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O controle 
social da 
privatização 

Seminário organizado pela 
Assembléia Legislativa e FAPESP debate 
a regulação dos serviços públicos 

AFAPESP aposta que as universi
dades e os institutos de pesqui

sa paulistas têm grande contribuição 
a dar na avaliação do impacto das pri
vatizações dos serviços públicos e das 
estratégias de atuação das agências regu
ladoras. E, em parceria com a Assem
bléia Legislativa de São Paulo, está pro
movendo uma série de debates sobre 
os direitos e deveres dos usuários e das 
empresas concessionárias, as formas de 
controle social da qualidade e preço dos 
serviços dos diversos setores e as pers
pectivas de universalização do acesso 
aos serviços públicos privatizados. 

A primeira rodada de discussão do 
tema ocorreu durante o seminário 
Regulação dos Serviços Públicos, reali
zado nos dias 3 e 4 de agosto, na As
sembléia Legislativa, que teve como 
objetivo avaliar os resultados obtidos 
com a concessão de serviços públicos 
no Brasil. O evento integrou a pauta do 
Fórum São Paulo Século 21. O público, 
composto por especialistas de diver
sos setores, formadores de opinião, 
representantes de entidades de defesa 
do consumidor, entre outros, lotou o 
auditório Teotônio Vilela, superando 
as expectativas dos organizadores. 
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Diretores das agências reguladoras 
dos serviços explicaram a atuação e as 
dificuldades encontradas pelos órgãos 
criados para o controle das concessio
nárias. O diretor da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), Júlio Colombi Netto, 
afirmou que todas as legislações deve
rão ter maior dinamismo para acom
panhar as evoluções tecnológicas que 
estão acontecendo no mundo moder
no. "Muitos dos problemas enfrenta
dos na área de regulação são frutos de 
erros cometidos no processo de elabo
ração dos contratos de concessão': afir
mou Colombi. Marcelo Poppe, asses
sor especial da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), explicou que 
a Agência está atuando de forma ri
gorosa com as empresas. Segundo ele, 
a sensação de ausência de medidas 
ocorre por causa do grande número de 
empresas que recorre das multas apli
cadas. "As concessionárias estão recor
rendo das multas para não correr o ris
co de perder as concessões", afirmou. 

Modelo de regulação- Mas não falta
ram críticas ao processo de privatiza
ção das empresas públicas. Para o 
professor da Universidade Estadual 

de Campinas Márcio Wohlers, o atual 
modelo de regulação não tem dado 
conta das questões que estão surgin
do na sociedade. "As mudanças e os 
avanços tecnológicos que estão ocor
rendo no mundo obrigam as agências 
a fazerem reavaliações permanentes 
em suas atuações", disse. Na sua opi
nião, essas instituições precisam estar 
sempre incorporando as novas ques
tões que surgem a cada dia. "A Inter
net é um bom exemplo. Enquanto se 
fala em universalização do telefone, 
já existe uma nova demanda social 
por acesso à Internet, que não foi pla
nejada ainda", afirmou Wohlers. 

Flávia Lefevre Guimarães, coorde
nadora jurídica do Instituto Brasilei
ro de Defesa do Consumidor (Idec), 
afirmou que a população quer enten
der o que está acontecendo no pro
cesso de privatização, mas ressalvou 
que a carência de informações é o 
que impera neste momento. 

Steve Thomas, da Universidade de 
Sussex, na Inglaterra, país que já vi
venciou a experiência da privati
zação, avaliou que muitos dos pro
blemas registrados na concessão dos 
serviços decorrem da rapidez do pro-



Especialistas 
de diversos seto res 
avaliaram os 
resultados obtidos 

cesso de transferência das em
presas públicas à iniciativa 
privada. Sugeriu que as agên
cias reguladoras no Brasil 
avaliem as experiências dos 
diversos países para evitar vá
rios equívocos. 

Thomas: rapidez 
na concessão pode 

trazer problemas 

Para o secretário de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimen
to Econômico, José Aníbal, o 
grande desafio das agências 
reguladoras é criar instrumen
tos para que a sociedade in
teraja com as empresas privatizadas de 
forma benéfica. "O interesse desperta
do pelo evento demostrou de forma 
clara que muito ainda precisa ser feito 
para que o modelo de agências im
plantado no Brasil atenda às necessi
dades da população." José Geraldo Pi
quet Carneiro, membro da Comissão 
de Ética Pública do Governo Federal, 
ressaltou que o conceito de Agências 
de Regulação ainda não foi assimila
do no Brasil. Lembrou o caso das pri
vatizações do setor de transportes que, 
ainda hoje, não possui uma agência 
fiscalizadora. "É errado privatizar pri
meiro para depois regulamentar. O 
processo correto é o contrário': Depois 

STEVE O 
THOMAS 

alertou que é necessário que as Agên
cias possuam "independência decisó
ria", sem que sejam contaminadas 
pelos órgãos e interesses do governo. 
''A função das agências é estimular a 
concorrência e melhorar a qualidade 
dos serviços públicos", concluiu. 

Criação do conhecimento - A partici
pação da FAPESP na organização do se
minário é reflexo do interesse da ins
tituição na criação do conhecimento. 
O presidente da Fundação, Carlos Hen
rique de Brito Cruz, ressaltou que a 
necessidade de avanços na esfera do po
der público e a incorporação de conhe
cimento são fundamentais no atual es-

tágio da sociedade brasileira. "Muitas 
pessoas pensam que a FAPESP só finan
cia pesquisa sobre raio laser, genoma, 
biologia molecular e computadores': 
disse. Lembrou que, para atender ao 
setor público, a entidade mantém o Pro
grama de Apoio à Pesquisa em Políti
cas Públicas, que incentiva a parceria 
entre universidades, institutos de pes
quisa e órgãos de governo para o de
senvolvimento, a análise e o diagnósti
co de políticas públicas e até mesmo 
para a aplicação em escala piloto. 

"O evento foi muito importante e 
funcionou como um balanço da situa
ção das empresas privatizadas'~ afirmou 
Francisco Romeu Landi, diretor-pre
sidente da FAPESP. Ele explicou que, 
ao promover o seminário e os debates 
em torno do tema, a Fundação tem 
como objetivo estimular o desen
volvimento de pesquisas que apóiem 
os diversos setores envolvidos. 

Publicação especial- Em continuida
de ao seminário, 
serão organiza
dos encontros 

por áreas, onde 
grupos de traba-

lho detalharão pro
postas institucionais 
e farão sugestões de 
pesquisa em diversos 
setores dos serviços 
públicos envolvidos. 
Os resultados do se
minário e dos deba

tes nos grupos de trabalhos serão 
reunidos numa publicação especial, 
editada pela FAPESP em parceria 
com o Legislativo paulista. 

O deputado Arnaldo Jardim (PPS
SP), relator do Fórum São Paulo Sé
culo 21, afirmou que o encontro fun
cionou como mola propulsora para 
estimular o interesse de novos pes
quisadores para essa área da socieda
de. "Eu acredito que o número de 
pesquisadores dos meios acadêmicos 
se multiplique e o seminário estimu
le profissionais para isso", disse. "Os 
trabalhos com essas questões tendem 
a aumentar em número e profundi
dade", estimou Jardim. • 
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