concessionárias, que previam:

Cláusula sétima – Das Tarifas

A Tarifa é o valor cobrado pelo transporte ferroviário de uma unidade de carga da 
estação de origem à estação de destino.

Parágrafo 1° - A Concessionária poderá cobrar, pela prestação do serviço, as tarifas 
de seu interesse comercial, respeitados os limites máximos das tarifas de referência 
homologadas pela Concedente, conforme tabela constante do anexo III deste 
contrato. O limite mínimo das tarifas não poderá ser inferior aos custos variáveis 
de longo prazo.

Parágrafo 2° - As operações acessórias necessárias à prestação do serviço, tais como 
carga, descarga, transbordo, guarda de produto, serão remuneradas pela cobrança 
ao usuário de taxas adicionais, estabelecidas pela Concessionária, que não consti-
tuirão fonte de receita alternativa.

Parágrafo 3° - Os valores das tarifas de referência constantes do anexo citado são 
reconhecidos pela CONCESSIONÁRIA como suficientes para a adequada pres-
tação do serviço concedido e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
deste contrato.

Parágrafo 4° - A tarifa para o usuário com elevado grau de dependência do trans-
porte ferroviário será estabelecida através de contrato voluntário; caso não haja 
acordo, o usuário poderá solicitar à CONCEDENTE a fixação de tarifa específi-
ca, que leve em consideração os custos operacionais envolvidos.
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Dois pontos destacam-se com relação à fixação das tarifas. Primeiro, há con-
siderável flexibilidade para fixá-las, pois as concessionárias poderiam cobrar qual-
quer tarifa do seu interesse comercial, “respeitados os limites máximos das tarifas 
de referência homologadas pela concedente”. Segundo, como não se pode reali-
zar transporte ferroviário sem executar as “operações acessórias” de carga, descarga, 
transbordo e guarda do produto, mencionadas no parágrafo 2º, acima, as tarifas de 
referência perdem qualquer relevância econômica. Uma vez que essas “operações 
acessórias” são, na realidade, absolutamente indispensáveis à realização de qualquer 
transporte ferroviário, e considerando que o concessionário poderá cobrar do usuá-
rio quaisquer taxas adicionais por tais atividades, então o custo efetivo do transporte 
– ou a receita da concessionária – ficou completamente independente do nível das 
tarifas de referência. Sejam estas altas ou baixas, o somatório da tarifa mais os preços 
cobrados pelas “operações acessórias” é o que, de fato, é relevante. 

A cláusula seguinte do contrato diz respeito aos critérios de reajuste e revisão das 
tarifas:

Cláusula Oitava – Do Reajuste e Revisão das tarifas

8.1 – A CONCEDENTE reajustará o valor das tarifas de referência, conside-
rada a data-base de 9 de outubro de 1996, na forma da lei, pela variação do 
IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas e, no caso de sua extinção, pelo índice 
que a CONCEDENTE indicar para o reajuste das tarifas, com a finalidade de 
restaurar o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, sempre que o mes-
mo venha a ser quebrado em razão da alteração do poder aquisitivo da moeda.

8.2 – Da Revisão

Sem prejuízo do reajuste referido em 8.1, as tarifas de referência poderão ser 
revistas, para mais ou para menos, caso ocorra alteração justificada de mercado 
e/ou de custos, de caráter permanente, que modifique o equilíbrio econômi-
co-financeiro deste contrato, por solicitação da CONCESSIONÁRIA, a qual-
quer tempo, ou por determinação da CONCEDENTE, a cada cinco anos.

Os critérios, como se vê, são simples: as tarifas de referência serão reajustadas com 
base no IGP-DI e serão revistas “caso ocorra alteração justificada de mercado e/ou 
de custos, de caráter permanente, que modifique o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato”. 

É importante comentar o teor da cláusula 8.1, acima. Usualmente, a cláu-
sula de reajuste de tarifa é das mais importantes de qualquer contrato de con-
cessão. Centra-se em seu conteúdo boa parte da literatura sobre a questão da 
regulação econômica, com a discussão sobre as alternativas teto de preço, custo 
do serviço, garantia de retorno, etc. Não obstante tal relevância, o texto do 
contrato deixa inteiramente nas mãos do órgão concedente a definição da ta-
rifa, no caso de extinção do indexador contratualmente escolhido. O fato de 
constar do contrato tal nível de “independência do regulador” para definir a 
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variável-chave vem, na realidade, corroborar a irrelevância das tarifas de refe-
rência. Estaria mais de acordo com contratos dessa natureza a definição de cri-
térios alternativos e mais “equilibrados” para a escolha de um novo indicador, 
no caso da extinção daquele escolhido inicialmente, ainda que seja remota a 
perspectiva de extinção do índice escolhido.

Apesar dessas características das normas tarifárias, a tabela a seguir mostra um 
exemplo de reajuste, por meio de um pequeno extrato da tabela oficial para a Amé-
rica Latina Logística (ALL), publicada no sítio da Internet da ANTT. As tabelas são 
longas, estabelecendo as tarifas de referência para cada uma das cargas usualmente 
transportadas naquela ferrovia e as possíveis distâncias percorridas. O exemplo uti-
lizado reúne os valores para o transporte de álcool entre diversas origens e destinos, 
combinando dados das tabelas relativas aos anos de 2002 até 2004, cujos valores fo-
ram autorizados, respectivamente, pelas Resoluções ANTT nos 142, de 26/12/2002, 
272, de 6/8/2003, e 599, de 24/06/2004. 

A primeira Resolução mencionada definiu o dia 6 de janeiro de 2003 como 
a data de entrada em vigor da tabela. Tomando-se, portanto, o período fe-
vereiro de 2003 até maio de 2004, a variação acumulada do IGP-DI atingiu 
11,11%, enquanto a variação acumulada da tarifa de referência para esse pro-
duto ficou em 38,14%. 

A explicação dada pela ANTT, verbalmente, para a divergência entre os rea-
justes concedidos e a evolução do IGP-DI é que essa discrepância se deve a atra-
sos anteriormente acumulados na concessão dos reajustes. O percentual acumu-
lado de reajuste das tarifas de referência nos quinze meses decorridos entre 2/3 
a 5/04 (38,14%), equivale à variação do IGP-DI ocorrida entre maio de 2000 e 
maio de 2004. Considerando-se apenas o intervalo entre o segundo e o terceiro 
reajustes – ver tabela II –, a evolução do IGP-DI foi de 9,67%, e o reajuste da 
tarifa de 5,67%.

Em resumo: as definições do edital e dos contratos de arrendamento de 
bens e de concessão do serviço público de transporte ferroviário descaracte-
rizaram as tarifas como elemento definidor do custo efetivo do transporte 
neste modal. Isso porque, como se viu, os serviços ditos acessórios de carga e 
descarga, entre outros indispensáveis à movimentação de mercadorias, foram 
deixados fora da “tarifa de referência”. Além disso, os reajustes dos valores 
destas últimas não seguem as regras vigentes nos instrumentos jurídicos regu-
ladores da relação entre órgão concedente e concessionários. 
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Tabela 2 – Tabela Tarifária para Transporte de Álcool (R$/m3)

2002 2003 03/02 2004 04/03 04/02

Publ. DOU 31-12-2002 12-08-03 % 29-06-04 % %

ORIGEM DESTINO ÁLCOOL

30,7 5,67 38,14

OURINHOS ARAUCÁRIA 23,44 30,64 32,38

OURINHOS CRUZ ALTA 64,93 84,88 89,71

OURINHOS IJUÍ 65,21 85,25 90,1

OURINHOS LAGES 39,90 52,16 55,13

OURINHOS PASSO FUNDO 55,81 72,96 77,11

OURINHOS P. INDUSTRIAL 71,62 93,63 98,96

OURINHOS SANTA MARIA 71,74 93,79 99,13

OURINHOS BAGÉ 67,20 87,85 92,84

OURINHOS RIO GRANDE 77,27 101,02 106,77

LONDRINA ARAUCÁRIA 29,28 38,28 40,46

LONDRINA LAGES 54,32 71,01 75,06

LONDRINA REPLAN 12,92 16,89 17,85

MARINGÁ ARAUCÁRIA 31,78 41,55 43,91

Fonte: ANTT, www.antt,gov.br e http://www.all-logistica.com/port/index.asp, elaboração do autor

7– Critérios de Reajuste de Tarifas na Aviação Civil

Mesmo em países de pequeno território, a aviação civil é tida como estratégica. A 
necessidade de deslocamentos rápidos, essenciais à criação e à sustentação de capaci-
dade de competição nos mercados atuais, é o fundamento básico desta qualificação. 
No caso do Brasil, é impensável a administração política, econômica, da saúde e 
mesmo de segurança pública, entre outros setores, sem a aviação civil efetuar ligações 
regulares entre as cidades e regiões do vasto território. Há, também, a preocupação 
com a questão da soberania sobre o espaço aéreo nacional, cujo uso é, com freqüên-
cia, gerido por militares. 

De uma maneira geral, a rede de transporte aéreo é pensada e organizada de 
forma a englobar e articular operações de grande e de pequeno porte, com aero-
naves e aeródromos compatíveis entre si, de forma a tornar viável o atendimento 
às diferentes demandas – fluxos intensos ou rarefeitos – entre os vários pares de 
origem e destino.  

No Brasil, a estrutura do transporte aéreo não tem logrado dar tal resposta, a se me-
dir pelo número de cidades atendidas pela aviação regular: o País involuiu de 335 cida-
des servidas por linhas aéreas em 1958 para 92 em 1975. Nas duas décadas seguintes o 
número de cidades servidas subiu para cerca de 190 (2003), ainda distante do patamar 
anterior. Os habitantes dos demais aproximadamente 5.300 municípios carecem de 
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acesso regular ao meio de transporte de média e longa distância que, talvez ainda mais 
que o automóvel, tipifica o século recém terminado, simboliza modernidade e, como já 
mencionado, é essencial à competitividade do processo produtivo. 

O uso restrito do avião no Brasil tem várias causas. Bastam dois dados para carac-
terizar essa reduzida intensidade: primeiro, a proporção de passagens vendidas a pes-
soas jurídicas, relativamente àquelas adquiridas por pessoas físicas, é muito superior 
ao que se verifica em vários outros países; segundo, enquanto no Brasil o total anual 
de passageiros é da ordem de um terço da sua população, nos EUA, anualmente, cada 
habitante voa, em média, três vezes. 

Uma das causas da baixa intensidade de uso do serviço de transporte aéreo regular é, 
certamente, o elevado preço das passagens, ou tarifas, observado historicamente, prin-
cipalmente se tomado em relação à renda média da população. Foge aos objetivos deste 
trabalho explorar as razões desses preços elevados. É temerário, porém, sem análise mais 
aprofundada que aquela feita aqui, atribuir tais preços elevados apenas à regulamenta-
ção efetuada por órgão que possivelmente tenha sido capturado pelas empresas, pois há 
outras razões que também contribuem para tanto: impostos, juros, estrutura de reposi-
ção de peças, baixa escala operacional, entre outros. Ainda um outro fator de elevação 
dos preços do transporte aéreo regular, apontado pelos profissionais do mercado, é a 
política tarifária para o uso das instalações aeroportuárias: como se sabe, os aeroportos 
principais do país são administrados pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aero-
portuária – Infraero, empresa monopolista controlada pelo governo. No entanto, esse 
aspecto não será contemplado neste trabalho.

Não obstante as diversas razões possíveis para as relativamente elevadas tarifas do 
transporte aéreo, aparentemente a liberação dos preços, a partir de 2003, contribuiu para 
reduzi-los e para expandir a demanda pelo modal. No mínimo, freqüentes promoções 
com reduções de tarifas criaram oportunidades para se viajar a custo mais baixo37.

A liberação das tarifas de transporte aéreo – tanto para passageiros quanto para 
carga – foi um processo com idas e vindas, ao longo de vários anos. Em 1989, “o 
então Ministério da Aeronáutica, por intermédio do Departamento de Aviação Civil 
– DAC, definiu-se por uma política de flexibilização tarifária. Com base nessa polí-
tica abandonou o regime de fixação dos preços das passagens aéreas, substituindo-o 
pelo estabelecimento de uma faixa de variação dos preços em torno de um valor 
fixado pelo DAC, correspondente à tarifa básica.” (Malagutti, 2001)

A liberação das tarifas para variar em torno de uma referência básica acabou sendo 
acompanhada, com alguma defasagem, por várias outras alterações no sentido da 
maior liberdade operacional no setor. Assim, 

37 A variação das tarifas em função das promoções, a existência de diferentes 
valores tarifários nos mesmos vôos, entre outros fatores, tornam o cálculo da 
tarifa média, e da sua evolução temporal, tarefa que demanda informações 
não disponíveis em fontes oficiais nem divulgadas pelas empresas no nível de 
detalhe necessário. 
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foi aberto o mercado doméstico para a entrada de novas empresas, tanto de trans-
porte regular quanto de transporte não-regular, incluindo regionais e carguei-
ras...; foi suprimida a delimitação de áreas para exploração do transporte regional, 
e a exclusividade desfrutada, dentro das mesmas, por algumas empresas; flexi-
bilizaram-se os parâmetros para a concessão de linhas; foram designadas novas 
empresas nacionais para explorar o transporte aéreo internacional; foi admitida a 
criação e o licenciamento de um novo tipo de empresas, destinadas à exploração 
do transporte aéreo não-regular de cargas e passageiros, na modalidade charter, e 
foi, enfim, como decorrência de todas essas medidas, aumentada a oferta ao usu-
ário, que passou de 22.560.000 assentos/km, em 1991, para cerca de 32.000.000 
nos dias atuais (isto é, meados de 2001). (Malagutti, 2001)

Apesar dessa tendência “liberalizante”, a diferenciação entre as empresas “nacio-
nais” e “regionais” persistiu por quase uma década. Essa diferenciação está expressa, 
por exemplo Portaria no 687/GM5, de 15/9/1992, que

reestruturou todo o sistema aéreo regular e criou as linhas aéreas especiais – unin-
do os aeroportos centrais de São Paulo (Congonhas), Rio de Janeiro (Santos Du-
mont) e Belo Horizonte (Pampulha), e esses ao aeroporto de Brasília (Juscelino 
Kubitschek). Estabeleceu-se que as linhas especiais deveriam ser operadas priori-
tariamente por empresas regionais, à exceção da ponte aérea Rio–São Paulo, cuja 
exploração foi designada às empresas nacionais. (Guimarães, E. A e Salgado, L. 
H, 2003 – grifo nosso).

Essa exclusividade teve importantes conseqüências em termos do reordenamento 
do mercado brasileiro. As empresas nacionais foram excluídas do uso dos aeroportos 
centrais de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo38, alterando profundamente as 
respectivas participações de mercado. A Vasp passou de 32,2% em 1991 para 13,8% 
em 2003; a Transbrasil caiu de 19,7% para 7,9% em 2001, quando deixou de operar; 
a Varig passou de 43,7% para 35,4% em 2003. A TAM, caracterizada como regional 
e desfrutando o virtual monopólio dos vôos ligando os aeroportos centrais das prin-
cipais capitais brasileiras, teve sua participação de mercado ampliada de 3,1% para 
32,5% do total de assentos/km disponíveis ofertados no Brasil39. 

Ao final da década de 1990, houve a liberalização da entrada de novas empresas 
no setor. Em 2001, a Gol começou a operar e, logo em seguida, ocorreu a paralização 
da Transbrasil e da Vasp.  

Já em 2003, ocorreram decisões que em alguma medida refletiam orientações 
divergentes com relaçao às regras básicas do setor. Em 13 de março, por meio da 
Portaria 243/GC5, o DAC passa a exercer uma função moderadora, de adequar a 
oferta de transporte aéreo, feita pelas empresas aéreas, à evolução da demanda, com a 
finalidade de impedir uma competição danosa e irracional, com práticas predatórias 

38 Embora continuassem a operar na “ponte aérea” Rio-São Paulo, que mereceu 
regras peculiares.
39 Os dados são de Guimarães e Salgado (2003).
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de conseqüências indesejáveis sobre todas as empresas. Chamaremos esse período de 
re-regulação, uma fase onde pedidos de importação de novas aeronaves, novas linhas 
e mesmo de entrada de novas companhias aéreas voltaram a exigir estudos de via-
bilidade econômica prévia, configurando-se uma situação semelhante à do período 
regulatório típico; a grande diferença, nesse caso, foi que não houve interferência 
na precificação das companhias aéreas, ou seja, não houve a re-regulação tarifária. 
(Oliveira e Lovadine, 2004).

No mês seguinte à edição da medida acima, o Conselho da Aviação Civil (Conac), 
por meio da Resolução nº 1, de 2/4/2003, instituiu o Comitê Técnico de Políticas 
Públicas – CTPP. Coordenado pelo Ministério da Defesa e com a participação de 
entidades civis e de outros órgãos do governo, o Comitê tinha por objetivo elaborar 
proposta de medidas estruturais para a formulação de um novo marco legal, institu-
cional e regulatório relativo ao setor de transporte aéreo. O resultado obtido nesse 
processo foi consolidado por meio da aprovação, em 30/10/2003, de 18 resoluções 
estabeleceram novas regras para o setor. Destacam-se, no tocante aos aspectos econô-
micos, a Resolução nº 2, que trata da regulação econômica, e a Resolução nº 3, que 
trata das ligações essenciais.

Os principais pontos estabelecidos pela Resolução nº 2 são:

1.1.1 Cabe ao mercado o papel principal de induzir que a oferta e a demanda 
se adequem mutuamente.

1.1.2 O Departamento de Aviação Civil (DAC) deverá acompanhar o com-
portamento do mercado, visando ao atendimento regular da demanda e ao 
estímulo à eficiência econômica.

1.1.3 O DAC disporá de instrumentos para regular a oferta, devendo atuar 
segundo regras previamente conhecidas, estabelecidas pelo Conac.

1.1.4 A atuação do DAC deve ocorrer em caráter excepcional, em segmento 
específico do mercado.

1.2.1 As tarifas serão definidas pelo mercado.

1.2.2 O DAC monitorará as tarifas praticadas.

1.2.3 Na ocorrência de prática anticompetitiva ou abuso de preços, o DAC 
informará o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) para a 
adoção das medidas cabíveis, sem prejuízo da aplicação do disposto no Códi-
go Brasileiro de Aeronáutica e sua regulamentação complementar.

1.3 Acesso a Mercados:

1.3.1 O acesso ao mercado será livre para a exploração de linhas não atendidas.

1.3.2 O acesso ao mercado, no caso de linhas já atendidas, ficará sujeito à 
análise e aprovação, pelo DAC, observadas as diretrizes do Conac.
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Por meio dessa resolução, portanto, as empresas ficaram livres para praticar as ta-
rifas do seu interesse comercial. A liberdade, porém, ainda não se tornou plena, pois 
o acesso ao mercado, nas linhas já atendidas, continuou sujeito à prévia autorização 
do DAC. Este órgão, entretanto, a crer no teor da Resolução, acompanharia o mer-
cado e, na ocorrência de práticas anticompetitivas ou abusivas de preços, remeteria a 
questão aos órgãos responsáveis pela defesa da concorrência. 

O estabelecimento de uma vinculação entre o órgão regulador e os de defesa da 
concorrência é prática tida como saudável na literatura e adotada em diversos países. 
Permanece obscura, porém, a questão dos critérios a se utilizar para a identificação da 
ocorrência das práticas anticompetitivas ou abusivas de preços. 

Na continuação, a Resolução nº 3, uma das dezoito aprovadas no mesmo dia 
30/10/2003, tratou das “ligações essenciais”. Diz a citada Resolução que o Conselho 
da Aviação Civil resolve:

1. APROVAR as seguintes diretrizes para a operação de linhas essenciais de 
transporte aéreo regular de passageiros no mercado doméstico que apresentam 
baixo e médio potencial de tráfego, mediante suplementação tarifária:

1.1 Poderão ser suplementadas linhas que apresentem baixo ou médio po-
tencial de tráfego, que não apresentem viabilidade econômica e que sejam de 
interesse para o desenvolvimento econômico e social, para o desenvolvimento 
do turismo, para a integração e a defesa nacional.

1.2 Os recursos arrecadados serão aplicados no Programa de Estímulo à Malha 
de Integração Aérea e seu montante previsto na lei orçamentária anual.

1.2.1 Os recursos serão alocados por linha a ser suplementada, por prazo de-
terminado, mediante certame específico e simplificado.

1.3 O Departamento de Aviação Civil (DAC) submeterá ao Presidente do 
Conac, ouvido o Conselho, proposta das linhas essenciais a serem suplemen-
tadas, observadas as presentes diretrizes.

2. RECOMENDAR ao Ministério da Defesa que encaminhe proposta de 
fonte de recursos para o Programa cujo montante não poderá exceder a 1% 
(um por cento) do valor da receita bruta anual das linhas domésticas das em-
presas de transporte aéreo regular.

3. RECOMENDAR à Casa Civil da Presidência da República que atue junto 
ao Poder Legislativo visando estabelecer o adequado suporte legal ao Progra-
ma.

A Resolução explicita a existência de linhas essenciais que poderão ser suplemen-
tadas, mas cala sobre os critérios tanto para a definição de tais linhas – o que será uma 
linha “com baixo ou médio potencial de tráfego”? – quanto para o estabelecimento 
do montante de suplementação tarifária. Sabe-se que as “linhas essenciais” poderão 
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ser “de interesse para o desenvolvimento econômico e social, para o desenvolvimento 
do turismo, para a integração e a defesa nacional”, mas exatamente quais as razões 
que as tornam de interesse para os fins mencionados não ficam claras. O item 2 da 
Resolução, por sua vez, ao recomendar ao Ministério da Defesa que encaminhe pro-
posta de fonte de recursos para o Programa – de suplementação? – “cujo montante 
não poderá exceder a 1% (um por cento) do valor da receita bruta anual das linhas 
domésticas das empresas de transporte aéreo regular”, mais levanta dúvidas quanto 
aos efeitos reais tanto da “recomendação” quanto da suplementação pretendida do 
que esclarece os fundamentos de uma possível política nacional de, digamos, inte-
riorização do transporte aéreo ou de ampliação do número de municípios atendidos 
por vôos regulares. Ou, ainda, de uso da tal suplementação como instrumento para 
atender ao mencionado “interesse para o desenvolvimento econômico e social ...”.

Em que pese a liberdade tarifária estabelecida pela Resolução nº 2, acima citada, 
ofertas de tarifas promocionais por algumas empresas e acusações de concorrência pre-
datória levaram o DAC a restringir a liberdade tarifária. Críticas à tal atuação acabaram 
por levar o órgão a editar a Portaria DAC nº  477/DGAC, de 13 de maio de 2004, isto 
é, pouco mais de seis meses após a edição das resoluções acima comentadas.

Em seu artigo primeiro, a Portaria DAC n° 477/DGAC determina que o siste-
ma tarifário aplicável aos serviços de transporte aéreo regular de passageiros e carga 
entre pontos do território nacional obedecerão às regras nela previstas. O art. 2º diz 
que as linhas áereas regulares estão “submetidas” ao regime de liberdade tarifária. O 
art. 3º reitera que as empresas estabelecerão as tarifas livremente. O art. 4º diz que 
o DAC estabelecerá índices tarifários de referência, “calculados com base nos custos 
operacionais médios da indústria brasileira de transporte aéreo regular”, para fins de 
acompanhamento da evolução dos níveis tarifários praticados no mercado.

Curiosamente, diz ainda a portaria:

Art. 5º: “Como regra geral (sic), as empresas (...) deverão registrar no DAC (...) 
os valores das suas tarifas até o quinto dia útil após  a data do início de sua apli-
cação.

Parágrafo Único – Para tarifas promocionais de passageiros cujos valores sejam 
inferiores a 35% (trinta e cinco por cento) da Tarifa (...) calculada com base nos 
índices tarifários de referência(...) o registro de que trata o caput deverá ser feito 
com antecefência mínima de cinco dias úteis em relação à data prevista para o 
início da sua vigência. (...) (hipótese em que) o registro deve ser instruído com as 
seguintes informações: valor da tarifa, vôos e trechos em que será aplicável, regras 
e restrições de aplicação, período de validade, quantidade de asentos a ser dispo-
nibilizada por vôo, e outras informações consideradas relevantes para análise do 
registro por parte do DAC.

Além do fato de as “outras informações consideradas relevantes para análise do 
registro” não serem explicitadas, o que abre amplo espectro de arbítrio por parte da 
autoridade, a redação permite também a conclusão de que o registro poderá – ou não 
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– ser aceito. Vale dizer, mais que “registro”, trata-se na realidade de “autorização”. 
Esta interpretação é reforçada pela regra constante do artigo seguinte: “a prática de 
qualquer tarifa aérea sem o atendimento ao que preceitua o art. 5º desta Portaria será 
considerada infração tarifária”.

Na seqüência, fica estabelecido que o DAC fará o acompanhamento constante 
das tarifas praticadas, podendo intervir no mercado, bem como nas concessões, a 
fim de coibir atos contra a ordem econômica e assegurar o interesse dos usuários. A 
Portaria define também um conjunto de linhas para as quais determinadas informa-
ções – bases tarifárias, quantidade de assentos comercializados por vôo, rendimento 
médio por vôo, etc. –, devem ser remetidas ao DAC pelas empresas, mensalmente, 
para fins de acompanhamento. 

Em resumo, a análise do processo de regulação tarifária da aviação civil brasileira 
mostra uma evolução recalcitrante no sentido da maior liberdade tarifária. Ocorrida 
em meio a mudanças profundas no segmento da aviação comercial, não só no Brasil 
mas em todo o mundo, a evolução das regras do setor, no entanto, não se traduziu 
nem em plena liberdade tarifária, nem em controle explícito e direto. 

8 – Conclusões

Não se encontra no escopo deste trabalho avaliar a adequação do marco regula-
tório dos diversos segmentos do transporte às necessidades de integração nacional, 
assim como às possibilidades de desenvolvimento sustentado do setor. Não obstante, 
ficaram claros vários pontos. 

Na aviação, as normas vigentes refletem – embora com timidez e, relativamente 
aos demais setores de transporte, com o fantasma do “Estado condutor” pairando 
mais fortemente sobre o segmento – o entendimento dominante no Poder Executi-
vo, nos últimos anos, sobre os benefícios, para o desenvolvimento brasileiro, oriun-
dos da liberdade de mercado nos setores de infra-estrutura. 

Nos modais em que houve a substituição do Estado pela iniciativa privada - por-
tos, ferrovias e rodovias – a “privatização” parece ser sido feita muito mais com o 
objetivo de se colher os louros políticos – e, talvez, as rendas extraordinárias possibi-
litadas pelo processo – do ato de privatizar do que de criar condições para o efetivo 
desenvolvimento dos vários modais. A falta de autonomia financeira das autoridades 
portuárias para a realização de investimentos até mesmo na manutenção dos portos 
e a aparente desconsideração dos possíveis impactos sobre a eficiência do sistema 
econômico decorrentes da criação de sistemas de infra-estrutura operados com um 
baixo nível de concorrência entre as empresas concessionárias reforçam a idéia de que 
os aspectos de curto prazo prevaleceram.

Para todos os modais nos quais a tarifa é relevante – o que exclui o ferroviário – o 
critério de reajuste que prevalece é a referência formal a um parâmetro objetivo e o 
uso, efetivo, de negociação política entre o representante das empresas operadoras e o 
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representante do Poder Público. Aquele, fiscalizado e cobrado pelos seus representados; 
este, praticamente sem qualquer possibilidade de ser responsabilizado por seus atos. 

Em síntese, a regulação econômica vigente para os vários modais de transporte 
internaliza, na definição de reajustes e revisões de preços, processos políticos não -
transparentes. A regra geral é que o nível de preços a ser praticado pelas empresas que 
operam nos vários segmentos – ônibus urbanos, intermunicipais, interestaduais e 
internacionais, ferrovias de carga, portos, rodovias e aviação civil – seja determinado 
por critérios nos quais interesses políticos momentâneos prevaleçam sobre critérios 
mais estáveis e transparentes, em detrimento inclusive da própria garantia necessária 
ao investidor, assim como dos interesses de eleitores e de consumidores.
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Reajustes de Tarifas de Pedágios (Fonte: DNER e ANTT)
Concer — Data base: 20 de agosto

DATA REAJUSTE TARIFA BÁSICA 
DE PEDÁGIO Reajuste Acum.

PROPOSTA 1,91 1

20/08/1996 24,61% 2,38 1,246073

22/08/1997 9,24% 2,60 1,361257

23/02/1998 11,54% 2,90 1,518325

24/08/1998 3,45% 3,00 1,570681

19/08/1999 -6,67% 2,80 1,465969

26/12/1999 10,71% 3,10 1,623037

01/01/2000 6,45% 3,30 1,727749

29/12/2000 12,12% 3,70 1,937173

27/09/2001 10,81% 4,10 2,146597

15/10/2002 14,63% 4,70 2,460733

23/09/2003 17,02% 5,50 2,879581

20/08/2004 10,91% 6,00 3,193743

03/09/2005 6,67% 6,40 3,406766
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CRT – Data-Base 1º de setembro
DATA REAJUSTE TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO Reajuste Acum.

PROPOSTA 2,46 1

02/09/1996 12,60% 2,77 1,126016

02/09/1997 8,30% 3,00 1,219512

10/09/1998 3,33% 3,10 1,260163

19/06/1999 -3,23% 3,00 1,219512

26/12/1999 13,33% 3,40 1,382114

01/01/2000 5,88% 3,60 1,463415

04/12/2000 11,11% 4,00 1,626016

21/11/2001 7,50% 4,30 1,747967

25/10/2002 0,00% 4,30 1,747967

18/11/2003 18,60% 5,10 2,073171

04/09/2004 9,80% 5,40 2,276341

03/09/2005 11,11% 6,00 2,529243
 

Concepa – Data-Base 26 de outubro
DATA REAJUSTE TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

PROPOSTA 1,12 1

26/10/1997 78,57% 2,00 1,785714286

18/11/1998 12,50% 2,25 2,008928571

19/8/1999 -2,22% 2,20 1,964285714

3/12/1999 13,64% 2,50 2,232142857

1/1/2000 4,00% 2,60 2,321428571

5/12/2000 15,38% 3,00 2,678571429

8/01/2002 13,33% 3,40 3,035714286

6/1/2003 8,82% 3,70 3,303571429

26/10/2004 9,09% 4,80 3,603866071

Ecosul – Data-Base 01º de janeiro

DATA REAJUSTE TARIFA BÁSICA DE 
PEDÁGIO leves

TARIFA BÁSICA DE 
PEDÁGIO carga Acum.

PROPOSTA 2,00 2,70 1

1/3/2001 10,00% 2,20 3,00 1,1

28/02/2002 18,18% 2,60 3,50 1,3

17/2/2003 19,23% 3,10 4,10 1,55

1º/1/2004 22,58% 3,80 5,20 1,89999

1º/1/2005 18,42% 4,50 6,30 2,249968
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Ponte – Data-Base 1º de agosto
DATA REAJUSTE TARIFA BÁSICADE PEDÁGIO Acum.

PROPOSTA 0,78 1

17/8/1996 53,85% 1,20 1,538461538

1/8/1997 8,33% 1,30 1,666666667

5/8/1998 7,69% 1,40 1,794871795

19/8/1999 -7,14% 1,30 1,666666667

26/12/1999 7,69% 1,40 1,794871795

1/1/2000 7,14% 1,50 1,923076923

6/8/2000 13,33% 1,70 2,179487179

2/10/2001 17,65% 2,00 2,564102564

14/9/2002 10,00% 2,20 2,820512821

9/9/2003 22,73% 2,70 3,461538462

1º/8/2004 7,41% 2,90 3,718038462

20/8/2005 10,34% 3,20 4,102483638

Novadutra – Data-Base 1º de agosto

DATA REAJUSTE TARIFA BÁSICA 
DE PEDÁGIO Acum.

PROPOSTA 2,39 1

1/6/1996 19,67% 2,86 1,19665272

1/8/1997 10,14% 3,15 1,317991632

1/2/1998 4,76% 3,30 1,380753138

5/8/1998 6,06% 3,50 1,464435146

18/8/1999 -5,71% 3,30 1,380753138

26/12/1999 9,09% 3,60 1,506276151

01/01/2000 5,56% 3,80 1,589958159

6/8/2000 10,53% 4,20 1,757322176

3/8/2001 7,14% 4,50 1,882845188

19/8/2002 8,89% 4,90 2,050209205

2/9/2003 18,37% 5,80 2,426778243

1º/8/2004 10,34% 6,40 2,677707113

20/8/2005 10,94% 7,10 2,970648271
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Introdução

O trabalho pretende estudar os mecanismos de reajustes de preços administrados 
no setor de saúde e os fatores que influenciam o comportamento desses preços. Tra-
ta-se, portanto, de analisar os preços de planos privados de saúde – administrados 
por contrato – e os preços de medicamentos – monitorados e submetidos a regras de 
reajustes definidas pelo governo. 

A análise dos preços no setor de saúde é duplamente relevante por estarem tais 
preços diretamente correlacionados com o acesso aos bens e serviços transacionados 
nesse mercado e por exercerem pressões substantivas sobre a taxa de inflação2. 

No Brasil, os gastos com saúde consomem significativa parcela do orçamento 
familiar e têm impacto muito maior sobre os rendimentos das famílias mais pobres. 
Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)3, os gastos com 
saúde efetuados pelas famílias são o quarto grupo mais volumoso de despesas de 
consumo, atrás apenas dos dispêndios com habitação, alimentação e transporte. A 
Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) de 1995/1996 mostrou que as despesas com 
assistência à saúde representam 5,3% dos gastos médios familiares mensais no Brasil, 
podendo atingir 9,6% nas famílias com rendimentos de até dois salários-mínimos. 

REAJUSTES DE 
PREÇOS ADMINISTRADOS 
NO SETOR DE SAÚDE

LUCIANA TEIXEIRA1 

1 Consultora Legislativa e Doutora em Economia pela Universidade de Brasília.
2 Como será tratado ao longo do trabalho, no caso dos planos de saúde, observa-
se, desde a regulamentação desse mercado até 2004, que os aumentos das men-
salidades, em geral, têm se situado abaixo da variação das taxas de inflação. 
Recentemente, porém, houve uma reversão dessa tendência e os reajustes foram 
superiores à inflação medida pelo IPCA.
3 Reis, Silveira e Andreazzi (dez. 2002).
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Do total dos gastos familiares com assistência à saúde, a aquisição de medicamen-
tos, em particular, responde, de acordo com a POF 1995/1996, por metade desse 
dispêndio nas famílias com renda de até seis salários-mínimos. Nas famílias com ren-
da superior a 30 salários-mínimos, esse item é responsável por 17,5% do gasto médio 
com assistência à saúde. O elevado comprometimento da renda dos consumidores 
mais pobres com a compra de medicamentos demonstra a fragilidade de acesso a 
esses bens, a qual ganha contornos ainda mais preocupantes quando se leva em conta 
a parcela da população de mais baixa renda alijada de seu consumo. 

Quanto aos gastos com planos de saúde, observou-se crescimento de 74% entre 
os dez anos compreendidos entre a POF de 1987 e de 1995/96. Diferentemente dos 
gastos com medicamentos, a participação das despesas com planos de saúde, segundo 
estratos de renda, no total de gastos com assistência, aumenta quanto maior a renda 
familiar mensal. Assim, no estrato de renda de até dois salários-mínimos, esses gastos 
representam 11% dos dispêndios das famílias com assistência à saúde e no estrato de 
mais de 30 salários-mínimos, 32% desses gastos.

Tendo em vista as características dos mercados farmacêutico e de planos de saúde 
– descritas nas próximas seções – medidas para ampliar o acesso a medicamentos e à 
assistência privada à saúde passam, necessariamente, pela regulamentação de seus preços. 

Além das questões atinentes à eqüidade, a política de controle de preços na área 
da saúde pode reduzir as pressões que esses itens exercem sobre a taxa de inflação. 
Com efeito, os preços administrados, entre os quais estão os de planos de saúde, 
responderam, em 2005, por cerca de 29%, em média, do Índice de Preço ao Consu-
midor Amplo (IPCA), o que mostra a importância desses bens na cesta de consumo 
das pessoas com renda entre um e quarenta salários-mínimos. Os planos de saúde 
responderam por 2,4% desse índice e os produtos farmacêuticos, que não são con-
siderados pelo Comitê de Política Monetária (Copom) como preços monitorados, 
responderam por cerca de 4% do IPCA. Verifica-se, assim, que o expressivo peso 
desses itens na composição do IPCA faz com que seu comportamento tenha reflexos 
não-desprezíveis sobre as taxas de inflação. 

O artigo está dividido em duas partes. Na primeira, são analisadas questões re-
ferentes a medicamentos. Em seus subtópicos, discorre-se sobre as características do 
mercado farmacêutico (Seção I.1), que justificam sua regulação, e sobre possíveis 
mecanismos regulatórios para controlar gastos nesse setor (Seção I.2), particular-
mente políticas de controle de preços (Seção I.3). Em seguida, relata-se a experiência 
brasileira no controle de preços no mercado farmacêutico (Seção I.4).

Na segunda parte do estudo, analisam-se aspectos relacionados à regulação dos 
planos de saúde. Informações acerca do mercado de saúde suplementar – número de 
beneficiários, características das operadoras, tipos de planos – são fornecidas na Seção 
II.1. São descritos, na Seção II.2, aspectos desse mercado que influenciam o compor-
tamento dos preços. Em seguida, apresenta-se o histórico da experiência brasileira 
recente com o controle de preços de planos de saúde (Seção II.3).
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As considerações finais ao estudo são apresentadas na Seção III.

I – Medicamentos

I.1 – Aspectos do mercado farmacêutico

Nesta seção serão analisadas imperfeições relacionadas ao funcionamento do mer-
cado farmacêutico – as denominadas “falhas de mercado”–, as quais podem torná-lo 
pouco concorrencial, facilitando o desenvolvimento de um ambiente propício para 
a prática de aumentos abusivos de preço e justificando, assim, a regulamentação de 
preços de medicamentos4. 

Uma das falhas de mercado diz respeito à reduzida competição entre empresas, 
causada por elevadas barreiras à entrada de concorrentes e pela ausência de bens subs-
titutos. No caso da indústria farmacêutica, o mercado relevante para cada medica-
mento – cuja definição deve levar em conta as diferenças terapêuticas entre produtos 
– pode ser mais ou menos contestável, a depender de aspectos relativos à vigência 
de patentes, ao grau de substitutibilidade entre produtos, à exigência de prescrição 
médica para a compra do medicamento, à magnitude dos custos iniciais requeridos 
para sua fabricação, entre outros. 

Mesmo levando esses aspectos em consideração, informações apresentadas pela 
Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Abifarma) em audiência da CPI dos 
Medicamentos fornecem indícios de concentração, importante indicador do poder 
de mercado das empresas5. Segundo a Abifarma, entre 1992 e 1998, os dez maiores 
laboratórios responderam por 43,9% do faturamento total, e os quarenta maiores, 
por quase 87%. Esses resultados são explicados pela especificidade da ação farmaco-
lógica e terapêutica dos medicamentos, aliada à escassez de informações disponibi-
lizadas aos médicos e à população em geral, o que permite, em muitas situações, o 
domínio de poucas empresas em cada mercado relevante.

Somado a esse fato, na última década houve redução do número de indústrias 
no setor em decorrência de aquisições e fusões, o que contribuiu para o aumento do 

4 A CPI dos Medicamentos constatou vários indícios relacionados à prática de con-
dutas abusivas no mercado farmacêutico brasileiro: o forte incremento do fatura-
mento dos fabricantes — de 4,3 bilhões de dólares em 1990 para 10,3 bilhões, em 
1998; rápida elevação de preços dos medicamentos de maio de 1993 a dezembro 
de 1999; informações que revelam que os custos dos laboratórios são inflados por 
“despesas operacionais”, que respondem, em média por 40% dos custos totais e 
por 27,4% do preço final dos medicamentos; grandes diferenças de custos e de 
preços existentes entre os laboratórios públicos e os privados, mesmo quando aos 
custos dos primeiros são imputados os gastos com publicidade, tributos, encargos 
diversos, margem de comercialização e lucro. 
5 Vale notar que medidas de concentração podem ou não indicar poder de mer-
cado. O domínio de grande parcela de mercado por uma empresa pode resultar 
tanto da concentração como de outros fatores (custos reduzidos, produtos de 
qualidade superior). (Araújo, 2004)
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market share das empresas líderes. Essa realidade também transparece, no Brasil, nos 
mercados atacadista – onde 15 das 1.500 empresas distribuidoras de medicamentos 
respondem por 50% a 60% do total dos negócios – e varejista, em menor grau.

Como mencionado, uma das mais fortes barreiras à entrada no mercado farmacêu-
tico, que contribui para a redução da concorrência via preços, decorre da proteção de 
patente6 . Em geral, pode-se afirmar que a patente diminui drasticamente a competição 
para produtos de referência ou inovadores, garantindo ao seu detentor uma renda de 
monopólio. Por sua vez, de acordo com estudos citados por Santos (2001), o impacto da 
patente sobre os preços depende dos seguintes fatores: do poder regulatório de cada país 
e de sua capacidade de controlar preços e evitar práticas abusivas de monopólio; da estru-
tura do mercado antes da introdução da proteção de patente; da atuação da Organização 
Mundial do Comércio e da capacidade de produção local do setor farmacêutico.

Cabe ressaltar que a barreira à entrada de concorrentes não se extingue com a 
expiração da patente. Produtos de referência podem contar com a lealdade de mé-
dicos e consumidores à marca, os quais não consideram produtos substitutos como 
concorrentes. Por se tratar de bens credenciais – bens cujos aspectos de qualidade 
somente um profissional pode atestar, na ausência de um órgão certificador oficial 
– médicos e consumidores relutam em substituir medicamentos de marca, cuja re-
putação – construída por meio de elevados investimentos em promoção de produtos 
e marketing – já é conhecida. Dessa forma, as firmas líderes do mercado se benefi-
ciam da diferenciação de seu produto em relação ao concorrente cobrando um preço 
maior associado à marca. Verifica-se, assim, que a estratégia de competição no setor 
farmacêutico se dá, majoritariamente, por fatores extra-preços. 

Mais uma barreira à entrada nesse mercado é imposta pelo rumo das inovações 
tecnológicas. As mudanças de pesquisas baseadas na química para aquelas relacionadas 
à biologia (genômicas) requerem, a cada dia, maiores somas de recursos financeiros e 
tecnológicos, podendo reduzir a competição no mercado. Grosso modo, estima-se que 
os gastos com pesquisa e desenvolvimento represente de 10 a 15% do faturamento das 
empresas líderes. A Fundação Isalud calculou, em 1999, que os custos dessas atividades 
alcançaram US$ 280 milhões para cada nova monodroga desenvolvida. 

6A legislação brasileira sobre propriedade intelectual protegeu produtos e proces-
sos farmacêuticos até o ano de 1945, quando foi determinado que invenções que 
resultassem em produtos alimentícios e medicamentos, obtidos mediante meios 
ou processos químicos, fossem excluídas de privilegiabilidade. Em 1969, uma mu-
dança no Código Brasileiro de Propriedade Industrial aboliu o patenteamento nesta 
área até 14 de maio de 1996, quando entrou em vigor a atual Lei de Propriedade 
Industrial (Lei nº 9.279, de 1996). Essa Lei procurou atender às exigências das nor-
mas internacionais, em particular, do Acordo TRIPS — Tratado Internacional sobre 
Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, assinado ao término 
da Rodada Uruguai, em 1994. O TRIPS garante direitos, por 20 anos, à proteção de 
patente em todos os campos da tecnologia, incluisive medicamentos. 
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Outra característica do mercado farmacêutico, que influencia o comportamento 
dos preços nesse setor, diz respeito à baixa elasticidade-preço da demanda por esses 
produtos em virtude de sua essencialidade e do reduzido poder decisório dos consu-
midores, especialmente quando se trata de medicamentos éticos (cuja venda depende 
de prescrição médica). Por diferentes motivos, tanto no segmento de renda mais alta 
como nas camadas de mais baixa renda, o preço dos medicamentos pouco influencia o 
consumo. No primeiro caso, a fidelidade desse consumidor à marca assegura mercado 
para produtos caros, enquanto que, para os demais consumidores, o achatamento da 
renda é tal que mesmo uma redução de preços não torna o medicamento acessível. Há, 
no entanto, segmentos intermediários sensíveis a preços e que encontram no medica-
mento genérico um substituto mais barato para o medicamento de marca.

Quanto à renda, verifica-se elevada sensibilidade da demanda a essa variável nos 
estratos de mais baixa renda em função da insuficiência do consumo nessas classes. 
Por essa razão, observa-se que as famílias mais ricas –  do décimo decil, cuja renda é 
quarenta vezes superior às famílias situadas no primeiro decil – gastam com medica-
mentos apenas cerca de 1,5 vezes mais que as famílias mais pobres7. 

Outra falha de mercado, limitante da competição no mercado farmacêutico, está 
associada às assimetrias de informação8. Os chamados problemas de agência são ob-
servados na separação das decisões de produção, prescrição, dispensação, consumo e 
financiamento: no caso dos medicamentos éticos, quem consome não é quem escolhe 
o medicamento, quem decide sobre a compra não é quem paga pela produto, e quem 
paga pode não ser quem consome o medicamento. Nesses casos, interesses inconci-
liáveis dos agentes – o médico que se preocupa em maximizar a saúde do paciente e 
que, em algumas circunstâncias, alia-se a interesses de produtores9, não levando em 
conta questões de preços; e o pagador que se preocupa, além de sua saúde, com restri-
ções orçamentárias – dificultam a substituição de produtos por parte do consumidor, 
o que gera resultados pouco sensíveis ao preço e, portanto, ineficientes. 

Tais características fazem com que decisões de firmas quanto aos preços de medi-
camentos não guardem, necessariamente, relação com seus custos mas, pelo contrá-
rio, sejam fortemente influenciadas pelo grau de competição do mercado. 

I.2 – Instrumentos regulatórios

A intensidade com que as mencionadas barreiras à entrada de novas firmas afe-
tam o grau de competição e os preços nos mercados para cada classe terapêutica de 
medicamentos depende, além dos fatores já mencionados, de outros, como: validade 
ou expiração da proteção patentária; existência de órgãos certificadores da qualidade, 

7 Lisboa et al. (2001).
8 Os problemas decorrentes da informação assimétrica entre os diferentes agentes 
envolvidos no setor de saúde foram primeiramente apontados no artigo seminal de 
Arrow (1963).
9 Joncheere et al. (2002) cita estudo que estima as despesas anuais por médico 
para promoção de medicamentos nos Estados Unidos entre U$8.000 e U$ 13.000. 
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eficácia e segurança dos medicamentos; mercado consolidado de produtos genéricos; 
medidas de restrição ao registro, propaganda, comercialização e distribuição de me-
dicamentos, entre outros. 

Nota-se, assim, que vários dos fatores que podem estimular a competição nesse 
mercado são criados e dependem sobremaneira do poder regulatório nos campos 
sanitário, econômico e de regulamentação da conduta ética e da atuação dos profis-
sionais de saúde. Nesse contexto, a intervenção estatal desempenha importante papel 
em um setor no qual são transacionados bens e serviços essenciais à população e que, 
portanto, apresentam elevado interesse do ponto de vista social.

Pelo lado da demanda por medicamentos, os instrumentos de regulação do mer-
cado farmacêutico mais comumente adotados são os seguintes: utilização de guias 
terapêuticos, prescrição de princípios ativos10, medidas educativas para profissionais 
de saúde, co-pagamento (medida em que parte do pagamento de medicamentos re-
cai sobre o paciente), criação de sistemas públicos e privados de financiamento para 
aquisição de medicamentos11, atuação de médicos generalistas como ordenadores do 
orçamento ou budget holders e o fortalecimento e reestruturação do sistema de com-
pras governamentais12. 

Nesse ponto, cabe destacar a promoção do uso do medicamento genérico insti-
tuído pela Lei nº 9.787, de 1999. Em abril de 2005, estavam registrados na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 1.478 medicamentos genéricos, dos quais 
955 são comercializados no País, compreendendo 49 classes terapêuticas das 264 
produzidas no Brasil. Hoje, os genéricos representam 10% do faturamento do mer-
cado nacional farmacêutico e apresentam, em média, 40% de economia em relação 
ao remédio de marca.  

Várias são as evidências de que a introdução dos medicamentos genéricos tem 
propiciado a redução nos preços dos medicamentos, o que se explica não somente 

10 No Brasil, a Lei dos Medicamentos Genéricos estabeleceu a obrigatoriedade de 
ser adotada a “Denominação Comum Brasileira” (DCB) nas aquisições de medica-
mentos e nas prescrições médicas e odontológicas feitas no âmbito do SUS, o que 
favorece os genéricos — de menor preço — e possibilita ao consumidor escolher 
entre medicamentos de referência, similar ou genérico.
11 O sistema de financiamento público, no Brasil, cobre alguns itens: da atenção 
básica (por meio do Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica e do projeto 
“Farmácia Popular”), da área de Saúde Mental e medicamentos de caráter excep-
cional e de alto custo. Quanto ao financiamento privado, atualmente, os seguros 
cobrem apenas medicamentos utilizados nos procedimentos de pacientes hospi-
talizados e, em alguns casos, também cobrem a continuidade desses tratamentos 
após o período de internação. 
12 A Central de Medicamentos (Ceme), juntamente com o Inamps, teve um papel 
central no processo de compras governamentais de medicamentos das décadas 
de 70 até o início de 1990. A atuação da Ceme foi, no entanto, gravemente mar-
cada pela falta de transparência, prejudicada por injunções políticas e por sérias 
denúncias de má versação de recursos.
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pelo fato de seus preços não refletirem custos relacionados à pesquisa e à propaganda. 
Por serem esses produtos substitutos perfeitos para os medicamentos de referência 
ou de marca13, os medicamentos genéricos constituem-se em um elemento capaz de 
acirrar a competição via preços no mercado farmacêutico14. 

Pelo lado da oferta, as ações possíveis são aquelas relacionadas à defesa da concor-
rência e às políticas de controle de preços. A primeira alternativa não se constituiu em 
instrumento eficaz para combater o aumento abusivo de preços. A lei antitruste, além 
de não conseguir o enquadramento legal apropriado de condutas anticompetitivas 
no mercado farmacêutico, age reativamente, após o abuso ter se verificado, e é aplica-
da por meio de processos morosos. A CPI dos medicamentos sustenta que, no Brasil, 
não há jurisprudência suficiente capaz de embasar os conceitos de lucros arbitrários e 
preços excessivos que, de acordo com dispositivos da Lei nº 8.884, de 1994, existem 
somente se for comprovado o abuso de poder de mercado. Ainda, de acordo com a 
CPI, “tipificações dessa natureza são extremamente difíceis e dependem, portanto, 
do poder de mercado e da forma como o laboratório o utiliza em relação ao mercado 
relevante de uma determinada classe ou subclasse terapêutica, além de ter de levar 
em conta a composição química (princípio ativo) e a ação farmacológica, que são os 
dois pontos que o médico observa ao receitar um medicamento. Enfim, a tipificação 
de condutas anticompetitivas nem sempre é fácil...”.

Dado o cenário atual, a segunda opção, uma política de controle de preços, a qual 
será analisada na seção subseqüente, assume especial relevância. Apesar de não ser a 
única, a variável “preço” é considerada como uma das principais barreiras ao acesso 
a medicamentos.

I. 3 – Controle de preços 

Como foi mencionado, neste artigo serão abordadas as políticas de acompanha-
mento e controle de preços de medicamentos, utilizadas para responder às falhas de 
mercado, relatadas na seção anterior, e alcançar objetivos de saúde. 

Diversos países desenvolvidos, especialmente os europeus, e mais recentemente 
alguns países em desenvolvimento, utilizam algum sistema de regulação de preços 
de medicamentos, geralmente associado ao financiamento público para sua aquisi-
ção. Tal intervenção pública no mercado pode ser realizada por meio de controle de 

13 Exige-se desses medicamentos testes que assegurem a mesma eficiência clínica 
e a mesma segurança em relação ao seu medicamento de referência. Neste sen-
tido, o medicamento genérico é intercambiável com o medicamento inovador. 
14 Há estudos, citados por Lisboa et al. (2001), que concluíram que firmas líderes 
aumentam preços com a introdução do medicamento genérico no mercado, o que 
é possível na medida em que se voltam para segmentos menos elásticos a preços. 
Nessa análise, portanto, a concorrência nesse mercado se dá, essencialmente, 
por mecanismos extra-preços, como o de marketing, o qual, segundo estimati-
vas, conta por 33% do preço dos medicamentos. 



210 Política de Preços Públicos no brasil

preços ou via controle extra-preços (expansão do mercado de genéricos e compras 
centralizadas), como mencionado no tópico anterior. 

O controle de preços de medicamentos pode ser estabelecido sobre os preços de 
venda do produtor e sobre os preços de venda ao consumidor15, que, por sua vez, é 
realizado por meio do controle das margens de comercialização dos atacadistas e das 
farmácias. No Brasil, como será descrito adiante, ambos os mecanismos são utilizados. 

O controle de preços de produção pode ser realizado mediante análise de custos 
(Espanha e Portugal), de preços de referência (Canadá e Austrália), de comparação com 
preços de medicamentos já existentes no mercado interno (França e Japão), de margens 
de lucro (“Pharmaceutical Price Regulation Scheme” –  PPRS – até recentemente ado-
tado pelo Reino Unido), por meio do chamado price-cap, ou teto de preços (praticado 
atualmente no Reino Unido), via modelos de negociações de preços (países da União 
Européia, para os preços dos medicamentos financiados total ou parcialmente com 
recursos públicos) e através de avaliações farmacoeconômicas que comparam os custos 
de diferentes tratamentos e sua eficácia clínica (Austrália, Grã-Bretanha, Bélgica). 

Já o controle de margens de distribuição é, geralmente, realizado por meio da de-
finição de um percentual, fixo ou declinante, sobre o custo de produção dos medica-
mentos. Dessa forma, é estabelecido um preço máximo para o qual o atacadista pode 
comercializar o produto com a farmácia. Estima-se que as margens de distribuição 
podem representar mais de 40% dos preços pagos pelos consumidores16.

Quanto às margens de dispensação, verifica-se a adoção de margens fixas (em 
que um percentual de markup é acrescido aos preços de atacado) ou de taxas regres-
sivas (pelo qual quanto mais alto o preço do medicamento, menor o percentual de 
markup), ou uma combinação desses sistemas de remuneração. Há também, sistemas 
orientados ao paciente. Nesses casos, a farmácia recebe um montante fixo anual por 
paciente (sistema de captação) ou uma taxa fixa por prescrição dispensada.

Há vantagens e desvantagens associadas ao controle de preços. Entre os efeitos preju-
diciais, a literatura econômica cita o fato de que a regulação excessiva pode desestimular 
a inovação e a competição na indústria. Além disso, via de regra, os mecanismos para 
controlar preços são complexos, pouco transparentes e difíceis de serem implementados. 

15 World Health Organization (1998). Sobre tipos de controle de preços, vide ta-
bela 9 do estudo.
16 Joncheere et al. (2002).
17 Na década de 80, o Brasil enfrentou problemas de abastecimento de diversos 
medicamentos. Segundo os fornecedores, esses problemas resultaram da insu-
ficiência da margem de lucro, em razão do tabelamento de preços realizado pelo 
Conselho Interministerial de Preços (CIP).
18 De acordo com Grace (2003), os problemas de acesso decorrentes do desabas-
tecimento podem ser, teoricamente, minimizados, caso o  controle de preços 
seja aplicado apenas às compras do setor público ou por meio da utilização do 
licenciamento compulsório de forma complementar a esse mecanismo. 
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Há que se considerar, também, a possibilidade de desabastecimento do mercado17– o 
que dificulta o acesso a medicamentos, produzindo, dessa forma, efeitos contrários aos 
pretendidos18. Outro aspecto negativo do controle de preços diz respeito à possibilida-
de de que empresas venham a burlá-lo. Laboratórios podem lançar mão de artifícios 
para fugir do controle de preços – como ofertar produtos que não passam de versões 
cosmeticamente modificadas dos produtos comercializados no mercado –, tornando 
difícil identificar se variações nos preços são atribuídas à melhoria da qualidade dos 
medicamentos ou ao aumento das margens de lucro dos produtores. 

A maior vantagem associada ao controle de preços é que essa política pode, de 
fato, reduzir preços de medicamentos e seus aumentos. O impacto dessa política so-
bre os preços depende de fatores como os tipos de medicamentos e de mercados aos 
quais esse controle está sendo aplicado e a capacidade do governo de implementar e 
monitorar o controle de preços. 

De acordo com estudo da London Business School publicado pela Organização 
Mundial da Saúde19, o controle de preços, se aplicado ao setor varejista, mais do que 
qualquer outro mecanismo, pode, potencialmente, impactar não somente os preços 
do atacado como também os preços finais pagos pelos consumidores. Outro traba-
lho, que apresenta simulações de controle de preços na Índia, afirma que reduções de 
preços para produtos farmacêuticos patenteados, largamente consumidos e que pos-
suam poucos substitutos, aumenta significativamente o excedente do consumidor.20  

Por sua vez, os efeitos do controle de preços em países em desenvolvimento po-
dem ser diferentes dos efeitos observados em países desenvolvidos. Por um lado, 
informações sobre preços podem ser mais difíceis de serem coletadas e administradas 
nestes países do que naqueles, diminuindo a eficácia do controle de preços. Por outro 
lado, nos países em desenvolvimento, a ausência de grandes programas nacionais de 
seguro-saúde faz com que os consumidores sejam mais sensíveis a preços, ampliando 
os benefícios desse instrumento regulatório. 

I.4 – Experiência brasileira com o controle de preços de medicamentos

Nos anos 70 e 80, o controle de preços de medicamentos no Brasil foi realizado, 
basicamente, por meio de tabelamento, efetuado pelo Conselho Interministerial de 
Preços (CIP). A experiência do CIP, entretanto, mostrou uma série de limitações em 
seu funcionamento, resultantes, principalmente, da ausência de informações confiáveis 
para a tomada de decisão, que era baseada em planilhas de custos fornecidas pelas em-
presas. Para muitos, os resultados dessa política foram insatisfatórios pelo fato de que 
frente a um aumento de custos – efetivo ou não – ser concedido, quase que automati-
camente, um aumento de preços, as empresas não buscaram elevar sua produtividade, 
já que a melhoria de desempenho levaria à diminuição de custos, redundando na ma-
nutenção ou redução dos preços, não aumentando, portanto, a taxa de lucro.

Além disso, segundo a CPI dos Medicamentos (2000):

19 Grace (2003).
20 Watal (2000).
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(...) os empresários, para driblar o controle de preços, passaram a adotar vários 
expedientes, tais como: cobrança de ágio; a “maquiagem” de produtos – pequenas 
modificações nos produtos controlados para justificar preços acima do permitido; 
adicional de frete; venda casada; superfaturamento, via compra direta da matriz; 
uso de matérias-primas e embalagens inferiores e até aumentos com autorização 
forjada. Se impossível a adoção de quaisquer desses expedientes, ocorria o desabas-
tecimento.

No início do governo Collor, o CIP foi extinto, e em duas ocasiões (março de 
1990 e fevereiro de 1991) os preços de toda a economia, inclusive de medicamen-
tos, foram congelados, como mecanismo para conter a inflação, e, em alguns mo-
mentos ao longo desse período, liberados. Em meados de 1991 foram concedidos 
inúmeros reajustes de preços do setor, e finalmente, em setembro, foi reiniciado 
o processo de liberação gradual de preços de medicamentos que culminou, final-
mente, em maio de 1992, com sua liberação. Conseqüentemente, em 1992 e 1993, 
foram observadas as principais elevações de preços de medicamentos.

 Nesse período e nos primeiros anos do governo Fernando Henrique (1994 a 1996), 
os preços nesse setor eram monitorados, e foram estabelecidos acordos informais com a 
indústria farmacêutica. Entre 1994 e dezembro de 1996, de acordo com dados do IMS 
Health, instituto que avalia o desempenho do mercado farmacêutico no Brasil e no mun-
do, apresentados pela CPI dos Medicamentos, o preço médio dos medicamentos evoluiu 
de US$ 1,86 por unidade para US$ 4,85, representando um acréscimo de 260%. 

Entre 1997 e 1999, estabeleceu-se nova sistemática de acompanhamento de pre-
ços pela qual os laboratórios eram obrigados a comunicar à Secretaria de Acompa-
nhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, as elevações de preços de 
produtos sujeitos à prescrição médica. 

Entre 1994 e 2000, seguiram-se aumentos dos preços de medicamentos, porém 
em menor proporção do que os ocorridos no período precedente. Lisboa et al. (2001) 
registra que, nesse período, o IPCA geral subiu 94,6%, enquanto que os produtos 
farmacêuticos registraram alta de 116,3%. 

Nos dois últimos anos desse período – após a desvalorização cambial ocorrida 
em janeiro de 1999 – foram firmados diversos acordos entre a Seae e os laboratórios 
farmacêuticos com vistas a repassar, escalonadamente, aos preços dos medicamentos 
o impacto das variações cambiais. 

Na década seguinte, observam-se mudanças nos rumos regulatórios desse mer-
cado com o retorno do controle direto (e indireto) dos preços de medicamentos, 
conforme será visto detalhadamente na próxima seção.

Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) defende a ne-
cessidade “de estabelecimento de uma política transitória de intervenção direta na 

21 Anvisa (fev. 2003).
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formação dos preços do setor, com a finalidade de garantir o bem-estar econômico e 
social, enquanto as políticas estruturais não surtem seus efeitos plenos”21. Considera 
que mudanças estruturais que atuem nas causas das distorções de preços – e que 
sejam, assim, capazes de reforçar a estrutura da demanda e tornar o sistema de 
preços dos medicamentos mais concorrencial – mostram-se mais eficientes para 
o alcance do bem-estar dos consumidores, sem provocar possíveis conseqüências 
indesejadas no mercado. Porém, as dificuldades de implementação de tais medidas 
– como o fortalecimento de P&D no país, a redução de assimetrias de informação, 
a consolidação dos medicamentos genéricos – e seus longos prazos de maturação 
justificariam uma política ativa sobre os preços de medicamentos como forma de 
conter, de imediato, abusos de poder de mercado.

Entende-se ainda que “a política ativa sobre preços deve se pautar segundo análise 
das condições de concorrência em cada “mercado relevante do produto” e, a partir 
desse ponto, “estabelecer mecanismos de acompanhamento de mercado (evolução de 
preços e de quantidades) para os mercados relevantes mais competitivos, (...) além de 
mecanismos de fixação de preços para aqueles mercados nos quais foram identifica-
das condições insatisfatórias de concorrência”22.

I.4.1 – Controle de preços do produtor

Após um relativamente longo período sem controle de preços, seguiram-se, nos 
anos 2000, dois períodos distintos da política de preços no mercado farmacêutico, 
marcados pela adoção de diferentes instrumentos regulatórios.

O primeiro período se iniciou com a edição da Lei nº 10.213, de 2001, alterada 
pela Medida Provisória 2.230, também de 2001, que estabeleceu a Fórmula Paramé-
trica de Reajuste de Preços de Medicamentos (FPR) e criou a Câmara de Medica-
mentos (Camed), responsável pela aprovação e análise dos preços de medicamentos, 
bem como de seus aumentos extraordinários e da exclusão de categorias de produtos 
desse regime, entre outras atividades. 

A Fórmula Paramétrica de Reajuste de Preços de Medicamentos definiu parâme-
tros para reajustes dos preços, entre 19 de dezembro de 2000 e 31 de dezembro de 
2002, tomando, para isso, a diferença entre a Evolução Média de Preços (EMP) para 
cada uma das apresentações de medicamentos produzidos por uma dada empresa, 
em um período de cerca de um ano, e um Índice Paramétrico de Medicamentos 
(IPM), fixado em 4,4% sobre o preço vigente no medicamento. 

Os componentes da fórmula paramétrica foram definidos da seguinte forma:

(i) Evolução Média de Preços (EMP)

22 Anvisa (fev. 2003), p. 15.
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em que  representa o fator de ponderação da apresentação i, calculado levando em 
conta o faturamento acumulado entre 1º de novembro de 1999 e 31 de outubro de 
2000, obtido com a apresentação i; representa a variação percentual de preço 
da apresentação i entre 1º de agosto de 1999 e 30 de novembro de 200023 .

(ii) Reajuste Médio de Preços (RMP)

em que  representa a variação percentual de preço da apresentação i entre 1º 
de novembro de 2000 e 31 de janeiro de 2001.

A fórmula estabeleceu que o reajuste de preços correntes variaria inversamente 
com o reajuste imediatamente anterior. Nesse sentido, as empresas produtoras de 
medicamentos foram classificadas em dois grupos, formados por fabricantes que ti-
vessem apresentado EMP, no período compreendido entre agosto de 1999 e novem-
bro de 2000, igual ou superior ao IPM – para o qual não eram permitidas elevações 
de preços – ou inferior ao Índice – para as quais eram permitidos reajustes até o limi-
te da diferença, em valor absoluto, entre a EMP de cada empresa e o IPM do período. 
Concomitantemente, não era permitido ajuste superior ao Índice (4,4%).

Tal sistemática não se baseou apenas em custos passados, como as experiências 
anteriores no setor farmacêutico no Brasil, especialmente as do Conselho Intermi-
nisterial de Preços (CIP), conforme previamente mencionado, mas também no fatu-
ramento das empresas em período anterior – a chamada regulação pela taxa interna 
de retorno (TR). Não obstante, tal como as regras para reajuste de preços baseadas 
exclusivamente em custos passados, tal controle mostrou-se susceptível a arranjos 
contábeis por parte das empresas, não refletindo, na maioria das vezes, a real evo-
lução das despesas incorridas pelas firmas. Além disso, pode gerar desincentivos à 
minimização de custos e ineficiência produtiva, visto que a remuneração do produ-
tor é garantida. Dessa forma, prejudica o consumidor, caso haja repasse aos preços 
de custos de investimentos desnecessários, e depende, para sua implementação, de 
elevados ônus regulatórios.

Foi estabelecido, também, que os preços unitários de novas apresentações de me-
dicamentos não poderiam exceder à média dos preços unitários das apresentações já 
comercializadas pela empresa e nem serem elevados ao longo do ano de sua entrada 
no mercado.

Com a promulgação da Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003, foi aberta nova 
fase da política de regulação do setor farmacêutico no Brasil. A Camed foi substi-
tuída pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – Cmed e foram 
estabelecidas novas regras para a determinação e o reajuste de preços das empresas 

23 As datas observadas para o cálculo dos componentes da fórmula foram 
atualizados pela Medida Provisória 2.230, de 6 de setembro de 2001.
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produtoras de medicamentos – que ocorre a cada doze meses, a partir de março de 
2004 – baseadas em um modelo de teto de preços (price-cap). 

O modelo atual é uma variante desse mecanismo de determinação de preços e 
tem como principal objetivo repassar para o consumidor reduções de custos decor-
rentes de aumentos de produtividade. Sua principal vantagem é que a determinação 
de um valor máximo para o preço estimula o aumento da eficiência produtiva: as 
firmas têm estímulos para minimizar custos, para poderem, assim, apropriar-se de 
lucros excedentes.

Segundo o modelo proposto, a variação percentual do preço (VPP) do medica-
mento é calculada por meio da seguinte fórmula:

VPP = IPCA - X + Y + Z

em que X representa o fator de produtividade; Y representa o fator de ajuste de preços 
relativos entre setores; e Z representa o fator de ajuste de preços relativos intra-seto-
res, fixados no momento do reajuste. 

O índice de preços aplicado na fórmula é o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), do IBGE. Essa escolha foi fruto de acalorados debates acerca 
do indexador a ser utilizado para reajustes dos preços de medicamentos, visto que 
a escolha do índice de preços – em geral, o IGP-DI – explica, em grande parte, o 
fato de os preços administrados no Brasil terem, desde 1999, subido mais do que os 
preços livres da economia24. 

O IPCA acumulado no período de março de 2004 até fevereiro de 2005 e utili-
zado para o reajuste de preços de medicamentos a partir de 31 de março de 2005 foi 
de 7,39%. O valor do mesmo período do ano seguinte, considerado para o reajuste 
desses preços a partir de março de 2006, foi de 5,51%. 

Para o ano de 2005, a Camed fixou o fator de produtividade em 1,5%, assu-
mindo, para tanto, um crescimento do PIB entre 3,5% e 4%. O cálculo desse fator 
baseou-se, também, na premissa de que a variação futura da produtividade do setor 
deverá incorporar os efeitos positivos advindos das medidas impostas pela lei em 
comparação a um ambiente não regulado. Observa-se, portanto, que esse cálculo não 
considera que ganhos de produtividade na indústria farmacêutica estão associados, 
em geral, à atividade de pesquisa e desenvolvimento, os quais não se traduzem, ne-

24 Estudo do Banco Central (Figueiredo e Ferreira, 2002) conclui que entre os 
fatores utilizados para explicar o comportamento entre inflação de preços 
administrados e de preços livres, no período de 1995 a 2002 — reestruturações 
tarifárias nos setores privatizados; comportamento inercial dos preços em um 
processo de desinflação; evolução dos preços do petróleo; diferencial de repasse 
cambial para os preços administrados em relação aos preços livres; e diferencial 
entre o comportamento dos índices gerais de preços com relação aos índices de 
preços ao consumidor —, “o IGP-DI parece ser o de maior relevância”. 
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cessariamente, em reduções de custos e, conseqüentemente, de preços. Para 2006, o 
fator X foi fixado em 1,87%.

O fator Y – de ajuste de preços relativos entre setores – pode variar de 0 a 1, a 
depender, grosso modo, da diferença entre as variações dos custos não-gerenciais no 
setor farmacêutico ou na economia – tomando-se o que for menor – e o saldo dessas 
variações no período anterior. Dessa forma, pretende-se contemplar a parcela dos 
custos dos medicamentos atrelada ao câmbio – insumos, entre os quais os princípios 
ativos, por exemplo – que não tenham sido capturados pela aplicação do IPCA. Em 
2005 e 2006, o percentual estabelecido para esse fator foi nulo.

O fator de ajuste de preços relativos intra-setor (fator Z), definido anualmente 
pela Cmed, visa a ajustar preços relativos entre mercados mais e menos contestáveis. 
Para tanto, utiliza como proxy para o grau de competição de um mercado especí-
fico, a participação, em faturamento, dos medicamentos genéricos nesse mercado. 
Assume-se, assim, que a presença dos genéricos acirra a competição, o que, por sua 
vez, provoca reduções nos preços de determinado mercado relevante. Classificam-se, 
assim, os mercados por classes terapêuticas da seguinte forma:

(i) Nível 1: classes terapêuticas com participação de genéricos em faturamento 
igual ou superior a 20%;

(ii) Nível 2: classes terapêuticas com participação de genéricos em faturamento 
igual ou superior a 15% e abaixo de 20%;

(iii) Nível 3: classes terapêuticas com participação de genéricos em faturamento 
abaixo de 15%.

No primeiro nível, o fator Z assumiu, em 2005 e 2006, os valores de 1,5% e 
1,87%, respectivamente; no nível seguinte, 0,75% em 2005, e 0,93% em 2006; e, 
no último nível, o valor 0. Portanto, quanto maior a concorrência em um mercado 
relevante, menor a variação percentual de preços permitida.

O primeiro ajuste de preços ocorreu em março de 2004, considerando-se, para 
tanto, o preço praticado pelo fabricante do medicamento em 31 de agosto de 2003 e o 
IPCA acumulado a partir de setembro de 2003. Antes disso (agosto de 2003), houve, 
excepcionalmente, um realinhamento desses preços: para empresas que não promove-
ram reajustes além do permitido no ano anterior foi autorizado um acréscimo de 2% 
aos preços, além dos valores praticados em março de 2003, e para aquelas que descum-
priram acordo firmado com o governo valeram os valores de março de 2003. 

Considerando-se os valores mencionados dos fatores X, Y e Z, o segundo reajuste 
de preços autorizado, em março de 2005, pela Cmed – e que, portanto, segue o 
modelo de price-cap – foi de 7,39% para medicamentos do Nível 1, em que há con-
corrência relevante de produtos genéricos; de 6,64%, para as classes terapêuticas do 
Nível 2, em que a concorrência é moderada; e de 5,89%, para os medicamentos do 
Nível 3, ou seja, aqueles que atuam em mercado pouco concorrencial.
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Por fim, o terceiro reajuste de preços, em março de 2006, foi de 5,51% para me-
dicamentos do Nível 1; de 4,57% para as classes terapêuticas do Nível 2; e de 3,64% 
para os medicamentos do Nível 3.

Em 2005, cerca de 13,2 mil apresentações terapêuticas estavam sujeitas à correção 
de preços por price-caps. Esse número passou, em 2006, para 20 mil apresentações. 
Foram excluídos do controle os medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e 260 
medicamentos que também não estavam sujeitos à regra anterior por não serem con-
siderados essenciais e por terem pelo menos cinco apresentações concorrentes.

I.4.2 – Preços de produtos novos e novas apresentações

Com o intuito de definir os preços iniciais para produtos novos e novas apresen-
tações de medicamentos, a Resolução Cmed n° 2, de 5 de março de 2004, alterada 
pela Resolução Cmed nº 4, de 15 de junho de 2005, estabeleceu critérios a serem 
seguidos pelas empresas produtoras.

Nesse sentido, consideram-se como produtos novos os medicamentos com molé-
cula nova no país e como novas apresentações, todos os demais. Os primeiros foram 
classificados em duas categorias: Categoria I, que comporta produtos novos com 
moléculas que sejam objeto de patente no país, e tragam ganho para o tratamento 
em relação aos medicamentos já utilizados para mesma indicação terapêutica; e Ca-
tegoria II, que agrega todos os demais.

As novas apresentações, de produtos de marca ou similares, foram classificadas 
em outras três categorias, que levam em conta as seguintes situações: já serem co-
mercializadas ou não pela empresa; apresentarem-se na mesma ou em nova forma 
farmacêutica; ou constituírem nova associação de princípios ativos já existentes no 
país. Reservou-se, ainda, para os medicamentos genéricos uma categoria especial.

Para os medicamentos classificados na Categoria I (produtos novos que ofereçam 
ganhos ao tratamento), o Preço de Fábrica (PF) proposto pela empresa não pode 
ser superior ao menor PF, para o mesmo produto, em pelo menos três países de um 
grupo de dez, integrado também pelo país de origem do produto25. 

Para o caso de não se dispor da informação necessária para a definição do PF, prevê-
se a possibilidade de ser estabelecido preço provisório para o medicamento novo dessa 
Categoria, o qual deve ser revisto a cada seis meses. A fixação desse preço, por sua vez, 
orienta-se, entre outras condições, pela aplicação de um fator de redução, com base no 
preço médio de medicamentos comercializados nos respectivos países, ou do Coefi-
ciente de Adequação de Preço (CAP), definido como a razão entre o índice do PIB per 
capita do Brasil e o índice do PIB per capita do país que apresentou o menor preço.

Para a determinação dos preços dos produtos da Categoria II (produtos novos 
que não acrescentam ganhos ao tratamento), toma-se como referência o custo do 

25 Os países são: Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, França, 
Grécia, Itália, Nova  Zelândia e Portugal.
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tratamento com medicamentos comercializados pela empresa, utilizados para a mes-
ma indicação terapêutica (medicamento comparador), nos dez países mencionados 
anteriormente. Alternativamente, na ausência dessa informação, é adotado o preço 
de medicamentos com o mesmo princípio ativo, que não pode ser superior ao me-
nor preço praticado entre os países supramencionados nem acarretar ao consumidor 
maior custo de tratamento.

No tocante às novas apresentações, o Preço de Fábrica é definido da seguinte 
maneira, a depender das situações citadas anteriormente:

• Mesma forma farmacêutica comercializada pela empresa (Categoria III): 
inferior ou igual à média aritmética dos preços das apresentações do medica-
mento, com igual concentração, comercializadas pela empresa ou, na ausência 
de apresentações com igual concentração, segundo o critério da proporciona-
lidade direta da concentração de princípio ativo26;

• Nova forma farmacêutica de medicamento comercializado pela empresa ou 
mesma forma farmacêutica, porém não comercializada pela empresa (Catego-
ria IV): inferior ou igual ao preço médio das apresentações dos medicamentos 
disponíveis no mercado com o mesmo princípio ativo e mesma concentração 
ou com mesmo princípio ativo e concentrações diferentes – para o caso em 
que se consideram as apresentações de mesma fórmula –, na mesma forma 
farmacêutica, ponderado pelo faturamento de cada apresentação;

• Nova forma farmacêutica no país ou nova associação de princípios ativos já 
existentes no país (Categoria V): 

(i)no primeiro caso, para a determinação do preço, toma-se como referência o 
custo do tratamento com medicamentos existentes no mercado brasileiro para 
a mesma indicação terapêutica;

(ii)na segunda situação, caso não se apresentem ganhos ao tratamento, o pre-
ço da associação não poderá ser superior à soma dos preços das monodrogas, 
respeitada a proporção da concentração de princípio ativo e o número de 
unidades; e, caso se agreguem vantagens comprovadas ao tratamento em rela-
ção às monodrogas tomadas isoladamente ou para a terapia como um todo, a 
empresa pode apresentar justificativa para o preço proposto, que será analisada 
pelo Comitê Técnico-Executivo27 da Cmed;

26 Se a alteração da concentração do princípio ativo trouxer ganho para o trata-
mento, é considerado o critério do custo do tratamento com medicamento 
definido como comparador.
27 O Comitê Técnico-Executivo é um núcleo colegiado composto pelo Secretário 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, pelo Se-
cretário Executivo da Casa Civil da Presidência da República, pelo Secretário de 
Direito Econômico do Ministério da Justiça, e pelo Secretario de Acompanha-
mento Econômico do Ministério da Fazenda.
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• Medicamento genérico (Categoria VI): o PF não poderá ser superior a 65% 
do preço do medicamento de referência correspondente.

Para os medicamentos enquadrados nas categorias III e IV, há ainda outro critério 
limitador de seus Preços de Fábrica: não poderão, sob hipótese alguma, ser superiores 
aos PFs dos medicamentos de referência.

Está previsto, ainda, para os casos em que a Secretaria Executiva da Cmed não se 
pronuncie sobre o preço inicial pretendido pela empresa – no prazo de até 90 dias, 
para produtos das Categorias I e II, e de até 60 dias para os das Categorias IV e V, a 
contar da data da apresentação de todas as informações requeridas – que os produtos 
podem ser comercializados pelos preços pretendidos. Quanto às Categorias III e VI, 
estando os preços em conformidade com as normas vigentes, os respectivos produ-
tos podem ser comercializados a partir do momento em que é protocolado, junto à 
Secretaria Executiva, Documento Informativo, que deve conter informações, entre 
outras, acerca da composição, apresentação, preço de fábrica praticado em outros 
países e preço pretendido para comercialização no País.

I.4.3 – Preço inicial de medicamentos fracionados

Em 30 de setembro de 2005, a Cmed estabeleceu, por meio da  Resolução nº 6, 
critérios para a definição dos preços iniciais de produtos novos e novas apresentações 
destinados à venda na forma fracionada28.

As novas regras estabelecem que empresas que pretendem fracionar apresentação, 
que já esteja em comercialização, deverão optar por aquela cuja fração unitária do 
medicamento (Unidade Farmacotécnica) seja a menor dentre os preços de todas as 
apresentações do medicamento da empresa com a mesma concentração e forma far-
macêutica. 

Nesse sentido, a Cmed exemplifica: “a empresa que detém o registro de um me-
dicamento cuja caixa maior, com 28 cápsulas, custe R$ 53,64, e a menor, com 14 
cápsulas, custe R$ 33,66, somente poderá fracionar a caixa que contém 28 cápsulas, 
pois o preço por unidade é de R$ 1,91, enquanto que a unidade da caixa menor custa 
R$ 2,40”.

Caso a empresa pretenda fracionar a apresentação cujo preço por unidade não seja 
o menor, o laboratório deve solicitar a revisão de preço das apresentações desejadas, 
a fim de atender à Resolução. 

28 Com efeito, em 19 de janeiro de 2005, o Ministério da Saúde publicou o Decreto 
nº 5.348, que autoriza farmácias a fracionar medicamentos, desde que garantidas 
as características da forma original, e, em 18 de maio último, a ANVISA editou 
a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 135, que estabelece os critérios a 
serem obedecidos para o fracionamento de medicamentos, acrescida pela Re-
solução RDC nº 260, de 20 de setembro de 2005, ambas posteriormente revogadas 
pela Resolução RDC nº 80, de 11 de maio de 2006. 
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Por fim, os medicamentos fracionados ficam sujeitos aos conceitos e às classifi-
cações de produtos novos e novas apresentações, bem como às regras de ajuste de 
preços definidas na Lei nº 10.742, de 2003, e seus regulamentos.

I.4.4 – Controle das margens na cadeia farmacoterapêutica 

A distribuição de margens de distribuição e comercialização na cadeia farmacotera-
pêutica é importante não apenas porque é responsável por até 50% do preço ao consumi-
dor, mas também porque promove incentivos à dispensação de medicamentos. 

A Portaria n° 37, de 1992, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, 
que liberou os preços de medicamentos na indústria, manteve controlados, sob a 
forma de margem máxima de comercialização, os preços no varejo farmacêutico. A 
margem máxima autorizada para as farmácias era de 30% sobre o Preço Máximo 
ao Consumidor (PMC) ou de 42,85% sobre o preço de fábrica. As margens para a 
distribuição eram de 12,6% sobre o Preço Máximo de tabela.

O PMC, por sua vez, era calculado somando-se ao preço de fábrica os custos de 
comercialização dos medicamentos pelos laboratórios, as despesas de fretes, os gastos 
com tributos e os descontos concedidos às distribuidoras. Por fim, tal valor era dividido 
por 0,7, o que resultava no preço de tabela, ao qual deveria ser agregada a margem da 
farmácia, conforme pode ser visto pela tabela a seguir, apresentada pela CPI dos Medi-
camentos, que utilizou, como exemplo, um preço de varejo hipotético de R$ 10,00.

Tabela 1. Composição do preço de varejo de medicamento
Itens Valores (em R$) %

Preço do laboratório 4,26 42,6

Custo para financiar vendas 0,14 2,4

Fretes 0,10 1,0

PIS/COFINS 0,21 2,1

ICMS 1,03 10,3

Descontos para distribuição 1,26 12,6

Subtotal 7,00 70,0

Cálculo do preço de tabela 10,00 (R$ 7,00/0,7) 100,0

Margem  bruta da farmácia 3,00 30,0

Saliente-se que a sistemática de composição de preços do produtor, calcada em 
custos passados (como descrito anteriormente) – a qual oferece estímulos para a 
sobreestimação de custos por parte dos laboratórios – aliada à definição de preços ao 
consumidor também baseada nessa variável, beneficiava distribuidoras e farmácias, 
cujas margens incidiam sobre uma base maior, resultando em faturamento mais ele-
vado. Com efeito, de acordo com a CPI dos Medicamentos, para cada 1% de aumen-
to nos custos, o preço do medicamento no varejo aumentava 1,43%.
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Com a edição da Lei n° 10.742, de 6 de outubro de 2003, foi definido que, entre 
as competências da Cmed está o estabelecimento de critérios para fixação de margens 
de comercialização de medicamentos a serem observadas pelos representantes, distri-
buidores, farmácias e drogarias. Com efeito, posteriormente, resolução dessa Câmara 
definiu o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) por meio da divisão do PF pelos 
fatores relacionados na tabela a seguir, observadas as cargas tributárias do ICMS 
praticadas nos estados de destino e a incidência da contribuição para o PIS/Pasep e 
Cofins, conforme o disposto na Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000. Entre 
outras providências, esta Lei concede regime especial de utilização de crédito presu-
mido da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às pessoas jurídicas que proce-
dam à industrialização ou à importação de medicamentos constantes da denominada 
“lista positiva”, a ser estabelecida pela Câmara de Medicamentos. Na “lista negativa” 
encontram-se os medicamentos não atingidos pela utilização do crédito presumido e, 
finalmente, na “lista neutra”, encontram-se os medicamentos que mantêm a incidên-
cia trifásica do PIS/Cofins, isto é, que não estão sujeitos ao regime especial. 

Dessa forma,

 

 

em que PF = preço do laboratório + custo para financiar vendas + frete + PIS/Cofins 
+ ICMS + desconto para distribuição, e o Fator é dado pela tabela a seguir.

Tabela 2. Lista de fatores para o cálculo do preço máximo ao consumidor

ICMS Lista Positiva Lista Negativa Lista Neutra

19% 0,7234 0,7523 0,7071

18% 0,7234 0,7519 0,7073

17% 0,7234 0,7515 0,7075

12% 0,7234 0,7499 0,7084

0% 0,7234 0,7465 0,7103

Fonte: Resolução CMED n° 2, de 14 de março de 2005, e Resolução CMED nº 2, de 10 de março de 2006.

Observa-se, assim, que, consideradas as alíquotas de ICMS, as margens das far-
mácias podem variar entre 29,3% e 28,9% sobre o Preço Máximo ao Consumidor, 
no caso de medicamentos constantes da lista neutra; 27,6%, no caso de medicamen-
tos constantes da lista positiva; e de 25,4% até 24,8%, no caso de lista negativa.
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II – Planos de Saúde

II.1 – Perfil do mercado de planos e seguros de saúde no Brasil

Cerca de 21% da população brasileira – o equivalente a 35,7 milhões de pessoas, 
das quais quase 60% encontram-se nas regiões Sul e Sudeste – está, atualmente, vin-
culada a uma das 2.304 operadoras de planos de saúde atuantes no setor, segundo 
dados da ANS. De 2000 a 2005, houve um incremento de 8,7% no número de be-
neficiários de operadoras de planos de saúde, aumento semelhante ao da população 
brasileira, o que denota a estagnação do mercado de planos e seguros de saúde no 
País e as limitações de seu crescimento em função, principalmente, da baixa renda da 
população brasileira, bem como do ambiente regulatório que produziu reflexos sobre 
a oferta de planos individuais de saúde29.

As operadoras de planos privados de assistência à saúde são classificadas em qua-
tro distintas modalidades  – a medicina de grupo, a autogestão, a cooperativa médica 
e o seguro-saúde – e recebem subsídios do Estado sob a forma de renúncias fiscais 
e contributivas. O segmento de medicina de grupo congrega grandes operadoras 
– como a Sul América, Bradesco e outras – e abriga 33% das empresas registradas no 
Brasil, segundo dados da ANS de agosto de 2005. Quanto às receitas das operadoras 
– que no ano de 2004 foi de R$ 31,4 bilhões – 34% foram obtidas pelas empresas de 
medicina de grupo, seguidas de perto pelas cooperativas médicas (33%) – cuja forma 
mais representativa são as Unimeds –, conforme pode ser visto no gráfico a seguir. 
A modalidade de autogestão, por sua vez, abrange os  planos próprios de empresas 
oferecidos a seus empregados, majoritamente, pelas estatais. Há ainda as chamadas 
seguradoras especializadas em saúde30, as filantrópicas e as referentes a planos odon-
tológicos, conforme mostra a figura abaixo.

29 De acordo com a CPI dos Planos, “crescem as denúncias relativas ao crescimento 
de uma falsa coletivização de contratos para fugir às regras mais rígidas dos con-
tratos individuais quanto à proibição de rompimento e controle de reajustes”.
30 As seguradoras especializadas em saúde foram definidas pela Lei 10.195, de 
2001, a qual as submete às regras comuns aos planos de saúde e veda sua atuação 
em qualquer outro ramo securitário.
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Gráfico 1 – Total das receitas de operadoras de plano de saúde por modalidade – 2004

FONTE: ANS

Quando a variável analisada é o número de planos registrados por segmento, con-
forme pode ser verificado no Gráfico 2, dos 33.702 planos que estavam registrados 
na ANS em agosto de 2005, 39% eram de cooperativas médicas.

Gráfico 2 – Planos de saúde registrados por modalidade da operadora – 2005

Os planos de saúde se classificam, ainda, segundo a forma de contratação. Os 
planos coletivos (empresarial ou por adesão) representam, hoje em dia, 64% do mer-
cado de saúde supletiva, enquanto os planos individuais ou familiares – objeto da 
regulamentação da ANS como será visto mais adiante – têm diminuído sua parti-
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cipação e representam, atualmente, apenas 36% desse mercado e atendem, como 
mencionado anteriormente, a apenas 10,7% dos beneficiários.

Dados da ANS, de novembro de 2005, mostram que dos 35,7 milhões de benefi-
ciários, 40,1% estão vinculados a planos anteriores à Lei 9.656, de 1998, que regula-
menta o mercado de saúde suplementar no Brasil e, portanto, 59,9% estão atrelados 
a contratos novos ou adaptados à aludida lei.

Outra característica do mercado de saúde suplementar brasileiro é a grande quan-
tidade de planos que atendem a um número reduzido de beneficiários. Observa-se, 
na tabela a seguir, que quase 80% dos planos oferecidos em 2005 (mais de 12 mil) 
atendiam a até mil beneficiários. Apenas dezessete planos (0,1% do total) são consi-
derados de grande abrangência quanto à faixa de beneficiários coberta (mais de 100 
mil). 

Se por um lado há pequena concentração de planos nas maiores faixas de benefi-
ciários, o mesmo não se verifica quando as variáveis analisadas são o faturamento e o 
número de beneficiários. Segundo a CPI dos Planos de Saúde, as cinqüenta maiores 
empresas, por número de usuários – as quais representam 2,2% do total de operado-
ras – concentram 51% dos beneficiários e 77% do total faturado em 2002.

Tabela 3 – Planos registrados por faixa de beneficiários – 2005
Faixa de Beneficiários planos %

1 a 100 7.171 46,8%

101 a 1.000 5.110 33,4%

1.001 a 10.000 2.573 16,8%

10.001 a 50.000 408 2,7%

50.001 a 100.000 42 0,3%

Mais de 100.000 17 0,1%

Total 15.321 100%

FONTE: ANS

II.2 – Aspectos do mercado de saúde suplementar

A demanda por planos e seguros de saúde, assim como  a de medicamentos, está 
correlacionada à demanda por assistência à saúde, bem como às incertezas relacionadas 
à saúde e à doença, as quais compreendem riscos financeiros. Por esse motivo, grande 
parte das falhas de mercado presentes no mercado farmacêutico – conforme visto na 
seção I.1 – aplicam-se ao mercado de saúde suplementar, ressalvadas peculiaridades 
relativas ao funcionamento dos planos de saúde, as quais serão descritas a seguir.

A falha de competição assume feições especiais no mercado de saúde suplemen-
tar.  A competição, nesse caso, é fortemente afetada pela identidade do comprador31. 

31 Cutler e Zeckhauser (1999).
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Planos e seguros coletivos – aqueles oferecidos a grupos de empregados de uma mesma 
empresa –, por exemplo, reúnem pessoas cujo perfil de morbidade e hábitos de vida são 
relativamente parecidos, o que implica em custos informacionais mais reduzidos. 

Levando esse aspecto em consideração, verifica-se que, no Brasil, o grande 
número de operadoras atuantes no mercado de planos e seguros de saúde não 
expressa maior competição. Prova disso é que 31% dos clientes concentram-se 
em apenas doze operadoras32. Quando se consideram os planos individuais, essa 
realidade é ainda mais marcante: as quatro maiores empresas em âmbito nacional 
(mais de 100 mil beneficiários) detêm 95,9% do mercado, segundo a ANS.

Marcera e Saintive (2004) afirma que:

(...) operadoras pequenas tendem a ser mais frágeis, visto que possuem menos 
capital para garantir suas operações e têm menos condições de negociar preços 
com os prestadores de serviços; como forma de compensar as margens de lu-
cro menores, oferecem serviços piores, nem sempre a um preço menor.

Nesse ponto, é oportuno tecer considerações acerca da correlação entre concen-
tração – que, de fato, ocorre no mercado de planos de saúde – e poder de mercado 
das empresas integrantes desse ramo de atividade. No entendimento do Cade, Seae 
e SDE, tal concentração não resulta em poder de mercado. A detenção de parcela 
do mercado pode estar relacionada, como mencionado acima, a custos reduzidos ou 
produtos de qualidade superior. Além disso, esses órgãos argumentam que as condi-
ções para o desenvolvimento da concorrência estão presentes nesse mercado: em que  
pese existirem diferenças operacionais, planos de assistência à saúde, grosso modo, 
são substitutos entre si, e estratégias de diferenciação de serviços, apesar de existirem 
na prática, foram formalmente coibidas por meio da instituição do chamado Plano 
de Referência, tratado adiante. 

Mesmo quando considerados esses aspectos, observa-se que o mercado de saúde 
suplementar no Brasil é pouco competitivo, principalmente quando se considera a 
importância da localização da empresa em um país de grandes dimensões. Vale-se, 
ainda, de práticas como a unimilitância – que consiste na exigência de exclusividade 
de prestação de serviços médicos – e de construção de clientelas cativas, como no 
segmento de operadoras do tipo autogestão, para reforçar seu poder de mercado. 

Nesse contexto, medidas foram tomadas para ampliar a concorrência no setor. En-
tre elas, a Lei 9.565, de 1998, vedou a recontagem de prazos de carência para a troca de 
plano de saúde (portabilidade como direito do segurado), estimulando, assim, a mobi-
lidade por meio da possível migração entre operadoras e, portanto, a concorrência.

Por outro lado, algumas medidas fixadas pela ANS podem provocar efeito con-
trário. Em que pese seus impactos na redução da instabilidade do mercado e sobre 
o bem-estar do consumidor, a fixação de critérios para a constituição e operação das 

32 Reis, Silveira e Andreazzi (2002).
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empresas de planos e seguros de saúde, por exemplo, pode funcionar como barreira 
à entrada de concorrentes33.

Outra falha de mercado que também assume feições especiais no mercado de saú-
de suplementar é a assimetria de informação entre pacientes, médicos e prestadores 
de serviços. A presença de um terceiro pagador (em geral, a operadora ou a empresa 
que contrata serviços de saúde) faz com que o consumidor beneficiário de planos 
de saúde fique menos sensível a variações de preços (baixa elasticidade-preço da de-
manda). Nesse caso, há sobreutilização de serviços (risco moral). Outra característica 
desse mercado é a tendência de que apenas indivíduos com grandes riscos de adoecer, 
e portanto com maior probabilidade de gerar custos para as operadoras, tenham in-
teresse em contratar planos de saúde (seleção adversa). Conseqüentemente, ter-se-ia 
planos com preços relativamente altos desses planos. Por fim, as operadoras, a fim 
de evitar essa situação, tentam selecionar indivíduos de baixo risco (seleção de risco), 
por meio da restrição de segurar indivíduos com doenças pré-existentes e da imposi-
ção de limites de cobertura34. 

Estudo de Bahia et al. (2000), utilizando dados da PNAD 1998, chegou aos se-
guintes resultados sobre a presença de seleção adversa e de risco moral na demanda 
por planos de saúde no Brasil:

• “Seleção favorável” dos riscos: a proporção de pessoas vinculadas aos planos 
e que consideram seu estado de saúde muito bom (28,5%) é mais alta do que 
a do total de cobertos exclusivamente pelo SUS (24,5%);

• Presença de risco moral: a utilização de serviços de saúde é muito mais inten-
sa no segmento coberto por planos de saúde.

II.3 – Experiência brasileira recente no controle de preços de planos de saúde

O controle de preços no setor de planos e seguros privados de saúde remonta à 
Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991, que estabeleceu regras sobre preços e salários 
e definiu que preços praticados em 30 de janeiro daquele ano somente poderiam ser 
majorados mediante autorização prévia do Ministério da Fazenda. Tal política fazia 
parte do processo de liberação gradual de preços, após o congelamento decretado 
pelo Plano Collor em março de 1990. Anteriormente a 1991, não existia no País uma 
política de reajustes de preços das mensalidades, os quais eram realizados conforme 
previam os contratos.

33 A Resolução da Diretoria Colegiada — RDC nº 77, de 17 de julho de 2001, esta-
beleceu regras quanto ao Capital Mínimo ou Provisão para Operação, Provisão de 
Risco, Índice de Giro de Operações e Margem de Solvência requeridos das empre-
sas entrantes ou já participantes do mercado.
34 Como será visto mais adiante, após a regulamentação do mercado de saúde suple-
mentar no Brasil, essas duas práticas freqüentes entre as operadoras foram proibidas, 
motivo pelo qual o mercado de planos coletivos tem crescido, em detrimento dos pla-
nos individuais e familiares, como forma de selecionar clientelas de menor risco.
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Nesse contexto, foi autorizado o reajuste de preços praticados pelas operadoras de 
planos de saúde e pelas seguradoras de 16,5% a partir de 1º de junho de 1991 (Por-
taria nº 474 do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, de 11 de junho de 
1991). Foi determinado, também, que o Departamento de Abastecimento e Preços 
(DAP) seria responsável pela análise dos demonstrativos de índices setoriais de custos 
das operadoras de planos e seguros de saúde, bem como pela definição de critérios e 
de metodologia de cálculo desses índices a fim de elaborar uma proposta de fórmula 
de reajuste, que seria utilizada para a correção dos preços dos contratos do setor. 

Dessa forma, em 1º de agosto de 1991, foi editada a Portaria nº 110 da Secretaria 
Executiva do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, que submetia as 
operadoras de planos de saúde e as seguradoras que operavam com seguros de saúde 
ao regime de preços monitorados e estabelecia as regras para o reajuste das mensali-
dades dos contratos firmados com pessoas físicas e jurídicas. 

Os cálculos dos reajustes obedeciam a uma fórmula que considerava as variações 
dos componentes de custos dos serviços oferecidos pelos planos – assistência médica 
e hospitalar, salários e despesas gerais de administração –  ponderadas pela participa-
ção de cada item no cômputo final do custo operacional da empresa, conforme in-
formações de cada operadora ou seguradora protocolada no DAP. Observa-se, assim, 
que à semelhança da experiência do extinto CIP – mencionado na seção I.4 – não 
havia estímulos para aumento da produtividade, a qual enseja reduções de custos e, 
conseqüentemente, possíveis decréscimos de preços.

Com a volta da inflação, os preços dos planos e seguros de saúde foram libera-
dos, e as operadoras passaram a reajustar seus preços mensalmente e a indexá-los, na 
maioria dos casos, pelo IGP-DI, o que perdurou até o advento do Plano Real, em 
junho de 1994. Adicionalmente, nesse período as operadoras passaram a incorporar 
nos reajustes de preços das mensalidades dois novos componentes: possíveis aumen-
tos de sinistralidade do plano ou da carteira acima do limite máximo,  estabelecido 
em nota técnica atuarial,  de até 75% das receitas com contribuições ou com prê-
mios, em decorrência, entre outros motivos, do envelhecimento da população e do 
aumento do risco moral; e aumentos de custos decorrentes de novos tributos.

Ao longo desse período, alternaram-se momentos em que os reajustes dos planos 
superaram o IGP-DI com períodos em que esses reajustes se situaram abaixo da in-
flação calculada por esse índice (Tabela 4). 

De julho de 1994 a julho de 1999, os reajustes de preços passaram a ser previamente 
autorizados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) do Ministério da Fazen-
da, que considerava, para a tomada de decisões, informações sobre custos operacionais e 
administrativos fornecidas pelas operadoras de planos e seguros de saúde. Nos primeiros 
anos desse período, os reajustes de planos situaram-se em patamares significativamente 
superiores à inflação registrada pelo IGP-DI, conforme mostra a Tabela 4.
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Tabela 4 – Percentual de reajuste dos planos de saúde, IGP-DI E IPCA

 JULHO 1991 A JUNHO DE 1999

Período Reajuste (1) IGP-DI (2) IPCA (3)

jul. 91 - jun. 92                   1.152,31       885,48      857,67 

jul. 92 - jun. 93                   1.606,57   1.623,83   1.467,33 

jul. 93 - jun. 94                   5.973,38   5.153,27   4.922,46 

jul. 94 - jun. 95  conversão em Real         28,69        33,03 

jul. 95 - jun. 96                         35,70         11,14        16,26 

jul. 96 - jun. 97                         31,26           7,59          7,02 

jul. 97 - jun. 98                         10,13           4,08          3,41 

jul. 98 - jun. 99                           5,37           8,71          3,32 

Fonte: (1) Cata Preta (2004), (2) IBGE, (3) FGV.

De um modo geral, até janeiro de 1999, os preços e os reajustes dos planos, segundo 
Montone (2004), eram estabelecidos da seguinte maneira: 

preço de venda livre, reajustes anuais automáticos e indexados (em geral pelo IGP-
M), cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro com aplicação automática a 
critério da operadora, periodicidade anual dos contratos e possibilidade de não-
renovação e de rompimento a qualquer tempo.

O novo marco regulatório do setor – formado pela Lei nº 9.656, de 3 de junho 
de 1998, em conjunto com a Medida Provisória 2.177-44, de 24 de agosto de 2001 
(originalmente MP 1.665, de 5 de junho de 1988), e pela Lei nº 9.961, de 20 de 
janeiro de 2000, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar – permitiu, 
assim, a passagem de um ambiente marcado pela livre atuação das empresas para 
um outro pontuado por novas regras relativas  tanto à assistência à saúde quanto a 
aspectos econômico-financeiros dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 
Entre outras regras, foi determinado (a): 

i. a obrigatoriedade de que as operadoras oferecessem ao cliente coberturas assisten-
ciais integrais em cada segmento, com base no denominado Plano de Referência35;

35O Plano de Referência foi instituído pelo art. 10 da lei 9.656 como aquele com 
“cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos 
e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, 
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospi-
talar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (...)”, 
ressalvadas algumas exceções dispostas nesse mesmo artigo. Cabe mencionar 
que, respeitadas as amplitudes de cobertura definidas no plano-referência, é 
possível ofertar e contratar planos nas seguintes segmentações: ambulatorial, 
hospitalar, odontológico ou uma combinação destes. Nos dois primeiros casos, o 
plano pode ou não cobrir o atendimento obstétrico.
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ii. a proibição de seleção de risco;

iii. a proibição da exclusão de doenças e lesões preexistentes à data de contratação 
dos produtos, após 24 meses de vigência do instrumento contratual36;

iv. a vedação do rompimento unilateral do contrato individual ou familiar, salvo 
por fraude ou não-pagamento da mensalidade em prazo estipulado;

v. a definição e limitação das carências; e

vi. o controle dos reajustes de preços de planos.

A última regra supracitada – controle dos reajustes das contraprestações pecuniárias 
dos planos privados de assistência suplementar à saúde – objeto deste estudo, deve ser 
analisada em suas múltiplas dimensões. No tocante ao preço inicial de venda de planos 
de assistência à saúde, sua determinação é livre. As operadoras, no entanto, são obrigadas 
a apresentar à ANS nota técnica atuarial que demonstre o custo do plano e que o preço 
cobrado é condizente com a garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Nesse ponto, vale observar as marcantes diferentes quanto às regras de reajuste 
de preços a que estão sujeitos os planos novos, cujos contratos são posteriores a 2 
de janeiro de 1999, ou aqueles que foram adaptados à legislação vigente; os planos 
ditos antigos, assinados anteriormente à edição da Lei nº 9.656, para os quais não se 
aplicam os novos ditames; e os planos individuais exclusivamente odontológicos37. 
Como foi visto anteriormente, 40% dos usuários possuem contratos antigos, dos 
quais cerca de 20% são planos individuais, ainda mais restritos que os contratos co-
letivos no que diz respeito à cobertura.

Os reajustes de preços de planos novos ou de planos antigos adaptados à Lei 
9.656, de 1998, bem como os planos contratados por pessoas físicas junto a empresas 
de autogestão não-patrocinadas, podem ser autorizados em três distintas situações:

• Mudança de faixa etária: foram criadas sete faixas e estabelecida uma variação 
máxima de seis vezes entre o preço da primeira e o da última faixa. É proibida, adi-
cionalmente, a variação de preços para usuários com mais de sessenta anos de idade 
e que sejam beneficiários de planos há mais de 10 anos (parágrafo único, art. 15 da 
Lei nº 9.656). Para os contratos assinados ou adaptados após 1º de janeiro de 2004, 

36Nesse caso, o usuário pode optar, no momento da contratação do plano, pelo 
agravo (acréscimo ao valor da prestação mensal do plano de saúde em função de 
doença preexistente). É assegurado ao consumidor, pelo preço equivalente ao 
do plano de uma pessoa sadia, cobertura parcial temporária de 24 meses, a qual 
exclui da cobertura diversos procedimentos relacionados à doença preexistente.
37 Em 21 de agosto de 2003, o Supremo Tribunal Federal determinou, por meio de 
liminar em medida cautelar na ADIN nº 1.931, que os contratos celebrados antes 
da vigência da Lei nº 9.656, de 1998, não estão sujeitos às normas estabelecidas 
no art. 10, § 2º, e no art. 35-E dessa lei, o que violaria o direito adquirido e o ato 
jurídico perfeito. 
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o número de faixas foi alterado para dez de forma a atender a dispositivo do Estatuto 
do Idoso, o qual veda a variação de preços por mudança de faixa etária aos contratos 
de consumidores com idade superior a 60 anos. Foi estabelecido, adicionalmente, 
que a variação de preços acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser 
superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima. Por fim, para os planos 
assinados antes de 2 de janeiro de 1999, deve-se cumprir o que consta no contrato, 
com exceção da regra estipulada para usuários com mais de 60 anos de idade e mais 
de dez anos como beneficiário, para os quais é garantida a diluição, ao longo de dez 
anos, da variação de preços por faixa etária estabelecida contratualmente38.

• Reajuste anual da mensalidade: são controlados pela ANS apenas os reajustes 
de planos individuais e familiares. A política para esses contratos é fixada anualmente 
pela ANS, juntamente com os Ministérios da Saúde e da Fazenda. A Agência entende 
que para o caso dos planos coletivos a interferência é desnecessária, tendo em vista 
o poder de barganha das empresas e entidades por razão da grande quantidade de 
beneficiários cobertos.

• Reajuste decorrente de revisão técnica: para os planos novos, a ANS não per-
mite lançar mão desse instrumento de reajuste, “considerando que foram comercia-
lizados e tiveram seus preços determinados em conformidade com a atual legislação 
e considerando, ainda, que eventuais desequilíbrios são um risco a ser assumido pela 
operadora” . Para os planos antigos com índice de sinistralidade acima da média do 
mercado e da média da totalidade da carteira de planos antigos da própria operado-
ra, é admitido processo de revisão técnica que reestabeleça o equilíbrio das despesas 
médico-assistenciais.39

Em 2000, foi autorizado um reajuste anual dos planos de saúde de 5,42%. Esse 
valor foi obtido pela ponderação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo: 0,25 x  
IPCA geral mais 0,75 x IPCA – SP/Saúde, excluído o item de “cuidados pessoais” e 
acrescido um percentual referente ao impacto da Cofins.

Do ano de 2001 em diante, a ANS reajusta os preços dos contratos individuais 
e familiares e dos contratos coletivos não-patrocinados tomando como referência a 
média ponderada dos reajustes aplicados pelas operadoras dos planos coletivos patro-
cinados informados à Agência. 

Em 2005, foi selado acordo entre a ANS, a Secretaria de Direito Econômico 
(SDE) do Ministério da Justiça e as operadoras representadas pela Federação Nacio-
nal das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg) que estabelece 
um novo sistema de reajuste de preços de planos. Segundo o acordo, as operadoras 
devem adotar a cotação da empresa mais eficiente no mercado, tendo como referên-
cia planilhas de custos que essas empresas devem encaminhar à ANS. Atualmente, o 
parâmetro é o percentual da Sul América.40

38 Montone (2004).
39 Idem.
40 Resolução Normativa nº 129, de 18 de maio de 2006.



Política de Preços Públicos no brasil 231

O quadro abaixo mostra os reajustes máximos autorizados pela ANS de julho de 
1999 a junho de 2006. Ressalta-se que o índice autorizado para cada operadora em 
cada período de referência para aplicação do reajuste pode ser igual ou inferior aos 
valores relacionados a seguir e somente podem ser aplicados pelas operadoras após 
avaliação e autorização expressa da Agência.

Tabela 5 – Reajustes de contraprestações pecuniárias 
dos planos privados de assistência à saúde

Período Reajuste (1) IGP-DI (2) IPCA (3)

jul. 99 — jun. 00                    9,09             14,09           6,51

jul. 00 — jun. 01                    5,42             11,49           7,35 

jul. 01 — jun. 02                    8,71               9,71           7,66 

jul. 02 — jun. 03        7,69 ou 9,39*             26,92         16,57 

jul. 03 — jun. 04                    9,27             10,13           5,69 

jul. 04 — jun. 05                  11,75              6,50           7,27 

jul. 05 — jun. 06                  11,69                _

jul. 06 — jun. 07                    8,89            -4,03         -0,98

Fonte: (1) Cata Preta (2004), (2) IBGE, (3) FGV
* reajuste para planos de operadoras que concederam aumento de 20% aos honorários médicos de consultas

A segunda categoria mencionada de planos de saúde é a dos planos antigos. Em 
21 de agosto de 2003, o Supremo Tribunal Federal determinou, por meio de liminar 
em medida cautelar na ADIN nº 1.931 – proposta pela Confederação Nacional de 
Saúde, em 1998 – que os contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656, de 
1998, não estão sujeitos às normas estabelecidas no art. 10, § 2º, e no art. 35-E dessa 
lei, o que violaria o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. 

O resultado é que os contratos antigos não estão sujeitos a uma série de regras 
impostas pelo novo marco regulatório do setor – como a oferta de plano-referência 
de assistência à saúde, autorização prévia da ANS para alteração dos valores pagos, 
proibição de suspensão ou rescisão unilateral de contrato individual ou familiar e a 
proibição de interrupção de internação hospitalar. Portanto, é permitido às operado-
ras aplicarem a regra de reajuste estabelecida nos contratos firmados até 1º de janeiro 
de 1999 e não adaptados à Lei nº 9.656/98. Entretanto, caso o contrato firmado 
entre a operadora e os beneficiários não indicar expressamente o índice a ser adotado 
para o reajuste das contraprestações pecuniárias dos planos, ou se for omisso quanto 
ao critério de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo do 
reajuste, deve ser adotado o percentual máximo de reajuste estipulado pela ANS. 
Alternativamente, a ANS poderá autorizar um índice diferenciado para as operadoras 
que firmarem com ela um Termo de Compromisso.

Desde maio de 2006 , a terceira categoria de planos, os planos individuais exclusi-
vamente odontológicos, independentemente da data de celebração de seus contratos, 
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não depende mais de autorização prévia da ANS para a aplicação de reajustes, desde 
que esteja expressas, de forma clara, o índice de preços adotado. Caso este requisito não 
seja preenchido pela operadora, deve ser oferecido ao titular do contrato um termo 
aditivo que preveja um índice para fins do reajuste anual. Por fim, nas situações em que 
o beneficiário não se manifeste em até 15 dias do recebimento do termo aditivo ou não 
concorde com a nova cláusula proposta, vigorará o IPCA.

III – Considerações Finais

Como foram descritas ao longo do estudo, as características dos mercados far-
macêutico e de saúde suplementar justificam a regulação como forma de assegurar o 
equilíbrio econômico-financeiro das empresas, de proteger o consumidor e de garan-
tir acesso aos bens e, assim, condições de saúde dignas para a população brasileira. 

Do ponto de vista da assistência à saúde, várias medidas foram implementadas. 
Em relação aos medicamentos, resoluções da Anvisa buscaram garantir a qualidade, 
eficácia e segurança dos produtos comercializados no país. No mercado de planos 
e seguros de saúde, novas regras impuseram a obrigatoriedade de que operadoras 
ofertem planos com coberturas assistenciais integrais e a proibição de exclusão de 
doenças preexistentes, bem como a definição e limitação das carências. 

Analogamente à regulação dos aspectos sanitários, a regulação econômica do setor 
saúde também passou, recentemente, por profundas reformulações, principalmente 
no que diz respeito ao mercado farmacêutico. Em um primeiro momento, tanto no 
mercado de medicamentos como no de planos de saúde, os reajustes de preços se 
basearam em informações sobre custos passados fornecidos pelas empresas atuantes 
nesses setores. 

Essa sistemática, porém, mostrou suas limitações. Assimetrias de informação en-
tre agências reguladoras e regulados possibilitaram o surgimento de um ambiente 
suscetível a manipulações – como superfaturamento, maquiagem de produtos, ágil 
– e arranjos contábeis, o que impunha elevados ônus regulatórios. Mesmo se, hipote-
ticamente, houvesse informação perfeita nesses mercados, dificuldades em se atribuir 
custos aos bens imporiam dificuldades para a operacionalização de tal controle. No 
caso de medicamentos, como ratear investimentos em P&D e outros custos fixos en-
tre todas as apresentações que deles se beneficiam? Dessa forma, verificou-se elevado 
grau de discricionaridade no cálculo dos reajustes de preços, colocando em risco a 
credibilidade dos contratos.

Foi em meio a esse contexto que, recentemente, estabeleceu-se o novo marco 
regulatório para o setor farmacêutico, calcado no controle de preços por meio do 
price-cap. De acordo com as novas regras, os reajustes de preços incorporam estima-
tivas de aumento de produtividade das empresas (Fator X). Entre suas qualidades, 
ressaltam-se os estímulos para o aumento da eficiência produtiva, nos casos em que 
as autoridades regulatórias dispõem de instrumentos adequados para produzirem 
estimativas de produtividade bem calibradas.
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Observa-se, no entanto, que a precisão das estimativas depende, sobremaneira, 
do setor às quais se referem. A sobre ou subestimação do Fator X pode desestimular 
empresas, reduzir a credibilidade do controle e, por fim, inibir investimentos. Por sua 
vez, o Fator Z – que pondera os reajustes de acordo com o grau de concorrência em 
cada mercado –, da forma como foi regulamentado, também se constitui em uma 
aproximação simplificada. Sua definição mais precisa exigiria a delimitação de mer-
cados relevantes para uma grande quantidade de subclasses terapêuticas e, portanto, 
grande esforço regulatório.

Mais do que questionar a precisão das estimativas do Fator X, é preciso discutir 
o papel da produtividade no mercado farmacêutico. O grande peso de P&D, assim 
como de marketing, na função de produção dessas indústrias distorce a lógica ineren-
te ao mecanismo de price-cap. Aumentos de produtividade relacionados à pesquisa, 
por exemplo, não necessariamente levam à diminuição de custos e de preços, deixan-
do, assim, de beneficiar os consumidores. 

De fato, o price-cap é um método mais eficiente para promover maior eficiência 
produtiva, do que para propiciar reduções de preços. Sendo assim, cabe indagar qual 
o objetivo primordial do regulador no mercado de medicamentos e de planos: in-
centivar ganhos de produtividade ou garantir preços mais reduzidos que ampliem o 
acesso a esses bens? 

Portanto, essa nova sistemática de regulação de preços pode, pela generalidade e 
certo grau de subjetividade presentes no cálculo de seus parâmetros, gerar situações 
em que consumidores e empresas sejam prejudicados, abrindo caminho para pressões 
oportunistas, o que poderia desestabilizar seu funcionamento.

Há que se considerar, também, que os incentivos para a redução de custos, propi-
ciados pela regulação por price-cap, tendem a comprometer a qualidade dos produtos 
sujeitos ao controle. Essa questão assume maior proporção quando os bens são cre-
denciais – como é o caso de medicamentos e, em geral, de serviços de saúde –, cujas 
qualidades são difíceis de serem observadas pelos consumidores.

Conforme a Anvisa preconiza, o ideal é que controles indiretos sejam imple-
mentados. A adoção de controles de preços deve ser transitória, enquanto medidas 
visando a tornar os mercados mais competitivos ainda não tenham surtido efeitos 
plenos. 

Os reajustes das contraprestações pecuniárias de planos de saúde também so-
freram significativas mudanças recentemente. Com a edição da Lei dos Planos de 
Saúde, em 1998, diversos aspectos sanitários e econômicos desse mercado foram 
regulados com o intuito de minimizar suas imperfeições e assim garantir maiores 
ganhos para seus participantes. 

Os reajustes das mensalidades de planos individuais que, como dito, eram reali-
zados com base em planilhas de custos fornecidas pelas operadoras, também tiveram 
o seu cálculo modificado. Passaram a se basear na média ponderada dos reajustes 
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aplicados pelas operadoras dos planos coletivos patrocinados, informados à ANS, 
e, mais recentemente, na cotação da empresa mais eficiente do mercado (yardstick 
competition). Por trás dessa nova sistemática, porém, continua implícita a noção de 
custos, os quais servem, para a ANS, como referência para os reajustes pleiteados pe-
las operadoras. Nesse sentido, considera-se que a regulação de preços no mercado de 
saúde suplementar encontra-se em estágio anterior, em relação ao desenvolvimento 
de parâmetros próprios e menos sujeitos à captura, ao controle de preços no mercado 
farmacêutico. 

Não obstante, entre os avanços da regulação econômica de planos de saúde, desta-
ca-se a diferenciação entre mercados mais competitivos, e portanto, sujeitos a menos 
imperfeições – como o de planos coletivos, em que o risco moral é reduzido –, os 
quais não estão sujeitos ao controle de preços, e mercados menos contestáveis, susce-
tíveis à regulação, como o de planos individuais e familiares. Por outro lado, basear 
os reajustes dos planos individuais pelas variações de preços observadas nos contratos 
coletivos não parece a forma mais adequada para alcançar os objetivos de assegurar 
o equilíbrio econômico das empresas e o bem-estar dos consumidores. As caracte-
rísticas e a estrutura de custos dos planos coletivos não deveriam ser utilizadas para 
balizar os reajustes de planos individuais, sob risco de causar distorções que compro-
metam o funcionamento desse mercado. Observa-se que esse é um dos motivos que 
explica o fato de os reajustes dos planos de saúde, até recentemente, terem se situado 
abaixo das taxas de inflação.

Outro aspecto que deve ser observado, em ambos os mercados analisados pelo es-
tudo, diz respeito ao índice de preços utilizado para o cálculo dos reajustes. Como foi 
referido, por estar atrelado ao câmbio e sujeito a flutuações, o IGP-DI tem sido alvo 
de críticas. A esse respeito, prega-se sua substituição por índice de preço ao consu-
midor – IPCA – ou por índices de preços setoriais que melhor reflitam os custos dos 
insumos associados aos bens em questão. Essa solução, porém, esbarra no problema 
de apropriação de custos em setores cuja função de produção é complexa.

Como mencionado, os arcabouços regulatórios que regem o controle de preços 
nos dois setores analisados – medicamentos e planos de saúde – são relativamente 
recentes, não se dispondo, portanto, de elementos suficientes para avaliar a eficiência 
das políticas implementadas. Por esse motivo, o estudo se restringiu a tecer comentá-
rios ou, em alguns casos, até mesmo previsões sobre possíveis resultados decorrentes 
das políticas de preço adotadas. 

Em linhas gerais, verifica-se que, no mercado de medicamentos, a regulação por 
price-caps pode não ser a que maiores benefícios traz ao consumidor (em termos de 
reduções de preços), ao passo que no mercado de planos de saúde, diferentemente, 
o modelo utilizado favorece o consumidor, que se apropria das rendas geradas pela 
regulação (em forma de diminuição de preços) de forma a, eventualmente, poder 
comprometer o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras.
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Conclui-se, assim, que seria necessário repensar os modelos de regulação de pre-
ços em vigor e, eventualmente, proceder a ajustes ou até mesmo sugerir sistemáticas 
que pudessem minimizar as falhas mencionadas.
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Os reajustes dos preços públicos geram muita polêmica por influenciar fortemen-
te o poder de compra da população. A questão assumiu grande relevância no Brasil, 
recentemente, porque os preços públicos evoluíram quase sempre acima da inflação, 
o que gerou enorme inquietação na sociedade e, como não podia deixar de ser, no 
Congresso Nacional.  O objetivo desse trabalho foi apresentar da forma mais direta, 
resumida e didática possível, as regras que, nos últimos anos, têm definido o com-
portamento, no Brasil, dos preços administrados nos setores de telecomunicações, 
energia, transporte, medicamentos e planos de saúde. Juntos, estes quatro grupos de 
produtos e serviços representam 43,8% do total do IPCA, principal índice represen-
tativo da inflação no Brasil.

A principal conclusão a que se chegou é que em todos os níveis da federação as 
regras de reajuste e revisão de preços dão margem a grande subjetividade por parte 
dequem as aplica. Três diferentes situações foram observadas: i) regras deficientes por 
serem demasiadamente complexas ou por serem incompletas; ii) regras boas, mas que 
foram mal implementadas (carência de estrutura do órgão regulador ou pela comple-
xidade do setor); e iii) ausência de regras transparentes e previsíveis.

A escolha do modelo de regulação de preços envolve a consideração de objetivos 
conflitantes: de um lado, o incentivo ao aumento de produtividade e do volume de 
investimento na atividade regulada e, de outro lado, ampliação do acesso da popula-
ção ao serviço. O grande desafio é alcançar o equilíbrio entre esses objetivos.

No Brasil recente, a sistemática adoção do regime de “teto de preço” (price-cap) 
em vários dos setores analisados como regra de reajuste indicou que se conferiu prio-
ridade às variáveis ligadas ao incentivo à produtividade. A adoção do IGP-DI como 
parâmetro de reajuste para boa parte dos preços públicos, por sua vez, acabou por 
se revelar, em retrospecto, uma escolha inadequada, tendo em vista a trajetória ex-

CONCLUSÃO
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plosiva e instável da taxa de câmbio – que afeta fortemente aquele índice – nos anos 
após 1999. Forçoso é reconhecer, contudo, que não havia elementos que permitissem 
antecipar, à época, esse comportamento do referido índice. 

Tendo em vista o aprendizado desse período, a introdução de índices que  acom-
panhem de perto as variações dos custos das firmas reguladas tem sido proposta 
como um caminho alternativo. De outro lado, também se tem defendido  a adoção 
de índices de preços ao consumidor com base no argumento de que estes refletem 
melhor as condições gerais da economia. Há consenso, contudo, em que se devem 
evitar a tentação de se abandonar determinado índice simplesmente por que sua 
correção foi maior do que a dos outros no passado recente. Isso gera incerteza que 
pode comprometer o investimento. Adicionalmente, há que se levar em conta que 
os índices gerais de preços e os índices de preços ao consumidor tendem a convergir 
no longo prazo.

Tão importante quanto a definição de regras de preço eficazes,  simples e trans-
parentes é a sua implementação. Para tanto, é preciso assegurar a independência das 
agências reguladoras, bem como dotá-las dos recursos necessários para o bom desem-
penho das suas funções.

Em telecomunicações, o método de “teto de preço” definido limitava a média de 
reajustes, o que permitia que alguns dos componentes dessa média – como o valor da 
assinatura, dos interurbanos, das chamadas locais, etc. – tivessem reajustes mais eleva-
dos desde que, é claro, compensados por reajustes mais baixos de outros elementos da 
fórmula. Essa liberdade propiciou que o concessionário elevasse mais o preço da assina-
tura básica, o que gerou muitas reclamações. Em função dessas pressões, abandonou-se 
o sistema de price-cap puro, o que reduziu a credibilidade do sistema. 

O modelo híbrido daí resultante também apresenta problemas, tais como a falta 
de transparência e o excessivo grau de discricionariedade conferido ao regulador. 
Deve-se ressalvar, contudo, que a regulação de tarifas nesse setor pode vir a tornar-se 
dispensável caso haja grande penetração dos serviços de voz (em particular Voz sobre 
Protocolo Internet – Voip). Acredita-se que essa perspectiva é bastante plausível para 
as tarifas aos usuários finais nas chamadas de longa distância, mas ainda há dúvidas 
com relação às tarifas locais e de interconexão. Afinal, a concorrência por si só cons-
titui o principal regulador quando a falha de mercado que justifica a regulação tem a 
ver com o poder econômico das empresas.

Com relação ao setor de energia elétrica, ficou evidenciado que os reajustes das tari-
fas das concessionárias de distribuição de energia elétrica não decorrem exclusivamente 
da simples aplicação da fórmula prevista no contrato de concessão. Há atos de governo, 
como aquele que limitou o valor das revisões tarifárias aos valores que seriam decorren-
tes da aplicação da cláusula de preços dos contratos, que influenciam o processo. 

Outra importante constatação diz respeito ao fato de que apenas a receita anual 
permitida dos transportadores de energia elétrica estabelecida pela Aneel e, por via 
de conseqüência, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust), e as tarifas de 
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fornecimento de energia elétrica são atualizadas monetariamente pelo IGP-M. A uti-
lização desse índice, como já visto, introduz volatilidade nos reajustes das tarifas de 
fornecimento, razão pela qual o governo determinou que os preços da energia ven-
dida em leilões públicos, oriunda tanto de empreendimentos novos como existentes, 
fosse atualizada pelo IPCA.

De igual modo, há que se reconhecer que a existência de mecanismo de atualiza-
ção das tarifas é essencial para atrair novos investimentos para expandir a capacidade 
do setor elétrico, bem como para garantir a qualidade dos serviços prestados. 

Por fim, ficou evidenciada a conveniência de se promover estudos com vistas à re-
dução dos valores dos encargos e da carga tributária incidente nos serviços de energia 
elétrica, uma vez que esta medida pode beneficiar os consumidores com diminuição 
da  “conta de luz”.

Com relação ao setor de gás natural, constatou-se que há várias lacunas no pro-
cesso de formação de preços ao longo de sua cadeia de comercialização. De fato, não 
há regra para o estabelecimento do valor da  parcela relativa à commodity de origem 
doméstica nem para a parcela atinente ao transporte do gás natural. Apenas as tarifas 
de distribuição  encontram-se indexadas ao IGP-M.

No tocante ao setor de petróleo, notar-se que os preços dos derivados de petró-
leo, ao longo de toda a cadeia de comercialização, são livres. Também é importante 
ressalvar que apesar de a legislação facultar a importação de derivados de petróleo 
por qualquer empresa ou consórcio de empresas constituídas sob as leis brasileiras, 
com sede e administração no país, a Petrobras continua sendo a única fornecedora 
da grande maioria desses produtos. Isso deve-se não à falta de interesse por parte da 
iniciativa privada, mas sim à incerteza com relação à política de preços a ser praticada 
pela Petrobras e dificuldades de acesso à infra-estrutura. 

Nessa circunstâncias, resta evidente que a viabilização de maior concorrência no 
mercado de derivados de petróleo depende de ação conjunta do Poder Executivo e 
do Congresso Nacional.

As regras de reajuste e revisão dos preços de transporte são específicas por modais. 
Na aviação, os preços de frete são livres, e também as passagens. Estas, porém, estão 
sujeitas a controle ex-post pela agência reguladora, a Anac, que poderá, ou não, aceitar 
os preços praticados pelas empresas. 

O transporte de carga rodoviária é completamente livre. Trata-se de um mercado 
com grande número de empresas dos mais variados portes, no qual o valor do frete é 
livremente negociado entre embarcadores e transportadores. 

Os preços cobrados dos proprietários de cargas pelos operadores portuários são li-
vres. Os preços cobrados destes últimos pelas Autoridades Portuárias são, contudo, 
controlados. Seus reajustes carecem de autorização do Conselho da Autoridade Portu-
ária do porto em questão e devem ser sancionados pela Antaq e, conforme o caso, pelo 
Ministério da Fazenda. Esse processo tornou-se longo, incerto e altamente político pelo 
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fato de o volume de recursos à disposição da Autoridade Portuária para a realização das 
obras que são de sua responsabilidade, entre elas a manutenção dos acessos terrestre e 
marítimo às docas, depender fundamentalmente dos valores dessas taxas. 

As regras básicas dos fretes ferroviários foram definidas nos contratos de privati-
zação de ativos da antiga Rede Ferroviária Federal SA., que estão sujeitos aos limites 
máximos definidos por uma “tarifa de referência” a ser definida pelo órgão conceden-
te. A esses preços são agregados os preços dos serviços acessórios, conceito que abran-
ge a carga, descarga, transbordo e guarda das mercadorias, assim como a movimenta-
ção nos terminais, que são livres. Como não se pode transportar mercadorias sem os 
serviços ditos auxiliares, a tarifa de referência tornou-se irrelevante na prática.

Para o transporte rodoviário de passageiros, as regras são bastante semelhantes 
nos três níveis de governo, cada qual com responsabilidade sobre um segmento do 
setor. O governo federal decide sobre os preços de linhas interestaduais e internacio-
nais, os governos estaduais sobre linhas interurbanas restritas aos seus territórios, e os 
municípios decidem com relação ao transporte urbano, embora em algumas regiões 
metropolitanas existam agências estaduais cuidando dessas tarifas. Basicamente, em 
todos os níveis vige o critério de taxa de retorno sobre o capital investido, a qual é 
mantida fixa: 12% a.a. é a mais comum. O método adotado permite que aumento 
de custos ou reduções de receitas sejam compensados por aumentos de preços, o que 
não confere  incentivos ao aumento de eficiência no sistema. Há inúmeros outros 
problemas com esse tipo de formação de preços, entre eles a assimetria de informação 
entre o regulador e o regulado, pois aquele não consegue conhecer, com a presteza 
e a precisão necessárias, os custos reais da atividade. Outra questão é que raras vezes 
o valor definido pela análise das variáveis definidas pelas normas vigentes é acatado 
para o reajuste. Mais freqüente é que tal resultado decorra de uma negociação entre 
representantes dos empresários e do poder público, sem que os critérios que infor-
mam tal negociação sejam do conhecimento público.

Quanto ao setor de saúde, não há elementos suficientes para se proceder a análise 
empírica dos resultados alcançados pela regulação, mas apenas para prever os possí-
veis erros e acertos decorrentes dos modelos adotados, dado que as políticas de preços 
de planos de saúde e, especialmente, de medicamentos são relativamente recentes 

A atual regulação de preços de medicamentos, baseada no modelo price-cap, de-
verá trazer à baila dificuldades resultantes da importação desse modelo para o setor 
farmacêutico.  Há que se considerar as peculiaridades das funções de produção nesse 
setor, nas quais P&D e marketing detêm grande peso, bem como  vislumbrar as di-
ficuldades que se apresentarão para se calcular o grau de concorrência nos mercados 
relevantes, que englobam centenas de subclasses terapêuticas. 

A complexidade que envolve o estabelecimento dos diversos parâmetros necessá-
rios para se promover o reajuste de preços no setor farmacêutico pode dar margem à 
discricionariedade e a comportamentos oportunistas, em detrimento dos consumi-
dores ou das empresas. Assim, a definição dos Fatores X (produtividade) e Z (grau 
de competição), previstos nas normas vigentes, em um mercado altamente complexo 
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pode produzir efeitos indesejados como o desestímulo à eficiência, a redução da cre-
dibilidade do controle e a inibição de investimentos.

 Em contraposição, os reajustes das mensalidades de planos individuais se baseiam 
em parâmetros mais facilmente aferidos, o que facilita a operacionalização do controle 
de preços. Não obstante, essa maior simplicidade – decorrente do fato de os reajustes 
serem baseados no preço da empresa mais eficiente do mercado (yardstick competition) 
– pode gerar distorções. Os preços dos planos coletivos são livres, razão pela qual as suas 
estruturas de custos não devem ser utilizadas para balizar os reajustes de planos indivi-
duais, sob risco de comprometimento do funcionamento desse mercado. 

Em linhas gerais, verifica-se que, no mercado de medicamentos, a regulação pelo 
método price-cap pode não ser a que traz maiores reduções de preços ao consumidor, 
ao passo que no mercado de planos de saúde, diferentemente, o modelo utilizado 
favorece o consumidor, que se apropria das rendas geradas pela regulação (em forma 
de diminuição de preços), o que, eventualmente, pode comprometer o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos com a operadoras. 

Por fim, verifica-se que o Congresso Nacional, por várias razões que não cabe aqui 
aprofundar, não vem desempenhando suas funções nos setores analisados na sua ple-
nitude. Tem se limitado a reagir a reajustes considerados elevados por organizações da 
sociedade civil. Essa situação tem prejudicado o país e, portanto, não pode persistir. 
A superação desse problema passa, necessariamente, pelo desempenho de papel mais 
ativo pelo Congresso Nacional na definição de políticas públicas, avaliação e controle. 

Nesse sentido, um primeiro passo seria exigir maior transparência dos ministérios e 
das agências reguladoras em relação à implementação das regras tarifárias, o que requer 
maior conhecimento das memórias de cálculo dos reajustes e de sua correspondência 
aos termos definidos em contrato. Daí em diante, caberia organizar e reforçar o papel 
institucional do Congresso no acompanhamento das políticas regulatórias, aproximan-
do o Brasil de uma miríade de exemplos observados na experiência internacional.

No Brasil, vale enfatizar que o Substitutivo ao  Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
este último apresentado pelo Executivo com o propósito de definir normas e pro-
cedimentos para as agências reguladoras, e que tramita na Câmara dos Deputados 
apensado ao PL nº 2.633, de 2003, caminha na direção de  institucionalizar o papel 
do Congresso no processo regulatório. O art. 10, por exemplo, estabelece que as 
agências terão controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do 
Tribunal de Contas da União, “especialmente verificando a compatibilidade das ações 
adotadas pela agência com as políticas definidas para o setor regulado”. Também é 
previsto, no artigo 11, a confecção de Relatório anual pelas agências “destacando o 
cumprimento da política do setor  definida pelos Poderes Legislativo e Executivo”  o 
qual seria avaliado em reunião conjunta das Comissões Temáticas das duas Casas do 
Congresso Nacional. 
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