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RESUMO 

 

A presente tese busca compreender o papel da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), uma instituição considerada estratégica para o desenvolvimento do Brasil, 

na relação entre qualidade institucional, valores, dimensões culturais, atratividade e desenvolvimento 

econômico. Na tentativa de entender a natureza, a evolução e o funcionamento da ANP, utilizamos 

pressupostos teóricos combinados de correntes da chamada Economia Institucional e da Teoria das 

Dimensões Culturais, de Geert Hofstede. Para verificar até que ponto a ANP contribui, dentro da sua 

esfera de atuação, à promoção da atratividade do Upstream brasileiro e ao desenvolvimento 

econômico do Brasil, utilizou-se estratégia de pesquisa composta por cinco estudos independentes, 

considerando que a resposta do objetivo geral reside na triangulação dos dados obtidos. Essa 

abordagem abarcou análise documental da ANP, pesquisa quantitativa sobre os atributos de 

atratividade do Upstream, entrevistas em profundidade e duas pesquisas de levantamento, sendo uma 

com funcionários da ANP e outra com agentes externos à organização. As conclusões do método, 

que encerrou a realização de 2.290 entrevistas ao longo de oito anos, permitem concluir que a ANP 

é “institucionalmente adequada” e a configuram como uma instituição promotora da “atratividade” e 

do “desenvolvimento econômico” em sua esfera de atuação, embora apresente deficiências que 

despertam preocupação, como ausência de meritocracia, baixa proatividade e a existência de “ilhas 

de poder”.  
 

Palavras-chave: 1. Petróleo - Regulação. 2. Gás Natural – Brasil 3. Biocombustíveis - Brasil. 4. 

Agências Reguladoras. 5. Avaliação Institucional. 5. ANP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

This dissertation seeks to understand the role of the National Petroleum, Natural Gas and Biofuels 

Agency (ANP), an institution regarded as strategic for the development of Brazil, in the relationship 

between institutional quality, values, cultural dimensions, attractiveness and economic development. 

In the attempt to understand the nature, evolution and functioning of the ANP, we applied combined 

theoretical assumptions from the currents of the so-called Institutional Economics and Geert 

Hofstede's Theory of Cultural Dimensions. To verify the extent to which the ANP contributes, within 

its area of activity, to promoting the attractiveness of the Brazilian Upstream and to the economic 

development of Brazil, we used a research strategy composed of five independent studies, 

considering that the answer of the general objective lies in the triangulation of the obtained data. This 

approach encompassed ANP's document analysis, quantitative research on Upstream's attractiveness 

attributes, in-depth interviews and two research surveys, one involving ANP employees and the other 

with agents outside the organization. The conclusions of the method, which culminated in 2,290 

interviews over eight years, allow us to conclude that the ANP is “institutionally appropriate” and 

configure it as an institution that promotes “attractiveness” and “economic development” in its area 

of activity, although it has deficiencies that arise concern, such as the absence of meritocracy, low 

proactivity and the existence of “islands of power.” 

 

Keywords: 1. Petroleum - Regulation 2. Natural gas - Brazil. 3. Biofuels - Brazil. 4. Regulatory 

agencies 5. Institucional Evaluation. I. Title 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente tese busca compreender o papel da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) na atratividade do Upstream brasileiro e sua contribuição ao 

desenvolvimento econômico do País. Isso será feito por meio da análise do contexto em que opera 

essa instituição, considerada estratégica para o desenvolvimento do Brasil, e da percepção endógena 

e exógena sobre fatores determinantes de sua qualidade institucional, seus valores e dimensões 

culturais. 

O ponto de partida teórico é que as instituições são agentes que produzem e são produzidos 

nos – e pelos – processos econômicos. Por essa razão, utilizamos os pressupostos combinados de 

correntes da chamada Economia Institucional, que busca articular contribuições de variadas 

disciplinas – Economia, Direito, Administração, Ciência Política, Sociologia e Antropologia – na 

tentativa de compreender a natureza, a evolução e o funcionamento das instituições. 

Em síntese, esta tese enquadra-se no campo de pesquisa que advoga que a ação das 

instituições media o desenvolvimento econômico e a atratividade de investimentos e que, isto posto, 

diferentes modelagens institucionais implicariam em distintos modelos de desenvolvimento e 

percepção de atratividade, tanto em trajetória quanto em resultado. 

 

1. 1 Contextualização da Pesquisa 

 

Em toda atividade humana, em todos os campos de ação econômica e social, o suprimento de 

energia mostra-se uma necessidade vital que precisa ser atendida e mobiliza esforços significativos 

da sociedade, pois é objetivo estratégico para o sucesso das nações, as quais buscam alcançar o maior 

nível de independência energética possível. 

A correlação entre energia e desenvolvimento econômico é bastante conhecida 

(GOLDEMBERG; LUCON, 2008) e dela derivam impactos sobre a sofisticação tecnológica dos 

recursos energéticos, crescimento industrial, meio ambiente, eficiência energética e melhoria no 

padrão de vida das sociedades, entre outros aspectos. Não obstante, a relevância estratégica da energia 

não se restringe ao seu efeito sobre a economia, uma vez que sua disponibilidade é também uma 

premissa básica da qualidade de vida e da cidadania, fundamental para garantir os direitos à 

informação e à mobilidade (SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, 2010). 
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Neste contexto, ganha destaque o setor regulado pela ANP, que abarca as principais fontes de 

energia primária utilizadas no Brasil e no mundo, configurando tema que interessa a todas as 

sociedades, além de fator político importante e frequentemente razão de crises entre nações 

(YERGIN, 1992). A importância do setor de petróleo e gás natural, entretanto, vai além das 

preocupações geopolíticas e das considerações estratégicas relacionadas à segurança energética das 

nações. Os países preocupam-se, cada vez mais, em aproveitar melhor os benefícios econômicos 

gerados pela exploração dessas riquezas. 

Trata-se de setor que exerce notável influência sobre variados segmentos e atividades 

econômicas, desde a cadeia fornecedora de bens e serviços, passando pelas áreas de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), arrecadação dos entes federativos – União, estados e municípios –, 

comércio internacional, entre outros. As transações comercias da indústria do petróleo do país com o 

exterior, por exemplo, representaram, em média, 13% do fluxo de comércio brasileiro no período 

2010-2014 (INSTITUTO BRASILEIRO DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOMBUSTÍVEIS - 

IBP, 2018). 

Uma das principais características deste setor é a magnitude de seus investimentos; vultosos 

recursos que estimulam a atividade econômica e guardam uma correlação direta com o 

desenvolvimento do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – IBP (2018), a Petrobras, por exemplo, maior produtora de petróleo e gás do Brasil, 

é a empresa que mais investe no país e tem um papel de destaque na sua Formação Bruta de Capital 

Fixo (FBCF). Em média, no período entre 2006 e 2016, a Petrobras foi responsável por 9,26% do 

total de investimentos no país, com pico de 11%, em 2009.  

A participação dos investimentos da Petrobras no PIB brasileiro, calculada com base nos 

valores divulgados pela empresa e nos dados das Contas Nacionais Trimestrais do IBGE, chegou a 

2,1% em 2009 (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2015). Tanto a expansão acelerada dos seus 

investimentos a partir de 2006 quanto a queda acentuada a partir de 2013 influenciaram fortemente 

as expectativas de crescimento do país. Dos 3,8% de queda do PIB em 2015, de 2 a 2,5 pontos 

percentuais resultaram da crise da Petrobras e da cadeia de petróleo e gás, segundo cálculo da 4E 

Consultoria (LIMA, 2016). 

O impacto do setor pode ser medido por diversas variáveis, entre elas, a arrecadação. Em 

2016, por exemplo, os diversos impostos das atividades de extração e refino destinados à União 

somaram R$ 46,5 bilhões (IBP, 2018). Somam-se a esse número os R$ 17,9 bilhões referentes às 
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participações governamentais (royalties, participações especiais e retenções de áreas) distribuídas 

naquele mesmo ano (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, 2018). No caso dos impostos estaduais, sua relevância não é menor: 

o ICMS que incide nos produtos do setor de petróleo, combustíveis e lubrificantes alcançou R$70 

bilhões em 2016, representativos de 17,4% do total arrecadado com esse imposto no país naquele 

ano. A Petrobras, sozinha, pagou, entre impostos e contribuições, R$83 bilhões em 2015, número que 

representa 62% de todo o ICMS arrecadado pela soma dos estados brasileiros e 30% do PIS/COFINS1. 

As atividades do setor de petróleo e gás natural são relevantes nas diversas unidades da 

federação e assumem protagonismo decisivo em alguns estados. Em 2014, dos R$ 77,1 bilhões 

previstos no orçamento do estado do Rio de Janeiro, 42% (R$ 31,9 bilhões) eram provenientes do 

ICMS.  Pouco mais de 13% desse total (R$ 4,3 bilhões) vieram, em 2014, de atividades relacionadas 

a petróleo, combustíveis e lubrificantes. A indústria extrativa mineral representa 15% do PIB do Rio 

de Janeiro, cujo o setor, no estado, é composto quase exclusivamente pelas atividades de exploração 

e produção de petróleo e gás, o que reflete sua importância para a economia fluminense (IBP, 2018). 

O cenário apresentado evidencia a relevância do setor energético para o desenvolvimento 

econômico brasileiro, com expressivo destaque para os segmentos de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis, uma das razões da escolha da ANP como objeto de pesquisa desta tese. 

Desenvolvimento econômico, contudo, é um tópico vasto e complexo, sendo suas causas um dos 

inquéritos fundamentais das ciências sociais e talvez o mais importante problema a ser esclarecido 

pela economia. 

A despeito do aperfeiçoamento das estatísticas e da construção de sofisticados modelos 

matemáticos e econométricos, o processo de elucidação tem sido lento e parece estar longe de uma 

“fórmula de desenvolvimento”. Não se sabe se ela existe e tampouco se seria de aplicação universal. 

Explicações de ordem cultural, geográfica e política mobilizam adeptos ardorosos e permanecem 

influenciando o debate.  

A tentativa de compreender a questão acompanha a ciência econômica desde o seu 

nascedouro. A base teórica das teorias de crescimento, por exemplo, data dos primeiros pensadores 

econômicos, como Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus. O empreendimento recebeu 

                                                           
1 A magnitude desses números guarda relação com a posição dominante da Petrobras no refino, onde detém 98,7% da 

capacidade de refino do País (CINTRA; PORTO, 2016) e com a seu papel de “substituta tributária” dos demais elos da 

cadeia (distribuidoras, Transportadores Revendedores Retalhistas e postos de abastecimento).   
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contribuições importantes de Schumpeter (1934), assim como Harrod (1939), Domar (1946), Solow 

(1957) e Arrow (1972), entre outros. Em tais esforços, prevaleceu a visão de que o crescimento é 

fruto do comportamento e da dinâmica de acumulação dos fatores de produção, da inovação e do 

progresso tecnológico ou, ainda, do poder de monopólio como incentivador do avanço tecnológico. 

Em outras palavras, sobressaia-se a ideia de que desenvolvimento pressupõe a acumulação de capital 

físico e humano e de ganhos permanentes de produtividade, que dependem da acumulação de 

conhecimento que, por sua vez, tem correlação com educação, base para a inovação.  

Aportes teóricos dos primeiros autores institucionalistas – Thorstein Veblen, John Commons, 

Wesley Mitchel e Clarence Ayres – forneceram um conjunto de ideias e reflexões sobre o importante 

papel que as instituições exercem no desenvolvimento econômico. Essas contribuições foram 

reforçadas pelos chamados novos institucionalistas, como Ronald Coase, Oliver Williamson e 

Douglass North, que têm o custo de transação como conceito fundamental e a crença em duas 

proposições básicas: “as instituições importam” e “são suscetíveis de análise”. Essas ideias foram 

além do paradigma neoclássico e alcançaram amplo e vigoroso impacto em variadas áreas de 

pesquisa, com reflexos sobre o próprio conceito do que seria desenvolvimento. Como resumem Hoff 

e Stiglitz (2001), “[...] desenvolvimento não pode ser visto como um processo de acumulação de 

capital, mas sim como um processo de mudança organizacional”. 

Nesse sentido, a Nova Economia Institucional parece oportuna aos propósitos da presente tese, 

pois busca entender o funcionamento, as propriedades e o desempenho econômico de diversos tipos 

de arranjos institucionais, tais como leis, contratos e formas organizacionais, assim como as 

motivações econômicas que desencadeiam e/ou influenciam processos de mudança institucional. 

Sob tal abordagem, as instituições representam um diagrama simbólico para as organizações, 

determinando as regras, escritas e informais, que orientam as relações entre os indivíduos e os papéis 

que desempenham nas famílias, nas escolas e nas principais áreas institucionalmente estruturadas da 

vida social: na governança e administração, economia, religião, comunicação e informação e lazer 

(MACIVER; PAGE, 1949; MERTON, 1968; NORTH, 1990). Tal quadro analítico fornece, na 

opinião dos autores, método para identificar fenômenos que em outras circunstâncias dificilmente 

seriam percebidos, pois estariam obscurecidos.  

A riqueza dessa discussão e o acúmulo de resultados teóricos e empíricos do neo-

institucionalismo constituem instrumental relevante para compreender as interfaces entre o sistema 

econômico e as instituições que, sob a perspectiva dessa corrente, condicionam as atividades e 
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transações econômicas. Nessas circunstâncias, considera-se uma escolha consistente recorrer ao 

arcabouço neo-institucionalista para analisar a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP, instituição que exerce papel estratégico no desenvolvimento econômico do 

Brasil. 

Alinhados à perspectiva neo-institucionalista, Portes e Smith (2010; 2012) concebem 

desenvolvimento como uma combinação de crescimento econômico sustentado, distribuição 

igualitária da riqueza nacional e observância dos direitos humanos e democráticos. Ampliando o 

conceito, os autores caracterizam desenvolvimento como o conjunto de fatores que contribuem para 

a melhoria do bem-estar da população de uma nação. Complementarmente à definição de 

desenvolvimento proposta por Portes e Smith (2010; 2012), esta tese traz o conceito de atratividade, 

aqui determinado como o conjunto de atributos de um país em dado setor, abrangendo aspectos legais, 

regulatórios, comerciais, prospectivos e relacionados ao ambiente de negócios instituído, incluindo 

dotação de recursos naturais e aspectos estruturais. 

Sob as lentes da corrente neo-institucionalista, importantes autores passaram a deter-se na 

temática do desenvolvimento, utilizando esse instrumental para melhor compreensão das múltiplas 

interfaces entre o sistema econômico e as instituições, partindo do pressuposto de que elas 

condicionam as atividades e transações econômicas e são por elas condicionadas. Entre eles estão 

Portes et al. (2015), a principal referência desta tese, que afirmam que o desenvolvimento econômico 

advém de uma ação orientada das instituições e depende da eficiência com a qual elas cumprem suas 

atribuições. 

Ampliamos esta noção de forma a contemplar a atratividade de investimentos, dada a 

correlação entre os temas. Desse modo, o conceito de desenvolvimento econômico que orienta esta 

tese abarca o crescimento sustentável combinado à distribuição de riqueza, bem-estar e segurança 

energética e, ainda, a atratividade do país numa perspectiva comparativa global na disputa por 

investimentos. 

A importância estratégica e econômica do setor de petróleo e gás natural, no qual atua a ANP, 

pode ser medida pelo acirramento do cenário de competição por investimentos na exploração e 

produção de petróleo e gás natural, que se ampliou nos últimos cinco anos, a despeito da instabilidade 

do preço do barril. A entrada de dezenas de países na luta global pela atração dos recursos do setor 

decorreu, sobretudo, de avanços tecnológicos que ampliaram as fronteiras exploratórias. Nesse 
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cenário, empresas disputam as oportunidades mais lucrativas enquanto nações concorrem entre si 

para saber quem será o hospedeiro desses investimentos. Nessa competição, atratividade importa. 

Em tese, quando mais atrativo ao investimento fosse um país, mais espaço teria para ampliar 

a sua parcela no negócio, seja via government take2 (participações governamentais, como royalties e 

participação especial3), um indicador regularmente utilizado pela indústria do petróleo para comparar 

regimes fiscais, ou através da internalização de benefícios, como uma política mais agressiva de 

conteúdo local4, por exemplo. Ou seja, haveria uma correlação entre percepção de atratividade e 

possibilidade de capturar maior renda, sendo certo que um valor alto inibirá investimentos, ao passo 

que um patamar abaixo do “valor ótimo” significará perda de receita para o país detentor dos recursos 

petrolíferos.  

Nessa conjuntura de ascendente concorrência internacional, incerteza sobre o patamar de 

preços do barril e dúvidas quanto à longevidade do uso dos recursos fósseis como principal 

fornecedor de energia primária, o Brasil reúne condições únicas de atrair investimentos pela sua 

potencialidade geológica, sobretudo offshore, com expressivo destaque para o Pré-Sal5 . Nessas 

circunstâncias, entretanto, esse atributo, sozinho, talvez não seja suficiente para suportar um modelo 

de exploração de recursos naturais que internalize de forma ampla os benefícios dessa riqueza.   

                                                           
2 Relatório do IHS-CERA para o Department of the Interior (DOE) dos Estados Unidos avaliou 29 sistemas fiscais 

relacionados a petróleo e gás natural de 20 países. O Brasil ocupa no ranking uma posição intermediária, a 19ª colocação 

entre os 41 sistemas investigados. Os termos modelados para o estudo estão de acordo com o marco regulatório de 

concessão, antes da aprovação da Lei 12.351/2010. O modelo de partilha não havia sido liberado no momento em que o 

relatório foi escrito, “o mínimo de 30% de participação do Estado foi modelado sob o sistema de concessão para 

determinar o provável aumento da participação governamental”. Aplicando tal medida no sistema de concessão existente, 

tem-se um aumento de 12% no government take, que passa de 59% para 71% no caso de campos de petróleo de alta 

rentabilidade (AGALLIU, 2011). 

3 Os royalties são uma compensação financeira devida à União, aos estados, ao DF, e aos municípios beneficiários pelas 

empresas que produzem petróleo e gás natural no território brasileiro: uma remuneração à sociedade pela exploração 

desses recursos não renováveis. A Participação Especial, por sua vez, é a compensação financeira extraordinária devida 

pelas empresas que exploram campos com grande volume de produção e/ou grande rentabilidade (ODDONE, 2018). 

4 É a proporção dos investimentos nacionais de bens e/ou serviços despendidos durante a fase de exploração e a etapa de 

desenvolvimento da produção dentro de um contrato de Concessão, Cessão Onerosa ou Partilha da Produção. Desse 

modo, quanto maior o percentual de conteúdo local obtido, maior a parte de bens e serviços de origem brasileira (RBNA 

CONSULT, 2016). Trata-se de uma ferramenta usual de política industrial. 

5 A definição aqui empregada para “Pré-Sal” refere-se à seção geologicamente limitada pela ocorrência de rochas 

carbonáticas, nas bacias de Santos e Campos, sotopostas a camadas de sal de idade aptiana (PAPATERRA, 2010). O Pré-

Sal, cuja descoberta pioneira foi feita pela Petrobras, é caracterizado por grandes acumulações de óleo de óleo leve, de 

altíssima produtividade, excelente qualidade e com alto valor comercial. Como afirma Oddone (2018), é uma das 

melhores oportunidades do mundo em termos de petróleo e gás.   
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 Desse modo, do ponto de vista de país hospedeiro, que objetiva não só atrair investimentos6 

mas apropriar-se de uma parcela maior da renda petrolífera, é premente gerenciar adequadamente as 

premissas que condicionam sua atratividade, assim como uma agenda de esforços para seu 

aprimoramento. Se melhorias na atratividade podem ampliar as possibilidades de ganhos para o país, 

parece estratégico estudar de forma aprofundada a instituição que administra algumas das mais 

importantes variáveis que influenciam na decisão de investimento e tem a atribuição de implementar 

as políticas públicas setoriais, a ANP. 

A exploração e produção de petróleo e gás natural desempenha papel vital na economia 

brasileira, oferece benefícios financeiros e sociais e traz maior espaço fiscal às diferentes esferas de 

governo – União, estados e municípios –, sobretudo se esses recursos forem gerenciados com 

transparência, racionalidade e prudência num horizonte de longo prazo. Tal realidade, que ganha 

ainda mais relevância com a expressividade dos recursos do Pré-Sal, coloca a ANP no topo da agenda 

política. Julgamos oportuno, portanto, abordar o desempenho institucional do órgão regulador do 

setor de petróleo e gás natural, identificar, quantificar e analisar seus pontos fortes e fragilidades. 

Para avançar nesse propósito, nosso ponto de partida foi os trabalhos de Portes (2006) e Portes 

e Smith (2010; 2012; 2015). Os autores criaram quadro teórico e metodológico utilizado num amplo 

conjunto de estudos das instituições inicialmente realizado em cinco países latino-americanos 

(Argentina, Chile, Colômbia, México e República Dominicana) e, mais tarde, em Portugal, que se 

propõe identificar os elementos que constituem cultura e estrutura social que, relacionados, 

conformam as instituições. Os esforços dos referidos autores contribuíram para a compreensão do 

funcionamento das instituições da América Latina, mas não abarcaram o contexto brasileiro, citado 

como uma lacuna para estudos futuros. Portes (2012) priorizou em seus estudos países da América 

Latina de colonização espanhola por acreditar que essa matriz cultural comum facilitaria 

comparações. 

O avanço trazido pela teoria institucional, marcadamente interdisciplinar, tem permitido uma 

ampliação considerável do diálogo entre variadas disciplinas no estudo dos temas do 

desenvolvimento econômico, construindo pontes de harmonia e convergência, com destaque para 

economia e sociologia. Como afirma Portes (2006), o ponto de encontro desta afinidade é o conceito 

                                                           
6 Dadas as limitações de um estudo que mede percepção de stakeholders, esse trabalho define “investimento” apenas 

como uma expectativa dos agentes entrevistados, sem que seja possível especular ou fazer projeções a partir dessas 

respostas.  
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de instituição, usualmente compartilhado como uma noção comum na sociologia e na antropologia 

social e que passou a ganhar relevância na economia. A busca de uma melhor compreensão sobre o 

papel que as instituições podem desempenhar no desenvolvimento econômico conduziu esta tese aos 

atributos julgados necessários a que uma instituição seja considerada capaz de promover 

desenvolvimento, quais sejam, seus valores, qualidade burocrática e capacidade institucional. 

Outro ponto relevante no estudo das instituições é compreender como os valores e as 

dimensões culturais impactam as trajetórias e os resultados das instituições na promoção do 

desenvolvimento. Na presente tese, tal compreensão possibilita análise mais apurada das políticas 

públicas para o setor de petróleo e gás natural, haja vista que sua concepção e operacionalização 

dependem da natureza das estruturas do Estado e suas distintas características. Como ratifica Evans 

(2004), os resultados dessas políticas dependem tanto do grau de autonomia das estruturas estatais 

quando da sua capacidade de estabelecer parcerias com setores da sociedade civil interessados no 

desenvolvimento de determinado setor. 

Na visão de Evans (2004), quando bem-sucedidas, as políticas públicas estabelecem um 

dinamismo social que precisa ser acompanhado pela burocracia, pois os parceiros iniciais alteram 

seus interesses originais em decorrência do próprio sucesso das políticas originalmente propostas. Ou 

seja, as estruturas burocráticas precisam acompanhar o movimento das mudanças, de modo a 

estabelecer novas parcerias capazes de orientar as políticas públicas para as demandas que advirão. 

Em síntese, a hipótese evidenciada pelo referido autor é que as trajetórias e os resultados diferentes 

em uma política pública podem ser explicados pelas diferenças nas estruturas dos Estados e nas 

relações entre Estado e sociedade. 

Uma investigação sobre a ANP – relevante para os segmentos que a instituição regula e para 

todos setores econômicos da sociedade, dado o impacto, dimensão e características dessas atividades 

– pode também trazer contribuições para um melhor entendimento sobre o Estado brasileiro. Estudar 

essa estrutura, desenvolver metodologias capazes de avaliá-la, entender seu modo de atuar, sua 

formação, configuração e contradições configura-se um pré-requisito para se compreender a razão de 

trajetórias e resultados diferentes na concepção e na implementação de políticas públicas pelas 

instituições.   

 

1.2 Delimitação da Pesquisa 
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Para lidar com a ação e o papel do aparato institucional, qualquer trabalho dessa natureza 

deve, inicialmente, definir quais instituições e de que forma serão analisadas. A escolha ANP deveu-

se ao fato de essa agência regular setores estratégicos da economia do país – petróleo, gás natural e 

biocombustíveis –, sendo responsável pela execução de importantes atribuições da política energética 

brasileira e da estratégia do país para capturar e internalizar os benefícios proporcionados pela 

exploração de suas riquezas naturais. Uma razão adicional para a seleção da ANP foi a ausência de 

literatura específica sobre esse órgão regulador, que nunca foi abordado sob o viés da qualidade 

institucional. Por outro lado, aprofundar o conhecimento sobre a Agência e seus servidores é 

importante na medida em que os indivíduos que desempenham papéis num órgão regulador são os 

atores fundamentais na implementação das políticas públicas setoriais e do respectivo diagrama 

institucional. 

Para conduzir a análise da ANP, dois eixos teóricos foram selecionados. O primeiro deles é a 

obra Instituitions Count - Their Role and Significance in Latin American Development, de Alejandro 

Portes e Lori Smith (2012), cujas contribuições forneceram o arcabouço teórico-metodológico 

utilizado em amplo estudo das instituições em cinco países latino-americanos (Argentina, Chile, 

Colômbia, México e República Dominicana) e um da Europa. Foram estudados, com a mesma 

metodologia, sistemas postais, bolsas de valores, agências de aviação civil, receita federal e serviços 

públicos de saúde, com resultados detalhados para cada nação. A construção teórica de Portes e Smith 

(2012), com forte aporte de Evans (1994), busca avaliar a estrutura da burocracia estatal e suas ações 

como resultado das interações internas e externas com outros atores – individuais ou coletivos – da 

sociedade e do próprio Estado. 

O segundo eixo teórico da presente tese é a Teoria das Dimensões Culturais, de Geert 

Hofstede, baseada em amplo estudo empírico empreendido na IBM em 1965, que revela elementos 

que permitem compreender melhor valores pessoais relacionados com situações de trabalho, no 

quadro de uma investigação mais ampla sobre atitudes dos empregados. O projeto abrangeu 72 filiais, 

38 ocupações e 20 idiomas, reunindo 116 mil questionários. Esta vasta base de dados permitiu 

verificar a importância da cultura nacional na forma de administrar, encontrando distinções 

significativas no comportamento e atitudes de funcionários das subsidiárias da IBM.  

A conclusão é que as diferenças adviriam da cultura – que Hofstede (1991; 2001) descreve 

como uma a programação coletiva, “regras não escritas do jogo social”, que distinguem os membros 

de um grupo, ou categoria de pessoas, de outro, sejam nações, religiões ou profissões, com poder de 
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definir os rumos das decisões das pessoas dos empregados e, em grande parte, da cultura do país de 

acolhimento da empresa.  

Acredita-se que os eixos teóricos selecionados conversam entre si e são complementares e 

convergentes, já que a construção teórica de Portes e Smith (2012) para avaliar a estrutura da 

burocracia estatal e as condições necessárias para que uma instituição possa promover 

desenvolvimento se beneficia dos aspectos organizacionais relacionados à cultura e aos valores das 

organizações. Assim, a Teoria das Dimensões Culturais de Hofstede (1991; 2001) trouxe 

contribuição importante para melhor entendimento dos valores e referenciais culturais 

organizacionais da burocracia da instituição abordada, reforçando a proposta de Portes e Smith 

(2012). 

De forma mais específica, o estudo segue no sentido de verificar até que ponto a instituição 

pesquisada, a ANP, contribui, dentro da sua esfera institucional, à promoção da atratividade do 

Upstream brasileiro e ao desenvolvimento econômico do Brasil. Nas palavras de Portes et al. (2015), 

para que uma instituição seja classificada como promotora de desenvolvimento, é necessário que ela 

“cumpra com a sua missão e, adicionalmente, tome medidas para melhorar a qualidade dos seus 

serviços e os estenda a todos os setores do país”. 

Diante do panorama apresentado, propõe-se a seguinte questão de pesquisa: como se dá o 

papel da ANP na relação entre qualidade institucional, valores, dimensões culturais e 

atratividade e, mais ainda, de que forma esta instituição influencia a atratividade e o 

desenvolvimento econômico? 

 

1.3 Objetivos da Tese 

 

O objetivo precípuo desta tese é compreender o papel da ANP na relação entre qualidade 

institucional, valores, dimensões culturais e como sua atuação impacta a atratividade e o 

desenvolvimento econômico. A construção desta metodologia assenta-se em quatro pilares, 

representativos dos objetivos específicos da tese. 

O primeiro objetivo específico permite compreender a percepção de stakeholders quanto ao 

Upstream do setor de petróleo e gás natural brasileiro, de maneira a identificar os pontos fortes e 
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fragilidades do conjunto de atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 

natural no Brasil. 

O segundo objetivo específico ocupa-se de avaliar a atuação da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis na construção da atratividade e na contribuição para o 

desenvolvimento do país, por meio de um levantamento de suas principais características, 

compreendendo sua história, aspectos legais e diretrizes que regulamentam suas atividades, temas 

relativos ao seu planejamento estratégico, análises e estudos sobre seu desempenho e, ainda, a 

percepção de agentes econômicos e usuários a respeito da qualidade institucional da ANP. 

O terceiro objetivo específico, por sua vez, pretende compreender e avaliar as orientações e 

valores dos servidores da ANP em geral, bem como suas atitudes perante a instituição da qual fazem 

parte. Acredita-se que tal objetivo desvela fatores que influenciam a performance e a contribuição de 

uma instituição ao desenvolvimento. 

Por fim, o quarto e último objetivo propõe-se a compreender a perspectiva dos agentes 

econômicos que interagem com a ANP em relação a qualidade institucional do órgão regulador. Para 

cumprir tal objetivo, tem-se o desenvolvimento de instrumento de mensuração da percepção de 

qualidade institucional junto aos agentes econômicos que interagem com a Agência. 

 

1.4 Justificativas 

 

Embora os esforços de Portes e seus colegas tenham se concentrado na compreensão do 

funcionamento das instituições da América Latina, seu estudo não abarcou o caso do Brasil. Desse 

modo, ao pesquisar uma instituição brasileira, preenche-se uma lacuna deixada pelos autores. 

Adicionalmente, propõe-se aperfeiçoamento dessa metodologia por meio da ampliação de sua 

abordagem, incluindo a extensão do conceito de desenvolvimento, agregando a ele o construto 

‘atratividade’. No mais, segue-se o mesmo percurso de Portes et al. (2015), que recorre a metodologia 

multimétodo, combinando análises qualitativas e quantitativas visando atingir maior generalização e 

validação.  

A construção teórica de Portes e seus colegas (PORTES, 2006; PORTES; SMITH, 2009; 

2010; 12; PORTES et. al., 2015) busca avaliar a estrutura da burocracia estatal e suas ações como 

resultado das interações internas e externas com outros atores – individuais ou coletivos – da 
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sociedade e do próprio Estado, sendo que as variáveis escolhidas versam sobre desenho institucional. 

Considerando, contudo, que desenho institucional reflete, em alguma medida, aspectos relacionados 

à cultura organizacional e, em um último nível, à cultura de um país, julgou-se apropriado aportar 

a Teoria das Dimensões Culturais, de Hofstede (2001), cujos elementos complementam as variáveis 

de Portes et al. (2015) e trazem maior densidade à análise. 

As dimensões de qualidade institucional da metodologia dos Indicadores de Governança 

Mundial (WGI) do Banco Mundial (KAUFMANN; KRAAY; MASTRUZZI, 2010), inspiradoras 

de algumas das questões do survey para aferir a opinião dos agentes econômicos que interagem com 

a ANP, mantiveram harmonia com o método de Portes et al. (2015) e com as informações obtidas 

nas entrevistas qualitativas com os agentes externos e agregaram, acredita-se, um olhar novo ao 

método original. 

Desse modo, objetiva-se não só replicar – com apoio do pesquisador original, Alejandro 

Portes, como evidencia o Anexo IV – no Brasil, especificamente na ANP, as variáveis investigadas 

por Portes et al. (2015), mas também avançar no que se considera ser um aperfeiçoamento de sua 

metodologia.  

 

1.5 Estrutura da Tese 

  

 Após este capítulo introdutório, tem-se o referencial teórico que dá sustentação à pesquisa, 

seguido do percurso metodológico, e um capítulo destinado à apresentação e discussão dos resultados. 

Conclusão, referências, anexos e apêndices encerram o documento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

O presente capítulo apresenta o arcabouço teórico que dá sustentação à tese. Primeiramente, 

tem-se uma resenha das principais contribuições da teoria neo-institucionalista ao estudo do 

desenvolvimento econômico associado ao papel das instituições, com destaque para uma agência 

reguladora do setor de petróleo e gás natural, principal mote desse trabalho. Na sequência, são 

apresentadas sínteses da literatura sobre qualidade institucional, o papel do Estado nos arranjos 

institucionais e atratividade econômica. A seguir, aborda-se os conteúdos relativos a valores e 

dimensões culturais. O quadro analítico da tese encerra o capítulo. 

 

2.1 O neo-institucionalismo e suas contribuições ao estudo do desenvolvimento econômico 

 

O desenvolvimento econômico é um tópico vasto e complexo, sobre o qual a literatura está 

longe de alcançar uma resposta conclusiva. A busca pela causa que explicaria o desenvolvimento 

permanece um dos inquéritos fundamentais das ciências sociais e talvez seja o mais importante 

problema a ser esclarecido pela ciência econômica. 

Embora o avanço dos métodos quantitativos e a sofisticação da estatística tenham permitido 

a construção de complexos modelos matemáticos e econométricos, a chamada economia do 

desenvolvimento ainda não descobriu o que se poderia chamar de “fórmula” do desenvolvimento, 

sequer sabe-se sobre sua existência ou aplicação universal. É tema que mobiliza debate efervescente 

através de adeptos fervorosos de teorias e explicações de ordem cultural, geográfica, política e legal. 

A despeito da ampla variedade de visões, prevalecia entre os primeiros teóricos do 

pensamento econômico, como Smith, Ricardo, Malthus e, mais tarde, Schumpeter, o entendimento 

de que o crescimento era fruto do comportamento e da dinâmica de acumulação dos fatores de 

produção, da inovação e do progresso tecnológico ou, ainda, do poder de monopólio como incentivo 

ao avanço tecnológico. Assim, se sobressaia no pensamento econômico a ideia de que o 

desenvolvimento estaria atrelado à acumulação de capital físico e humano e de ganhos permanentes 

de produtividade, os quais dependeriam da acumulação de conhecimento e seu relacionamento com 

a educação, tida como pressuposto à inovação.  

Esse empreendimento teórico recebeu relevante aporte institucionalista com Veblen (1857-

1929), passando por Commons (1862-1945), Mitchel (1874-1948) e chegando a Ayres (1891-1972), 
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autores que fornecem um conjunto de ideias e reflexões sobre o importante papel que as instituições 

exerceriam no desenvolvimento econômico. Tais contribuições foram reforçadas pelos chamados 

novos institucionalistas, entre os quais se destacam Coase, Williamson e North, os quais 

compartilham a visão de que o custo de transação configura um conceito fundamental, além da crença 

em duas proposições básicas: “as instituições importam”7 e “são suscetíveis de análise”.  

Essas ideias extrapolam o paradigma neoclássico, impactando amplamente variadas áreas de 

pesquisa, com reflexos sobre o próprio conceito do que seria desenvolvimento, promovendo uma 

nova interação entre temas pertinentes ao desenvolvimento econômico ao integrar disciplinas de 

natureza distintas, como economia e sociologia. O que fez tais temas convergirem foi o conceito de 

instituição, uma noção comum na sociologia e na antropologia social e que passou a ganhar relevância 

na economia (PORTES, 2006). 

As instituições são definidas por North (1990) como as regras e normas, formais e informais, 

que organizam as relações sociais, políticas e econômicas, sendo fundamental compreender que o 

termo instituição, no sentido aqui usado, não equivale ao termo organização. Desse modo, as 

instituições são compreendidas como regras subjacentes, enquanto as organizações são grupos de 

indivíduos vinculados a um objetivo comum. 

Conforme explicou North (1990), as organizações são moldadas por instituições que, por sua 

vez, influenciam como as instituições mudam. Alguns cientistas sociais veem as organizações como 

expressões materiais das instituições. Outros consideram grupos sociais – órgãos governamentais, 

tribos e famílias –  como instituições. Outros identificam instituições "primárias" ou "meta" como 

família, governo, economia, educação e religião. 

As instituições podem ser caracterizadas por serem trazidas à vida por pessoas e organizações 

e fornecerem uma estrutura relativamente previsível para a vida social, econômica e política 

cotidianas (NORTH, 1990). Segundo o autor, as instituições estabelecem uma estrutura previsível, 

embora não necessariamente eficiente ou incontestável para a interação humana. Na visão de 

Leftwich e Sen (2011), as instituições moldam, mas nem sempre determinam o comportamento. 

As instituições conduzem a padrões duradouros de comportamento ao longo do tempo, mas 

também mudam, haja vista que são constantemente reformadas por meio da ação das pessoas 

                                                           
7 Uma série de estudos questiona a validade dessa afirmação quando utilizada para explicar mudança institucional, como 

Gorges (2001), Knill e Lenshow (2001), Lieberman (2002), Hammond e Butler (2003), Greif e Laitin (2004), Greener 

(2005) e Przeworski (2004). 
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(GIDDENS, 1984). Assim, de acordo com North (1990), a mudança institucional estrutura a maneira 

como as sociedades evoluem. No entanto, comportamentos institucionalizados podem ser difíceis de 

mudar, produzindo resultados positivos ou negativos de desenvolvimento. Isso depende dos tipos de 

relações e comportamentos que as instituições possibilitam e dos resultados para o gozo de direitos e 

alocação de recursos na sociedade (LEFTWICH; SEN, 2011). 

Talvez a primeira referência à análise sobre o papel das instituições no desenvolvimento 

nacional seja encontrada na obra clássica de Friedrich List, Sistema Nacional de Economia Política, 

editada pela primeira vez em 1841, onde o autor destaca o papel do Estado na aplicação de políticas 

de promoção industrial. Quase um século depois, surgiu uma teoria estruturada onde o aparato 

institucional é citado como um elemento chave do desenvolvimento: em 1962, treze anos após a 

Segunda Guerra Mundial, foi lançada a obra de Gerschenkron Economic Backwardness in Historical 

Perspective. O livro destaca que os limites ao progresso tecnológico foram vigorosamente reduzidos 

com o advento da Revolução Industrial, que tornou os processos de produção mais intensivos em 

capital e demandou sofisticação permanente das técnicas produtivas. 

Para o economista americano nascido na Rússia, há um elo inseparável entre a moderna 

industrialização e o progresso tecnológico e organizacional. Como o processo de desenvolvimento 

econômico tornou-se mais complexo, a superação do atraso dos países menos desenvolvidos exigiria 

a presença de um aparato institucional que atuasse no sentido estimular o crescimento, que 

aconteceria na forma de um “salto industrial” (GERSCHENKRON, 1962). 

Já a literatura econômica moderna sobre o tema começa com estudos de Avner Greif e 

Douglass North, que com a utilização de modelos institucionalistas na pesquisa sobre história 

econômica encontraram evidências empíricas da relevância das regras sociais e do desenho das 

instituições para compreender os diferentes graus de desenvolvimento econômico entre nações ao 

longo do tempo. Greif (1993; 1998) enfatiza a importância das circunstâncias históricas para o 

desenvolvimento institucional e levanta algumas questões fundamentais sobre as instituições 

econômicas: o que levaria algumas sociedades a evoluírem de forma distinta em suas trajetórias 

institucionais e por que algumas fracassam ao adotar a estrutura institucional de outras mais bem-

sucedidas? 

Greif (1993; 1998) busca entender a persistência de certas instituições em um ambiente sujeito 

a mudanças e, da mesma forma, indaga sobre o que leva determinadas instituições desencadearem 

processos que podem culminar em seu próprio desaparecimento. O autor propõe uma metodologia 
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para examinar as inter-relações entre os aspectos informais e implícitos das instituições de uma 

sociedade e outros de caráter explícito e formal, a Historical and Comparative Institutional Analysis. 

Nesta perspectiva, uma mudança no sistema institucional de um país guarda relação com suas 

características, como os limites de sua racionalidade, cognição, conhecimento e incentivos presentes, 

assim como a interação com e sobre as instituições já existentes (GREIF, 1993; 1998). Desse modo, 

o surgimento de determinado tipo de instituição não se daria da forma originalmente proposta, pois 

a existência prévia de uma estrutura institucional exerceria influência sobre sua configuração final. 

Ou seja, a relação entre uma proposta original e a instituições já presentes produziria um resultado 

diferente daquele inicialmente idealizado. O desfecho dessa dinâmica dependerá do padrão que 

prevalecerá nessa interação, da coexistência e da retroalimentação entre a instituição proposta e 

aquelas que ela encontrou em seu entorno.  

Ganhador do Prêmio Nobel de 1993, em conjunto com Robert Fogel, Douglass North é 

referência para o estudo do desenvolvimento das economias no longo prazo. Sua obra apresenta 

incursões históricas e importantes inovações teóricas, defendendo que o desenvolvimento econômico 

de longo prazo de uma sociedade – e sua evolução histórica – são condicionados pela formação e 

evolução de suas instituições. 

O trabalho de North contempla desde história econômica à dinâmica de arranjos institucionais. 

Estudou, por exemplo, a evolução da produtividade da indústria de transporte oceânico, concluindo 

que evoluções institucionais teriam sido mais relevantes que inovações tecnológicas. O autor 

desenvolveu, ainda, uma série de estudos na qual analisa o papel das instituições na trajetória das 

sociedades, cujo fruto é um de seus principais livros: Institutions, Institutional Change and Economic 

Performance (1990). 

O núcleo de estudo de Douglass North é o papel exercido pelos direitos de propriedade no 

desenvolvimento econômico. A evolução do ambiente institucional e suas consequências para o 

desenvolvimento e o papel do Estado no sistema econômico são temas recorrentes em sua obra. North 

(1990) atribui ao Estado uma importância fundamental à organização do sistema econômico e, desse 

modo, ao desenvolvimento.  

Seus estudos iniciais destacam o Estado como um elemento definidor e garantidor dos direitos 

de propriedade privados, o que desenharia as características de determinado sistema econômico e, 

consequentemente, seus resultados em termos de desenvolvimento. Para o autor, direitos de 

propriedade ineficientes reduziriam o potencial de desenvolvimento econômico de determinado 
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sistema, pois tirariam dos indivíduos o estímulo adequado para que assumam atividades socialmente 

desejáveis. Desse modo, o atraso econômico decorreria de externalidades originadas de uma 

definição inadequada de direitos de propriedade, o que sem dúvida dialoga com as contribuições 

originais de Coase, que foi o primeiro a estudar a relação entre custos de transação e direitos de 

propriedade em seus artigos clássicos de 19378 e 19609.  

Para alcançar essa compreensão, North estudou a implementação de formas de direitos de 

propriedade na agricultura sedentária pós Revolução Neolítica. Tais direitos foram originalmente 

criados e aplicados diretamente pela comunidade de produtores e evoluíram ao longo do tempo para 

leis codificadas executadas pelo poder do Estado. North evidencia, desse modo, que agricultura 

sedentária, direitos de propriedade e estados territoriais teriam surgido ao mesmo tempo. 

Em análises posteriores, o autor avança para o entendimento de que o crescimento econômico 

apresentaria correlação não apenas com direitos de propriedade adequadamente estabelecidos, mas 

também com liberdades política, religiosa e civil. Sem essas liberdades, que de forma ampliada 

envolveriam expressão política e religiosa, garantias contra prisão arbitrária, direito a fiança, proteção 

contra restrições ao direito de uso, direito de obter renda e alienar propriedade, os direitos de 

propriedade seriam instáveis e frágeis (NORTH, 1988).   

North (1990) definiu instituições como regras de um jogo que determinam aos participantes 

o que eles podem e não podem fazer ou, literalmente, "qualquer forma de restrição concebida pelos 

seres humanos para moldar sua interação". De acordo com o autor, alterações nessas regras teriam 

como motivação mudanças ocorridas nos preços relativos, o que impactaria nos incentivos dos 

agentes econômicos no processo de interação. Outra fonte de mudança institucional seriam as 

alterações nas preferências dos indivíduos. 

As análises históricas de Greif e de North influenciaram a abordagem ortodoxa até então 

dominante sobre desenvolvimento econômico de longo prazo, permitindo o surgimento de um olhar 

                                                           
8 Em The Nature of the Firm (1937), Coase busca responder qual seria o papel das firmas e traz à ordem do dia o conceito 

de custos de transação. Ele estuda a firma como integrante de um ambiente institucional e observa que há custos para 

entrar e sair de contratos. Em outras palavras, há um custo implícito no uso do sistema de preços para alocar recursos. 

Tais custos estariam relacionados à racionalidade limitada dos agentes econômicos. 

9 Em The Problem of Social Cost (1960), Coase critica a solução de intervenção governamental proposta por Pigou para 

o problema da externalidade. Pigou pregava que os agentes econômicos responsáveis pela geração de externalidades 

negativas tivessem sua ação restringida via tributação ou legislação, tornando mais custosa a sua continuidade. Coase 

ressalta que o problema da externalidade é simétrico. Se causa danos a B, restrições a A em benefício de B causam danos 

a A. O âmago do problema seria descobrir qual dos males seria o menor, em termos de custo social, vendo a questão em 

sua totalidade. Para saber mais sobre as contribuições Coase, ver Araújo Júnior (1996). 
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que vai além da simples acumulação de capital.  O trabalho desbravador desses autores recebeu 

contribuições de uma série de estudos, de natureza histórica e contemporânea, sobre o papel das 

instituições no desenvolvimento econômico das nações, mais tarde sistematizados por Acemoglu e 

Robinson (2012).  

Um dos trabalhos que exerceram maior influência foi o de Acemoglu et al. (2001), que se 

concentrou na path dependence das estruturas criadas pelos europeus nas suas áreas de assentamento. 

O conceito econômico de path dependence, ou dependência da trajetória, explica como o conjunto 

de decisões que se apresentam em determinada circunstância é limitado pelas decisões tomadas no 

passado, mesmo que a situação pretérita não seja mais relevante no presente (PRAEGER, 2007). 

Na economia e nas ciências sociais, path dependence pode se referir a resultados em um único 

momento no tempo ou a equilíbrios de longo prazo de um determinado processo. Por exemplo, 

Acemoglu et al. (2001) mostram que nos lugares onde os europeus se estabeleceram de forma 

permanente foram criadas estruturas institucionais sólidas, copiadas dos países de origem, que se 

mostraram capazes de fornecer uma base para o desenvolvimento.  

Há vasta literatura empírica que tenta dimensionar o papel que joga as instituições sobre o 

desempenho econômico por meio da análise de caso de países. Esse tipo de trabalho, entretanto, exige 

cautela, pois pode haver causalidade reversa entre instituições e desenvolvimento econômico, 

fenômeno conhecido como endogeneidade das variáveis explicativas.  

Cientes disso, os autores usaram como variável instrumental a característica exógena dos 

países terem sido ex-colônias europeias. Desse modo, seu principal determinante foi a concentração 

de colonos europeus, operacionalizado por meio das taxas de mortalidade relatadas anteriormente 

entre os primeiros colonizadores. Os autores levaram em conta que as áreas que apresentaram altas 

taxas de mortalidade entre os primeiros colonos por causa da malária e febre amarela, por exemplo, 

foram confinadas a um papel extrativo, tendo os assentamentos europeus se concentrado apenas 

naquelas que consideravam mais saudáveis, as de clima temperado. 

 

2.2 Qualidade Institucional 

 

Como alertam Portes e Nava (2017), quase todos os estudos pertencentes à perspectiva neo-

institucionalista dependem de uma medida de qualidade institucional, usualmente índices de 

reputação que atribuem uma pontuação a países. No caso de Acemoglu et al. (2001), foram utilizados 
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dados da Political Risk Services, Inc., que criou uma “medida de proteção contra expropriações”, 

completada por uma outra, de “restrições ao Executivo” advinda de dados da Polity III de Gurr (1997) 

(ACEMOGLU et al., 2001).  

De acordo com Portes e Nava (2017), o padrão usual neste campo parece ter se tornado o 

International Country Risk Guide (ICRG), compilado por Knack e Keefer (1995). Outra medida 

importante é o Índice de Estado de Direito, empregado, entre outros, por Dollar e Kray (2002) em 

seu influente estudo. O fato é que, como apontam Jütting et al. (2003), em artigo onde revisa a 

literatura desde campo, esses índices não se debruçam nem medem a qualidade de uma instituição 

em si, mas sim a totalidade da qualidade do quadro institucional de uma determinada nação.  

  Uma segunda linha importante de estudo concentra-se nos legados coloniais, apontando na 

direção de que diferentes culturas e tradições legais determinariam o curso futuro do desenvolvimento 

nacional. North et al. (2000), por exemplo, contrastaram o desenvolvimento da América do Norte e 

da América do Sul, observando que as diferenças entre os sistemas de governo dos impérios inglês e 

espanhol, respectivamente, e as distintas demandas que enfrentaram, ajuda a explicar por que houve 

desenvolvimento econômico a longo prazo nas colônias britânicas, mas não nos países de matriz 

espanhola. 

Helpman (2004) destaca que os países da América espanhola receberam como dotação ricos 

recursos minerais e um número substancial de nativos que poderia ser empregado na sua extração. A 

forma de as autoridades espanholas distribuírem esse recurso privilegiou favoritos da Coroa e 

produziu, desse modo, grandes desigualdades de riqueza e poder político. Essa partilha original de 

poderio e recursos teria moldado a evolução de instituições extrativistas, consideradas pouco 

propícias ao desenvolvimento.  

Em contraste, as colônias britânicas da América do Norte tiveram poucos habitantes e solos 

mais adequados ao cultivo de grãos do que para as lucrativas culturas de rendimento, tais como 

algodão, café ou cana de açúcar. Em decorrência dessas características, seu desenvolvimento 

institucional teve trajetória diferente, com direitos de propriedade sobre a terra mais amplos e menos 

concentrados, criando condições para o surgimento de instituições que seriam adiante classificadas 

por Acemoglu e Robinson (2012) como “inclusivas” e mais propensas, de acordo com os autores, a 

produzir desenvolvimento econômico a longo prazo. 

Na linha de Helpman (2004), Acemoglu e Robinson (2010) investigaram e compararam os 

diferentes resultados obtidos na colonização entre, de um lado, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e 
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Estados Unidos e, de outro, América Central, Caribe, Ásia e África. Os autores concluíram que a 

distribuição de direitos de propriedade para amplas parcelas das sociedades colonizadas pela coroa 

britânica, especialmente pequenos proprietários, mercadores e empreendedores, foi determinante 

para a obtenção de melhores resultados. 

Acemoglu e Robinson (2010) alertam que, embora investimentos advindos das elites possam 

gerar crescimento econômico, tendem a ocorrer por períodos limitados. A distribuição de direitos de 

propriedade para amplos segmentos, por sua vez, parece fundamental para o desenvolvimento de 

longo prazo em bases sustentáveis.  

Outras abordagens concentraram esforços na investigação sobre a influência dos sistemas 

legais na produção de desenvolvimento econômico. Entre eles, destaca-se o trabalho seminal de La 

Porta et al. (1999), que pesquisaram empiricamente os determinantes da qualidade dos governos em 

um grande corte transversal de países.  

Encontrar uma variação exógena nos aspectos econômicos, políticos e culturais entre os 

países que possa explicar a variação de desempenho no governo é bastante difícil. Os autores 

descrevem algumas destacadas tentativas de economistas de encontrar o determinante do crescimento 

econômico ao longo do tempo – nessa trajetória, foram testadas variáveis como o consumo do 

governo (BARRO, 1991), a democracia (BARRO, 1996), corrupção (MAURO, 1995) e qualidade 

institucional (KNACK; KEEFER, 1995).  

Hall e Jones (1999) examinaram a qualidade institucional, o tamanho do governo, a abertura 

ao comércio e a propriedade privada como determinantes da produtividade entre os países. Os autores 

apresentaram um argumento que La Porta et al. (1999) consideraram corajoso: é pouco provável que 

a produtividade influencie instituições.  

Do ponto de vista de La Porta et al. (1999), a qualidade do governo é endógena. Para entender 

o que determina seu desempenho e distinguir entre teorias, esses autores julgaram necessário olhar o 

que consideravam fundamental: as variáveis predeterminadas historicamente. Avaliaram, nessa 

perspectiva, que as teorias econômicas institucionais seriam as mais difíceis de serem testadas, pois 

seu propulsor, o próprio desenvolvimento econômico, criaria a demanda por um bom governo. Desse 

modo, consideraram que a medida apropriada da demanda seria renda per capita.  

Com base nessa lógica, La Porta et al. (1999) optaram por testar teorias econômicas 

considerando renda per capita como um potencial determinante do desempenho do 

governo. Entretanto, como as próprias instituições melhoram as condições econômicas – espera-se 



36 
 

melhor proteção da propriedade, maior eficiência do governo, elevada qualidade de bens privados, 

talvez um governo grande, mas bom, e possivelmente que as liberdades políticas aumentem a renda 

per capita –, consideraram o teste das teorias econômicas relativamente fraco. Em decorrência disso, 

focaram em outros determinantes do desempenho do governo. 

Na opinião de La Porta et al. (1999), a primeira medida da predisposição do Estado para uma 

grande redistribuição seria a heterogeneidade étnica10. Nessa perspectiva, grupos que chegam ao 

poder em sociedades etnicamente heterogêneas se valeriam de políticas de governo que expropriam 

(ou matam) os perdedores étnicos, restringem sua liberdade de oposição e limitam a produção de 

bens públicos para impedir que pessoas fora do grupo governante também se beneficiem e, com isso, 

se fortaleçam.  

La Porta et al. (1999) citam Alesina, Baqir e Easterly (1999) e sua teoria, segundo a qual a 

discordância sobre a natureza dos bens públicos comuns leva as sociedades etnicamente heterogêneas 

a exigir menos desses bens. Há, entretanto, vários outros mecanismos, frequentemente mais hostis, 

através dos quais a heterogeneidade pode minar o desempenho do governo. De acordo com os autores, 

teorias políticas preveem que, à medida que aumenta a heterogeneidade étnica, os governos tornam-

se mais intervencionistas e menos eficientes, e a qualidade dos bens públicos cai, assim como o 

tamanho do governo e a liberdade política.  

A segunda estratégia de La Porta et al. (1999) para avaliar as teorias políticas foi considerar 

a origem do sistema legal de cada país. Os autores dividiram as tradições legais comerciais nacionais 

em commom law (tradição desenvolvida na Inglaterra), direito civil francês (França), direito civil 

alemão (Alemanha), direito escandinavo (Escandinávia) e direito socialista (União Soviética), que se 

espalharam pelo mundo através da conquista, colonização, imitação e adoção voluntária. 

 Para La Porta et al. (1999), as diferenças entre as famílias de direito francês, alemão e 

escandinavo são relativamente sutis. As distinções entre tradições socialistas, civil e da commom law, 

não. Os estudiosos explicam que o direito socialista é uma clara manifestação da intenção do Estado 

de criar instituições para manter seu poder e extrair recursos, sem muita consideração em proteger os 

interesses econômicos ou as liberdades da população. O objetivo do direito socialista seria, desse 

modo, manter o Partido Comunista no poder, e não proteger a propriedade ou liberdade 11 . 

                                                           
10 Os autores sugerem ver, por exemplo, Mauro (1995); Alesina, Baqir e Easterly (1999); Easterly e Levine (1997).  
11 De acordo com os autores, o direito civil, particularmente desde o tempo da Codificação no século XIX, foi também 

em grande parte um instrumento do Estado na expansão de seu poder, de uma forma mais restrita do que a lei socialista. 

Ver Elster, Offe e Press (1997) e Finer (1997).  
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Argumentam que não é surpreendente que os principais códigos civis do mundo tenham sido 

introduzidos pelos dois maiores construtores do Estado do Século XIX: Napoleão e Bismarck.  

O resultado do estudo mostra uma forte associação positiva entre renda per capita e 

desempenho do governo, mas também sugere que as teorias econômicas institucionais não contam a 

história toda. De forma significativa, segundo os autores, o desempenho do governo é determinado 

por fatores políticos e talvez também por fatores culturais. La Porta et al. (1999) encontram 

evidências de que a heterogeneidade não linguística e o uso de um sistema legal mais intervencionista, 

como o socialista ou o direito civil francês, preveem desempenho inferior de governos. O mesmo 

acontece com as participações significativas de católicos ou muçulmanos na população.  

As evidências indicam que as leis que protegem o direito de propriedade e a qualidade da sua 

aplicação variam de acordo com o sistema legal adotado nas diferentes nações. Ao avaliar o 

desempenho dos governos usando medidas de intervenção, eficiência do setor público, provisão de 

bem público, tamanho do governo e liberdade política, os autores descobriram que os países que são 

pobres e exibem desempenho inferior do governo estão próximos do Equador, são 

etnolingüisticamente heterogêneos, usam leis francesas ou de origem nos antigos países socialistas e 

têm altas proporções de católicos ou de muçulmanos.  

Por outro lado, nações predominantemente protestantes, etnolinguisticamente homogêneas e 

que seguem a commom law, sistema herdado da tradição britânica, apresentaram melhores governos 

– associados a melhores indicadores de qualidade da proteção de direitos de propriedade e menores 

taxas de imposto – do que aqueles que adotaram o direito civil francês (LA PORTA et al., 1999; 

HELPMAN, 2004). No Brasil, alguns autores abordaram a relação entre direito e economia para 

explicar determinados problemas econômicos12. 

As razões que explicam esses resultados, de acordo com La Porta et al. (1999), é que a 

Commom Law foi desenvolvida, em certa medida, como uma defesa do Parlamento e dos próprios 

proprietários contra as tentativas do soberano de regulá-los e expropria-los. A Civil Law, por sua vez, 

teria sido criada como um instrumento a ser usado pelo soberano para construir o Estado e controlar 

a vida econômica. Já o aparato legal de origem socialista seria, na opinião dos autores, a expressão 

mais acabada do controle da economia pelo Estado.   

                                                           
12 Arida, Bacha e Lara-Resende (2005) consideram a incerteza jurisdicional responsável pela elevada taxa de juro 

praticada no Brasil no curto prazo e para e inexistência de um mercado de crédito privado de longo prazo. ARGUELHES 

et al. (2006), em resposta ao artigo de Arida e Lara-Rezende (2005), apresentam uma perspectiva jurídica a essa discussão. 
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Fazendo um contraponto à visão que credita à natureza do sistema legal a causa do 

desenvolvimento, Nee e Opper (2009) apresentam uma abordagem mais matizada, sociológica, sobre 

o papel que as instituições têm nesse processo. Os autores criticam o que consideram uma 

concentração excessiva da literatura de direito e finanças no abuso do poder administrativo como 

uma das principais causas de expropriação de acionistas. A partir da construção de um tipo ideal de 

burocracia, de inspiração weberiana, os autores defendem que seria a qualidade do aparato 

burocrático, e não as proteções formais e legais consagradas em diferentes sistemas jurídicos, que 

promove o desenvolvimento capitalista de longo prazo.  

Tendo como base os precursores do estudo da burocracia, como Merton (1939), Stinchcombe 

(1965) e Wilson (1989), Nee e Opper (2009) acreditam que a pressão pela ação metódica, prudente 

e governada por regras afetaria positivamente as burocracias, originando um destacado grau de 

conformidade entre os burocratas que, segundo Weber (1978), forneceria a base para a característica 

mais importante da burocracia racional-legal: a aplicação impessoal de regras formais.  

Para Nee e Opper (2009), a teoria do incentivo esclarece como um cumprimento rígido de 

regras e a pressão pela conformidade resolvem problemas de seleção adversa, risco moral e 

informação incompleta em agências governamentais. Nessa visão, os funcionários seriam motivados 

não tanto por incentivos monetários, mas pelo interesse em construir reputação com vistas a uma 

futura promoção e mobilidade profissionais.  

Desse modo, funcionários demonstrariam seu valor através de um desempenho burocrático 

que emitisse sinais visíveis de suas capacidades. Esse comportamento, por sua vez, reforçaria a 

conformidade com as normas de profissionalismo, já que servidores públicos de habilidades 

inferiores seriam forçados a fazer o mesmo para não revelarem suas deficiências. A confiabilidade 

dos compromissos de longo prazo decorrente da pressão sobre os burocratas profissionais por 

conformidade às normas contribuiria para reduzir a incerteza e produziria ambiente institucional que 

facilitaria um adequado cálculo de riscos. 

Para Nee e Oper (2009, p. 299), “quanto menor a qualidade burocrática, maior o nível de 

incerteza enfrentado pelos atores econômicos e menor a previsibilidade no planejamento de curto e 

longo prazo”. Os autores destacam que o papel central dos governos seria prover uma base 

institucional para o moderno capitalismo. O compromisso estável com metas e políticas de longo 

prazo reduziria a incerteza e aumentaria a possibilidade dos agentes calcularem a ação do governo. 
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A capacidade de mensurar a ação do governo, por sua vez, teria efeitos de retorno direto sobre os 

custos de transação de uma empresa.  

Conforme Tirole (1994), o compromisso com a ação governada por regras não apenas 

reduziria o risco de captura do Estado, mas aumentaria a previsibilidade da ação estatal, facilitando 

o planejamento do investimento e a previsão de lucro, ambos componentes essenciais para garantir a 

confiança do investidor. Quanto menor a qualidade burocrática, maior o nível de incerteza enfrentado 

pelos atores econômicos e menor sua capacidade de planejamento de curto e longo prazos à tomada 

de riscos. 

Para sustentar seu argumento, os autores recorreram ao indicador de eficácia governamental 

The Worldwide Governance Indicators, produzido pelo Banco Mundial (KAUFMAN; KRAAY; 

MASTRUZZI, 2005). Na opinião de Nee e Opper (2009), este índice, que usa um indicador agregado 

baseado em 17 diferentes fontes de mensuração da qualidade burocrática, incluindo medidas 

objetivas, expressaria “o sinal menos poluído da noção básica de qualidade burocrática”. Para testes 

de robustez do modelo, os autores usaram três medidas alternativas de qualidade burocrática: o índice 

de burocracia do International Country Risk Guide (ICRG); o indicador de burocracia compilado 

pelo Instituto Internacional de Gestão para o Anuário de Competitividade Mundial (IMD) e a 

Weberianness, paradigma construído por Evans e Rauch (1999).  

Os países da África aparecem nas posições inferiores da escala, enquanto os escandinavos 

estão no topo, com as nações de origem germânica vindo em seguida. As nações de origem inglesa 

têm uma pontuação ligeiramente superior aos países de origem francesa. A Nigéria aparece na pior 

posição, enquanto a Holanda atinge a liderança.  Portes et al. (2015) opinam no sentido de que o 

índice carregaria um forte “efeito positivo” sobre o desenvolvimento capitalista.  

Do exame sobre a capacidade administrativa do Estado em fornecer e garantir as bases 

institucionais para o desenvolvimento do mercado financeiro, objeto do estudo de Nee e Opper (2009), 

o papel do desempenho burocrático estatal no desenvolvimento econômico emerge como crucial. Os 

autores concluem, ainda, que a origem legal desempenha um papel indireto, pois afeta o 

desenvolvimento do mercado financeiro através do canal da qualidade do desempenho burocrático 

do Estado, mas não exerce um efeito direto e independente.  

Usando o exemplo de Evans (1995), Nee e Opper (2009) alertam que a qualidade burocrática 

não deve ser entendida como a defesa de um governo enxuto e não intervencionista, destacando que 

vários dos estados desenvolvimentistas da Ásia Oriental foram claramente ativos, mas suas 
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interferências foram executadas por burocracias confiáveis e obedientes às regras. Em suma, a 

qualidade burocrática exerceria um papel crucial e uma estratégia viável para promover o crescimento 

econômico deveria levá-la em consideração.  

Os países precisariam, dessa forma, ser capazes de fornecer o ambiente institucional adequado 

à existência de padrões mínimos de qualidade burocrática necessários ao mercado financeiro e ao 

desenvolvimento corporativo. Desenvolvimento, assim, também envolveria reformas mais amplas, 

capazes de melhorar a qualidade da burocracia. 

Como observam Portes e Nava (2017), as diversas abordagens – enfatizando legados coloniais, 

sistemas legais ou qualidade burocrática – convergem para duas características sobre o papel das 

instituições no desenvolvimento econômico de longo prazo: (i) foca em nações ou regiões do mundo, 

classificando-as de forma agregada e raramente considera as possibilidades de diferenças sub-

regionais ou nacionais; e (ii) aborda instituições de forma aglutinada, sem se aprofundar em suas 

particularidades e dinâmicas internas nem investigar os recursos e atributos que as tornam mais, ou 

menos, eficazes na implementação de regras e políticas públicas e na mobilização de atores na 

sociedade. 

 Esse aspecto relevante que evidencia certa fragilidade na literatura desse campo teórico, pois 

parece evidente que as instituições variam não só de acordo com as características de cada país, mas 

também internamente, entre regiões. Nem todas as instituições de um determinado país da América 

Latina, por exemplo, têm um desempenho ruim, pois há nichos de excelência em cada Estado. Na 

realidade de um país desenvolvido, por sua vez, nem todas as instituições serão representantes da 

idealização burocrática imaginada por Weber.  

É justa a estimativa de que a literatura fez grandes avanços no sentido de compreender melhor 

fatores institucionais que levam ao crescimento a longo prazo. Estudos macro históricos e 

macroeconômicos, como os abordados nessa revisão da literatura, são exemplos dessa afirmação. A 

despeito dos avanços, as perguntas não respondidas evidenciam que há amplo espaço – e mesmo a 

necessidade – para investigações sobre as dinâmicas internas que movem as instituições e impactam 

a qualidade e os resultados de sua atuação, com consequências sobre as condições de atratividade e 

impactos sobre o desenvolvimento econômico dos países. 

 

2.3 As contribuições de Portes ao estudo da qualidade institucional 
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Uma das principais referências desta tese é Alejandro Portes, cujo amplo trabalho de pesquisa 

serve de ponto de partida para o desenvolvimento da estratégia metodológica desta tese. De acordo 

com Portes et al. (2015, p. 13), as instituições podem ser entendidas como “manuais simbólicos das 

organizações: são o conjunto de regras, escritas ou informais, que regulam as relações entre os 

indivíduos que desempenham diferentes atribuições nas organizações sociais”. Os autores explicam, 

ainda, que não se tratam de relações estáticas, mas de papéis que se modificam em sua aplicação 

diária, podendo ser substituídos, contornados ou até sobrepostos. 

Por conta disso, afirmam Portes et al. (2015), a relação entre as regras institucionais e as 

organizações é complexa, configurando um dos principais elementos da análise institucional, tema 

desta tese. Amparado nos clássicos da sociologia e fazendo uma distinção entre cultura e estrutura 

social, ao mesmo tempo que propõe um paralelo entre os dois conceitos, Portes (2006) desenvolveu 

um quadro teórico para identificar os elementos de cada área, relacionando-os numa definição 

explícita e mensurável de instituição, ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Elementos da vida social e o lugar das instituições 

 

Fonte: traduzido de Portes (2006) 

 

De acordo com Portes (2006) e Portes e Smith (2012), é raro os valores virem à tona na vida 

social, pois eles estariam incorporados em elementos mais concretos, tais como normas e papéis 

desempenhados pelos indivíduos e instituições. Para o autor, os elementos da cultura e da estrutura 

social, colocados em diferentes níveis de importância causal e graus distintos de visibilidade, ocorrem 

ao mesmo tempo e aparentam ser uma massa indiferenciada. Se separados e analisados, entretanto, 

os elementos da cultura e da estrutura social podem trazer um entendimento apropriado dos 

fenômenos sociais, incluindo os fenômenos econômicos. 

A Figura 1 demonstra que as hierarquias de status e os papéis a elas associados não ocorrem 

isoladamente, mas como parte das organizações sociais. Desse modo, são nas organizações, 

econômicas ou de outro tipo, que os atores sociais vivem seu cotidiano e são elas que incorporam as 
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manifestações mais visíveis das estruturas de poder subjacentes (DIMAGGIO, 1990; 

GRANOVETTER, 2001; POWELL, 1990). 

Para Dalton (1959) e Morrill (1991), é preciso ter em conta que os objetivos formais e as 

hierarquias burocráticas anunciadas publicamente são diferentes da forma como as organizações 

operam de fato. Como reforçam Portes et al. (2015), esta distinção analítica e a compreensão de que 

as instituições e organizações têm origem em níveis mais profundos da vida social é fundamental 

para que as informações não se tornem uma massa indiferenciada, onde o reconhecimento da 

importância das instituições produz, na melhor das hipóteses, um conjunto de estudos descritivos e, 

na pior, um raciocínio circular e tautológico. 

Dito isso, estudar os determinantes da qualidade institucional envolve, para Portes et al. 

(2015), superar os problemas observados na literatura, quais sejam, a ausência de abordagem das 

diferenças no desenvolvimento institucional intra-regionais e dentro dos países; e a falta de 

abordagem sobre o funcionamento interno das organizações e sobre os determinantes da sua eficácia 

ou fracasso. A primeira questão pode ser superada com a mudança da unidade de análise, deixando 

de lado o tratamento agregado por país e passando a ter como objeto de análise as instituições em si; 

a segunda também é endereçável por estudos empíricos cujo foco sejam as organizações existentes. 

A literatura converge para a solução de que a eficácia institucional estaria associada à 

existência de direitos de propriedade e sua adequada proteção e aplicação, além de limitações à 

discricionariedade dos governos de turno. Como seria de se esperar, tais instituições são abordadas 

sob o prisma do tipo ideal de burocracia definido por Weber: devem ser meritocráticas, imunes à 

corrupção e desprovidas de panelinhas ou "ilhas do poder" (LA PORTA et al.,1999; NEE; OPPER, 

2009; NORTH, 1990). 

Para outros autores, a existência de instituições weberianas não seria suficiente por si só. De 

acordo com Gerschenkron (1962) e List (1983), por exemplo, para serem promotoras de 

desenvolvimento, as instituições devem ir além dos atributos pregados por Weber, interagindo e se 

envolvendo com atores estratégicos da sociedade com o objetivo de estimular a inovação, proteger 

indústrias nascentes e orientá-las à competitividade internacional.  

Foi Evans (1995) quem definiu esse conceito como embeddedness, uma espécie de 

enraizamento, de imersão da instituição na sociedade. Embora possa ser mais apropriadamente 

chamada de proatividade, essa característica exigiria que as instituições fossem além de si mesmas e 

se relacionassem com atores-chave em suas esferas de atuação e competência, criando e investindo 
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em ações que proporcionassem essa relação quando ausentes em determinado segmento ou sociedade 

(EVANS,1995; PREBISCH, 1964, 1986; SUNKEL, 2005). 

De acordo com MacLeod (2004) e O'Donnell (1994), essa abordagem requer das instituições 

dois recursos adicionais: serem avançadas tecnologicamente e abertas à inovação. Sem dispor desses 

atributos, não estariam aptas a identificar oportunidades econômicas nem a abrir caminhos exercendo 

a função de "incubadora" de novos empreendimentos empresariais.  

Adicionalmente, por mais bem desenhadas e proativas que possam vir a ser, instituições 

eventualmente capazes de exercer esse papel precisam ter suporte na sociedade. Se carecem de 

apoiadores e patrocinadores entre as elites – funcionários públicos influentes ou grupos poderosos na 

sociedade –, ficam susceptíveis a ser tornarem vítimas de interesses dominantes ou a esbarrarem no 

corporativismo de classe que acaba por frustrar sua missão. MacLeod (2004) e O'Donnell (1994), do 

mesmo modo, ilustram a importância de proteção institucional de cima para baixo, lembrando 

experiências fracassadas de reforma agrária em países em desenvolvimento e o fim de programas de 

privatização que se confrontaram com interesses entrincheirados. 

A partir de uma síntese da literatura teórica acima apresentada, os trabalhos de Portes (2006; 

2010), Portes e Smith (2010; 2012) e Portes et al. (2015) identificaram seis fatores como possíveis 

critérios de adequação institucional e contribuição efetiva para o desenvolvimento, classificados em 

dois grupos: (i) critérios internos, a saber, meritocracia, imunidade à corrupção e ausência de 

“panelinhas” ou “ilhas de poder”; e (ii) critérios externos, quais sejam, proatividade em relação aos 

atores relevantes da sociedade civil, abertura tecnológica à inovação e flexibilidade na sua adoção e, 

por fim, aliados externos entre os altos funcionários do Estado e/ou classes dominantes. 

Entre os fatores endógenos, a análise da meritocracia como fator contributivo à qualidade 

institucional está associada à forma como se dá o ingresso e como a progressão de carreira acontece 

dentro de uma organização. Analisam-se, aqui, os critérios usados nos processos de recrutamento e 

promoção, de acordo com a qualificação e o desempenho dos funcionários, de forma imparcial, sem 

a consideração de vínculos pessoais ou interesses especiais. 

Na sequência, a imunidade à corrupção visa examinar a probabilidade de “compra” das 

ações ou decisões oficiais ou, ainda, a consideração de laços pessoais ou familiares, bem como 

interesses especiais, nas decisões oficiais. A ausência de “panelinhas” ou “ilhas de poder”, por 

sua vez, consiste na análise da existência de grupos informais de funcionários, independente do cargo 

que ocupam, cujo objetivo é concentrar recursos organizacionais para seu próprio benefício. 
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No tocante aos fatores exógenos, a proatividade em relação aos atores relevantes da 

sociedade civil refere-se à análise das atividades desenvolvidas pela organização que visam 

aprimorar seus serviços e melhorar a interação com seu público. O critério abertura tecnológica à 

inovação e flexibilidade na sua adoção busca analisar o nível de flexibilidade tecnológica e abertura 

a inovações, ou seja, o quanto a organização usa tecnologias modernas, bem como a postura dos 

gestores no que tange à absorção de práticas capazes de substituir as tradicionais, incorporando 

recursos tecnológicos às rotinas organizacionais. É, em síntese, uma análise da tensão entre 

inovação/manutenção das tradições. 

Aliados externos, o último quesito, tem por objetivo analisar o apoio que a agência recebe 

de escalões superiores do governo ou elites corporativas. Em outras palavras, este quesito examina 

os parceiros com os quais a organização pode contar quando suas ações são desafiadas por interesses 

poderosos. Interessa-nos saber, nesta variável, como a instituição, que faz parte do corpo estatal, se 

relaciona com os mecanismos de freios e contrapesos presentes no ordenamento burocrático 

brasileiro. 

 A importância relativa desses fatores e sua interação eram questões empíricas que não haviam 

sido examinadas na literatura empírica antes de Portes e seus colegas, que conceituam sua 

metodologia com uma abordagem sociológica e institucionalista.  

 

2.4 O papel do Estado nos arranjos institucionais e sua relação com a promoção do 

desenvolvimento 

 

Com o propósito de reforçar o alicerce teórico que ampara a análise do funcionamento e a 

qualidade institucional da ANP e seu papel na atratividade do setor de petróleo e gás e no 

desenvolvimento do Brasil, foi acrescentada uma literatura complementar conceitualmente coerente 

com Portes e seus colegas. Para uma discussão sobre o papel exercido pelo Estado brasileiro, 

representado pela ANP, órgão responsável pela implementação da política setorial de petróleo, gás 

natural e biocombustíveis, recorreu-se às abordagens de Peter Evans e Ha-Joon Chang acerca da 

atuação do Estado em arranjos institucionais visando à promoção do desenvolvimento e à 

compreensão do funcionamento da economia moderna. 

Trata-se de literatura ampla e controversa e a escolha desses autores e suas perspectivas 

teóricas foi baseada na complementariedade de suas visões. Evans, com um olhar voltado à 
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burocracia, lança luz sobre as hipóteses relacionadas aos critérios internos elencados por Portes et al. 

(2015), sendo ele um de seus principais inspiradores. Por outro lado, as contribuições de Chang para 

a economia, de uma forma mais ampla, enriquecem a percepção sobre os fatores externos. Acredita-

se, assim, que tal combinação promove reflexões sobre a posição exercida pela ANP na 

implementação da política do setor de petróleo e gás natural. 

No pressuposto de que, numa visão pragmática e menos ideológica, a atuação pública como 

disciplinadora das regras do livre mercado será sempre necessária, Peter Evans (2004) e Ha-Joon 

Chang (1996; 2003) apresentam contribuições teóricas importantes para a reflexão acadêmica sobre 

o papel efetivo que o Estado pode desempenhar na alavancagem do desenvolvimento econômico. De 

tal modo, auxiliam a compreensão do papel exercido pelo aparato estatal e suas políticas públicas e 

regulatórias na atratividade de um setor econômico e no desenvolvimento de um país. 

A abordagem de Evans sobre os papéis que o Estado desempenha permite analisar as 

estratégias do Brasil na exploração de suas reservas de petróleo e gás natural, bem como o papel 

desses resultados na busca de uma melhor posição do país no cenário energético internacional. Evans 

traz luz sobre as diferentes características que o Estado pode assumir no planejamento e execução de 

políticas públicas, com destaque para políticas industriais. 

A obra de Peter Evans usada como referência teórica no presente trabalho é Autonomia e 

Parceria - Estados e Transformação Industrial (2004), onde o autor apresenta uma abordagem 

institucional comparativa e busca explicações para as dinâmicas econômicas em determinações que 

vão além dos interesses utilitaristas imediatos dos indivíduos. Para ele, as políticas adotadas por 

países são consequência da natureza das estruturas de cada Estado e suas distintas raízes históricas. 

Desta forma, seus resultados dependem tanto do grau de autonomia das estruturas estatais quanto de 

sua capacidade em estabelecer parcerias com setores da sociedade civil interessados no 

desenvolvimento de determinado segmento industrial. 

Na visão de Evans (2004), quando bem-sucedidas, as políticas de transformação industrial 

estabelecem um dinamismo social que precisa ser acompanhado pela burocracia, pois os parceiros 

iniciais alteram seus interesses originais em decorrência do próprio sucesso dessas políticas. Ou seja, 

as estruturas burocráticas precisam compreender o novo cenário e acompanhar o movimento das 

mudanças, de modo a estabelecer novas parcerias capazes de orientar as políticas públicas às novas 

demandas. Em síntese, a hipótese evidenciada por Evans é de que a variação das trajetórias e os 
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distintos resultados de uma política pública podem ser explicados pelas diferenças nas estruturas dos 

Estados e nas relações entre Estado e sociedade. 

Evans (2004) questiona teoricamente a visão neoutilitarista e sua crença de que a essência da 

ação do Estado seria as relações de troca entre burocratas e seus clientes, constituindo-se em uma 

mera agregação de interesses individuais incapazes de serem orientados para a promoção do bem 

comum. O autor confronta aquilo que considera as contradições teóricas do Estado ótimo, do Estado 

mínimo, do Estado “vigia noturno”, responsável institucionalmente apenas pela garantia de contratos 

e a proteção dos interesses individuais e da propriedade. Na visão do autor e sua abordagem 

institucional comparativa, o Estado não pode ser visto apenas como um auxiliar do mercado, pois é, 

na verdade, um pré-requisito fundamental para a própria constituição das relações de mercado. 

Segundo Evans (2004), o Estado não deve ser entendido como uma formação genérica e 

universal, pois cada um carrega e possui configuração própria, vinculada às trajetórias históricas das 

estruturas sociais das quais provém. O autor acrescenta que o Estado também possui um papel crucial 

no crescimento de classes e grupos de interesse, contribuindo para harmonizar as estruturas sociais. 

Para responder à questão sobre a razão da existência de trajetórias e resultados diferentes no 

desenvolvimento e implementação de políticas públicas em variados países, o trabalho de Evans 

(2004) verifica empiricamente a co-evolução das estruturas do Estado, das relações Estado-sociedade 

e dos impactos das políticas industriais setoriais no desenvolvimento.  

Evans (2004) começa construindo dois tipos idealizados de Estado: o predador e o 

desenvolvimentista. Os primeiros são definidos como aqueles “que não tem como impedir que 

aqueles beneficiados com altos cargos busquem realizar seus próprios objetivos, à custa da sociedade, 

e refreiam deliberadamente o processo de desenvolvimento, mesmo em sua dimensão mais estreita 

de acumulação de capital” (EVANS, 2004, p. 37). 

Os desenvolvimentistas, por sua vez, seriam Estados assemelhados à burocracia weberiana, 

“que não apenas direcionam a transformação industrial, mas também são em grande parte 

responsáveis pelo desenvolvimento” (EVANS, 2004, p. 37). O corpo funcional desses Estados é 

recrutado por meio de concursos públicos que valorizam a meritocracia e oferecem compensações no 

decorrer de carreiras de longo prazo. Esses Estados conseguem, assim, não só atrair alguns dos 

melhores quadros da sociedade, mas também criar uma relação de compromisso e um sentido de 

coerência corporativa. Para o autor, essa coerência dá a este aparato certo tipo de autonomia. 



48 
 

Um Estado inteiramente autônomo não teria a capacidade suficiente ou a habilidade 

necessária para implementar seus objetivos de forma descentralizada e privada. De outra parte, um 

Estado de estrutura interna pouco robusta não estaria preparado para lidar com grupos de interesses 

muito densos, sendo por isso “incapaz de resolver os problemas de ‘ação coletiva’ e ultrapassar os 

interesses individuais de suas contrapartes privadas” (EVANS, 2004, p. 37-38). Para o autor, é a 

combinação entre a incorporação de interesses coletivos e autonomia que permite considerar um 

Estado como desenvolvimentista. São imprescindíveis tanto autonomia quando parceria, a base 

estrutural para aquilo que o autor considera uma intervenção favorável do Estado na transformação 

industrial.   

Segundo Evans (2004) não há, a princípio, um papel mais adequado ao Estado, o que 

dependeria das características de cada setor industrial. Revela, ainda, quatro variações dos papéis 

convencionais dos Estados: (i) custódio, em referência ao Estado regulador, um papel clássico, 

atuando por meio do protecionismo, políticas públicas e prevenção de comportamentos ilegais; (ii) 

demiurgo, que representa o papel de produtor e seria geralmente assumido quando fosse a única forma 

de pôr a industrialização em movimento; (iii) parteiro, quando, em vez de substituir o capital privado, 

o Estado tenta promover o aparecimento de novos grupos empresariais ou induzir os já existentes a 

entrarem em áreas mais complexas da indústria; e (iv) pastoreio, papel em que o Estado pode sinalizar 

seu apoio a grupos empresariais privados que se arriscam em áreas e setores tecnologicamente mais 

desafiadores, por meio, por exemplo, de financiamento a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).  

  A análise de Evans (2004) mostra que os papéis assumidos pelo Estado são distintos e as 

estratégias usadas são diferentes em razão das características de suas estruturas e dos tipos de relação 

estabelecidas com os interesses privados. Essas relações têm um caráter dinâmico, sendo 

influenciadas pelo próprio resultado das políticas inicialmente implementadas, avanços tecnológicos 

e dos mercados. Esse movimento permanente exige do aparato estatal capacidade de acompanhar as 

mudanças, transmutando seu papel ao longo do tempo, assim como suas estratégias e políticas. Uma 

organização interna coerente de suas instâncias e fortes laços com a sociedade são, na opinião do 

autor, precondições para que essas intervenções estatais tenham êxito. 

O quatro teórico tecido por Evans (2004) contribui para a compreensão do percurso da 

estratégia brasileira para o setor de petróleo e gás natural – que mudou ao longo do tempo – e do 

papel exercido pela a ANP, representante da União na implementação das políticas públicas desse 

segmento. Conhecer o papel que o Estado assumiu (e assume), as relações Estado-sociedade e a 
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participação dos grupos de interesse é importante para uma análise do órgão regulador e do setor que 

regula– e seus impactos no desenvolvimento econômico do país.  

Ha-Joon Chang (1996; 2003), por sua vez, contribui para o entendimento do papel do Estado 

no funcionamento da economia e no desenvolvimento do setor de petróleo e gás natural brasileiro, 

trazendo elementos que enriquecem a discussão dos fatores externos: proatividade em relação aos 

atores relevantes da sociedade, abertura tecnológica à inovação e flexibilidade para sua adoção e 

necessidade de aliados externos.  

De acordo com Chang (1996), a economia moderna apresenta elevados custos de transação. 

Em decorrência disso, a ameaça de conflito está presente e a cooperação nem sempre é a regra. O 

autor destaca que nos casos onde a especificidade de ativos representa um papel importante no 

investimento, a coordenação pelo mercado e seu mecanismo de preços pode ser uma fonte de 

desperdício de recursos, pois ela se dá ex-post das decisões de investimento em atividades 

econômicas. 

Em outras palavras, o investidor só irá descobrir se fez um bom investimento após iniciar suas 

atividades. Para um ativo específico, uma decisão errada pode produzir perdas significativas ou 

mesmo integrais, pois o investimento sofreria desvalorização elevada caso fosse utilizado em 

atividade diferente daquela originalmente planejada.  

Em virtude da racionalidade limitada dos indivíduos e da complexidade e incerteza 

características de uma economia em transformação, escolhas equivocadas de investimento são uma 

possibilidade concreta. A respeito disso, Chang (1996) propõe como remédio um arranjo institucional 

que assegure uma coordenação ex ante, de modo a evitar perdas líquidas de recursos na economia. A 

falta de um mecanismo de coordenação ex ante traria efeitos negativos para o funcionamento do 

sistema econômico e para o processo de desenvolvimento. 

Como afirma Fiani (2011), tais consequências abrem espaço para que o Estado exerça 

atribuições positivas no sistema econômico e no processo de desenvolvimento, assumindo o papel de 

gestor de conflitos e empreendedor. Para este autor, Chang faz uma observação importante ao 

relacionar conflitos sociais a mudanças estruturais no sistema econômico. Estes embates acirram-se 

quando a base econômica é formada por agentes que realizaram investimentos em ativos específicos 

e, nessa condição, se encontram numa situação vulnerável em cenários de mudanças. 

Fiani (2011, p. 217) avalia que, na visão de Chang, “o mecanismo suave proposto pela Teoria 

do Equilíbrio Geral é uma metáfora inadequada de processos de ajuste em economias concretas”, 
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pois nos mercados competitivos dos modelos de equilíbrio geral não há ativos específicos, já que 

presumem a livre mobilidade de fatores. Apesar disso, os investimentos em ativos específicos são de 

fato componentes importantes da economia moderna, aponta o autor. 

Por outro lado, a ação política é algo previsível no funcionamento do sistema econômico, 

parte dos conflitos inerentes a esse sistema, pelo caráter irrecuperável dos investimentos em ativos 

específicos (FIANI, 2011). Adicionalmente, como o próprio processo de desenvolvimento acarreta 

transformações profundas na estrutura econômica e produz perdas para os agentes detentores de 

ativos específicos, a promoção do desenvolvimento exige reduzir os conflitos que ele provoca. 

Na avaliação de Chang e Rowthorn (1995), a importância do papel do Estado como 

administrador de conflitos é evidenciada nas sociedades onde o Estado falha em administrar 

adequadamente suas divergências. Nelas, as pessoas hesitam em assumir riscos e em comprometer 

recursos em ativos específicos. Tal realidade prejudicaria a economia ao não permitir a utilização de 

toda a potencialidade empreendedora de uma sociedade. Os autores utilizam como exemplo os países 

em desenvolvimento, onde muitas vezes a ausência de mecanismos capazes de assegurar confiança 

na resolução de conflitos desestimula investimentos na criação de indústrias, que frequentemente 

envolvem ativos específicos. Nesses casos, os agentes são estimulados a acumular ativos líquidos 

como ouro ou, quando têm esperança na duração do governo, dinheiro. 

Ganha força, desse modo, a hipótese de que um Estado com capacidade de gerir conflitos é 

fundamental para garantir investimentos em ativos específicos, importantes componentes de um 

sistema econômico moderno. Para Chang (2003), há diferentes maneiras de o Estado exercer esse 

papel, além da forma clássica de deixar a solução aos mercados: uma alternativa seria proteger setores 

negativamente afetados; outra seria por meio de políticas monetárias e fiscais compensatórias. Ou 

ainda, como destaca Fiani (2011, p.219) “mudanças no escopo da agenda política, definindo o que é 

e o que não é político e, portanto, o que pode ou não ser objeto da intervenção do Estado”. 

Já o Estado como empreendedor seria necessário à medida em que os agentes individuais 

capazes de dar início e tornar realidade as mudanças podem ser incapazes de ter uma visão sistêmica, 

além do componente adicional da incerteza estratégica em relação ao comportamento de outros 

agentes (CHANG, 2003).  Em razão disso, a “mudança estrutural efetiva pode exigir mudanças 

coordenadas em muitos componentes da economia” (CHANG, 2003, p. 52), acredita o autor.  

Nesse cenário, mudanças estruturais não poderiam ocorrer de forma natural pela iniciativa 

dos agentes privados, exigindo que “o Estado, como agente central, desempenhe papel importante no 
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fornecimento de tal visão” (CHANG, 2003, p. 53). Essa visão do futuro, desde o começo do processo 

de mudança, pode direcionar os agentes a uma ação concertada, sem que necessitem gastar recursos 

com a coleta e o processamento de informações. 

O Estado empreendedor13 , para Chang (2003), seria aquele capaz de instituir mudanças 

estruturais a partir do oferecimento dessa visão do futuro. Ele iria além de uma coordenação em busca 

de mudança para um equilíbrio melhor, mas seria capaz de ordenar a mudança de uma posição de 

equilíbrio para outra, apresentando um importante componente adicional: a possibilidade de 

assegurar um movimento simultâneo de todos os agentes. 

Chang (2003) reforça sua assertiva com dois exemplos, um privado e outro estatal: o Japão 

do final do século XX, mostrando o caminho para uma economia altamente especializada e baseada 

em software; a visão de Henry Ford na produção em massa. De acordo com o autor, além de oferecer 

a visão, caberia ao Estado Empreendedor assegurar instituições capazes de tornar esse cenário uma 

realidade. Neste sentido, processos de desenvolvimento alteram não apenas a estrutura econômica 

vigente, mas criam novos elementos nessa estrutura, com renovadas possibilidades difíceis de serem 

previstas antecipadamente. Portanto, a tarefa seria determinar as novas possibilidades. 

A necessidade de um Estado gestor de conflitos e empreendedor não implica dizer que ele 

necessariamente seria capaz de exercer tais papéis. Assim como Peter Evans, Chang (2003, p. 53) 

tece a seguinte ressalva:  

Observe que este capítulo não está afirmando que o estado necessariamente tem uma 

capacidade superior para identificar um melhor curso futuro para a economia 

nacional (embora isso possa muito bem ser o caso, como em algumas indústrias 

japonesas de alta tecnologia; veja Okimoto 1989), mas apenas que o fornecimento 

de um "ponto focal" em torno do qual as atividades econômicas possam ser 

organizadas em tempos de maior mudança econômica pode ser extremamente útil. 

 

Para Chang (2003), o empreendedorismo do Estado se justificaria por ter como base a posição 

estratégica que ele ocupa, já que é o único agente, por definição, que poderia representar o interesse 

de toda a sociedade. Pragmaticamente, o autor reconhece que seria ingenuidade supor que todos os 

estados teriam coerência organizacional, vontade política ou o poder de explorar essa posição 

                                                           
13  Para uma literatura mais recente e específica sobre o estado empreendedor, ver Mazzucato (2014). Engajada 

politicamente na causa, a autora busca enfatizar o papel ativo do Estado na formação da economia do conhecimento. Com 

exemplos históricos sobre a importância do setor público no desenvolvimento de inovações tecnológicas, Mazzucato 

procura demonstrar que a despeito da rejeição à ingerência governamental, presente, por exemplo, na cultura americana, 

na prática há forte intervenção dos governos no desenvolvimento e aplicação de tecnologias e na criação de empresas de 

base tecnológica. 
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estratégica para um projeto de desenvolvimento nacional. Como seria de se esperar, há um risco de 

captura. A possibilidade de uma política pública ser dirigida por interesses particulares ou setoriais, 

entretanto, não parece privilégio de um modo de atuação específico do Estado ou de uma corrente 

teórica em particular.  

Por outro lado, de acordo com Chang (2003), os argumentos contra a ação empreendedora do 

Estado pecam ao julgá-la errada por si só. Esse julgamento prévio, na sua opinião, parece destituído 

de sentido, pois considera que afinal todas as visões, setoriais, empresariais, privadas ou públicas, 

correm o risco de estarem equivocadas. Num mundo idealizado onde existisse previsibilidade 

perfeita, tal empreendedorismo não seria nem necessário.  

Como existem tipos de decisões empresariais que só podem ser feitas de forma sensata a partir 

de uma coordenação a nível nacional, Chang (2003) julga que abandonar, a priori, as tentativas de 

empreendedorismo de estado alegando que poderiam dar errado não seria algo inteligente nem 

desejável. Além do mais, o autor pondera que há remédio para se alcançar um melhor resultado e 

minimizar o risco: promover a construção de um mecanismo para unir e comparar diferentes visões 

existentes na sociedade. Nessa perspectiva, a implementação de qualquer que seja a visão depende 

da realidade institucional que o Estado irá fornecer; o sucesso do empreendedorismo privado 

dependeria criticamente da construção de novos veículos institucionais para a realização da sua visão. 

O processo de mudança estrutural cria novas interdependências que fazem, lembrando 

Schumpeter (1961), surgir o novo e desaparecer o velho. O declínio de padrões de interdependência 

e a ascensão de outros torna necessário estabelecer uma estrutura de coordenação nova. Em 

consequência, um conjunto de princípios ou regras de coordenação se faz necessário, em vez de 

decisões individualmente ótimas. Nesse ponto, Chang (2003) utiliza a lição de Brian Loasby de que 

a coordenação do crescimento do conhecimento depende de procedimentos racionais ao invés de 

escolha racional. 

O estabelecimento de uma nova estrutura de coordenação requer necessariamente 

envolvimento do Estado, mesmo que um governo em particular não o deseje. Isto ocorreria pelo fato 

de que só o Estado tem o poder de legalizar (ou pelo menos dar apoio implícito) os direitos de 

propriedade e as novas relações de poder (tanto no nível social quanto no da empresa) que 

proporcionam uma realidade institucional para a nova coordenação (CHANG, 2003). 

Em outras palavras, ao dar à estrutura de coordenação emergente uma realidade institucional, 

o Estado ajudaria os agentes, cuja a racionalidade seria limitada, a estabelecerem mais rapidamente 
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novas formas de se organizar, novas rotinas produtivas e novos contratos. Neste processo de 

construção institucional, o Estado não estaria simplesmente respondendo à mudança, mas liderando-

a a partir de certa visão do que seriam as relações num futuro desejável, pois de outro modo não 

poderia conceder a propriedade (e outros) direitos a pessoas de uma forma coerente. 

Fiani (2011) afirma que há certa complementaridade entre as análises de Peter Evans e Ha-

Joon Chang. De acordo com o autor, a base econômica para a atuação do Estado na economia e no 

desenvolvimento recebe contribuições de Chang. A hipótese de que ativos específicos com 

interdependência econômica geram riscos e podem ser obstáculos a mudanças representaria um 

progresso no entendimento da questão em relação à Teoria de Rent Seeking, ou busca de renda, à 

Abordagem dos Mercados do Desenvolvimento. Por sua vez, Evans (2004) teria feito progressos 

palpáveis sobre as condições necessárias para que o Estado seja capaz de desempenhar efetivamente 

os papéis a que se propõe. 

Como visto, apesar de controverso e capaz de gerar acalorados debates, o aporte teórico dos 

autores evidencia que o Estado, como agente, poderia alterar de forma positiva ou negativa a 

percepção/expectativa, exercendo influência sobre a atratividade de determinado setor e, 

consequentemente, sobre o desenvolvimento do país. Um exemplo desse papel é caso da política 

pública de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do segmento de petróleo e gás natural. A cláusula de 

P&D, instituída nos Contratos de Concessão de Blocos Exploratórios, trouxe resultados que 

melhoraram a realidade das universidades e centros tecnológicos e de pesquisa do país, com algum 

impacto na inovação e na atratividade do setor. 

Embora faltem avaliações sobre a efetividade dessa política, entrevistados de empresas 

petroleiras relatam críticas de que ela não surtiu o efeito esperado, apesar dos vultosos recursos 

disponibilizados, sendo marcada pela baixa geração de patentes e por uma relação distante com a 

indústria fornecedoras de máquinas e equipamentos. O valor total acumulado para investimentos em 

PD&I no período de 1998 até o 1º trimestre de 2019 foi de 15,81 bilhões de reais (ANP, 2019). Em 

vista disso, a política passou por revisão recente, que visou desburocratizar sua aplicação e 

fiscalização. Houve, também, ampliação do acesso a esses recursos, embora se mantenham 

concentrados nas universidades. 

Embora faltem estudos capazes de embasar essa classificação, sob a ótica da teoria de Evans 

(2004) o Estado brasileiro estaria atuando, nessa política, no papel preponderante de Pastoreio, ou 

seja, estimulando o capital privado a assumir tarefas sem as quais os novos empreendimentos teriam 
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dificuldade de surgir. O pastoreio envolve trabalhar com o capital privado numa combinação de 

suporte e estímulo. 

Outro exemplo ilustrativo foi a política de conteúdo local, que estimulou vultosos 

investimentos na cadeia de bens e serviços parapetrolíferos14. Nesse caso, prevaleceria o papel do 

Estado como Custódio, ou seja, a atuação clássica de regulador, operando por meio de políticas 

públicas, com regras e objetivos explícitos de ampliação da participação de empresas locais no 

fornecimento de bens e serviços. As regras custodiais podem ser entendidas como uma forma de 

política industrial e funcionam, como diz Evans (2004), como “esporas, assim como rédeas”.  

 Já o papel do Estado brasileiro no incentivo a novos empreendimentos que apresentam amplo 

impacto na cadeia produtiva, como estaleiros navais, por exemplo, pode ser melhor compreendido a 

partir da abordagem de Chang (2003). O autor mostra a importância do papel do Estado em prover 

uma visão do futuro, desde o começo do processo de mudança, direcionando os agentes em uma ação 

concertada e assegurando um movimento simultâneo. O papel do Estado assume importância, nesse 

caso, ao realizar uma coordenação ex ante, o que garante a segurança necessária a investimentos em 

ativos específicos, como um estaleiro. Na ausência dessa coordenação, alguns investimentos teriam 

dificuldades de se concretizar. 

  Evans e Chang, portanto, mostram que o Estado pode assumir, como agente, papel 

importante, capaz de alterar positiva ou negativamente a percepção/expectativas e impactar, desse 

modo, as condições de atratividade brasileira nas atividades dos setores de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis. É o que parece ter ocorrido com a Política de Conteúdo Local (PCL) para o setor 

de petróleo e gás. Iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso, na 1ª Rodada de Licitações da 

ANP, em 1998, e continuada pelo governo Lula, em 2003, a PCL auxiliou na consolidação de uma 

grande indústria fornecedora de bens e serviços no Brasil. Nessa trajetória, importantes segmentos 

da cadeia conseguiram se modernizar e hoje competem internacionalmente na produção de 

equipamentos de alta tecnologia – com destaque para o segmento subsea15, que exporta para o mundo 

                                                           
14 A indústria parapetrolífera é supridora de serviços e equipamentos para as atividades de exploração e produção (E&P). 

Esta definição é válida para outras atividades do setor petróleo e gás natural, tais como o transporte e o refino 

(FERNANDEZ; PEDROSA JUNIOR; PINHO, 2009) 

15 Subsea é um termo geral usualmente utilizado para se referir a equipamentos, tecnologia e métodos empregados no 

desenvolvimento de petróleo e gás natural offshore. Especificamente, podemos citar equipamentos como árvores de natal, 

manifoldes, umbilicais, sistemas de separação, sistemas de bombeamento, tubos com e sem costura, sondas de perfuração 

etc. 
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todo –, o que exigiu tempo, trabalho sério e vultosos investimentos, sobretudo em P&D. Outros ramos, 

no entanto, ainda estão no caminho para alcançar padrões de classe mundial; e alguns se mostram 

inviáveis por falta de escala ou vocação para serem produzidos aqui.  

O fato de o Estado ter a legitimidade para representar os interesses de toda a sociedade, dispor 

de informação em decorrência da posição estratégica que ocupa e poder para exercer a atribuições 

como a de gerir conflitos e fornecer uma visão de futuro, não significa que seja capaz de fazer isso 

de forma exitosa, como exemplificam os resultados das políticas públicas acima abordadas.  

 

2.5 Atratividade 

 

O acirramento do cenário de competição por investimentos na exploração e produção de 

petróleo e gás natural ampliou-se nos últimos cinco anos, a despeito da instabilidade do preço do 

barril (ODDONE, 2018). Segundo o autor, entre 2016 e 2018, foram realizados cem leilões em 82 

países, somando 3 mil blocos e permitindo que governos nacionais e provinciais arrecadassem cerca 

de US$ 9 bilhões em bônus de assinatura 16 . Avanços tecnológicos ampliaram as fronteiras 

exploratórias e permitiram a entrada de dezenas de nações na luta global pela potencial lucratividade 

associada aos recursos do setor. Enquanto empresas disputam as oportunidades mais rentáveis, países 

concorrem entre si para saber quem será o hospedeiro desses investimentos. 

Este cenário coloca em evidência a questão da atratividade. Quanto mais atrativo ao 

investimento é um país, mais espaço teria para, em tese, ampliar a sua parcela no negócio, também 

chamada de government take17, indicador regularmente utilizado pela indústria do petróleo para 

comparar regimes fiscais – um valor alto inibirá investimentos, ao passo que um patamar abaixo do 

valor ótimo significará perda de receita para o país detentor dos recursos petrolíferos. Ou seja, quanto 

                                                           
16 O Bônus de Assinatura é um critério de seleção tradicional em licitações para concessão. O valor do bônus está 

associado a expectativa das empresas quanto ao potencial produtivo dos blocos disputados e ao grau de competição pela 

área na rodada de licitação (IBP, 2018). 

17 Relatório do IHS-CERA para o Department of the Interior (DOE) dos EUA avaliou 29 sistemas fiscais relacionados a 

petróleo e gás natural de 20 países. O Brasil ocupa no ranking uma posição intermediária, a 19ª. colocação entre os 41 

sistemas investigados. Os termos modelados para o estudo estão de acordo com o marco regulatório de concessão, antes 

da aprovação da Lei 12.351. O modelo de partilha não havia sido liberado no momento em que o relatório foi escrito, 

“[...] No entanto, o mínimo de 30% de participação do Estado foi modelado sob o sistema de concessão para determinar 

o provável aumento da participação governamental”. Aplicando tal medida no sistema de concessão existente, têm-se um 

aumento de 12% no government take, que passa de 59% para 71% no caso de campos de petróleo de alta rentabilidade 

(AGALLIU, 2011). 
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mais positiva a percepção de atratividade, maiores as chances de capturar renda (participações 

governamentais, como royalties) e benefícios (como uma política mais agressiva de conteúdo local).  

Há variados perfis nessa disputa. Produtores tradicionais com grandes reservas18 e diferentes 

características – alguns com estabilidade política e segurança jurídica19, como EUA e Canadá; outros 

cujo potencial compensa a relativa instabilidade20, como Rússia, Egito e Moçambique. Também 

detentores de grandes reservas marcados pela instabilidade política, caso da Venezuela, Líbia, Iraque, 

Indonésia e Nigéria.  A Venezuela, por exemplo, tem reservas de 303 bilhões de barris (BP, 2018) – 

1ª no ranking global –, mas sua atratividade, sob a ótica das empresas, depende do restabelecimento 

da estabilidade política.  

A competitividade de países de reservas médias com alguma instabilidade, como Iemên, 

Equador, Bolívia e Gabão, depende de condições comerciais estimulantes, pois o déficit de 

institucionalidade cobra um preço daqueles que não podem compensá-lo com potencialidade 

geológica. Por sua vez, nações de baixo potencial, com reservas pequenas – certas províncias dos 

EUA e Canadá, França, Papua-Nova Guiné e Inglaterra – buscam compensar suas desvantagens 

oferecendo benefícios.  

Por outro lado, a revolução tecnológica que permitiu o desenvolvimento do shale gas e tight 

oil21 nos EUA, Argentina e China deu um passo adiante com a redução de custos, prometendo 

encerrar a era do petróleo caro e agregando novo competidor (os recursos não convencionais) à 

concorrência tradicional por investimentos. Barril a preços moderados significa petroleiras com 

menos capital, o que as torna mais seletivas e aumenta a competição global por esses recursos.   

Adicionalmente, o mundo vive uma transição para uma economia livre de carbono e a pressão 

para reduzir o consumo de combustíveis fósseis aumenta a cada dia, como mostra os objetivos do 

                                                           
18 Campos com grandes reservas são usualmente definidos como aqueles com reservas recuperáveis de 500 milhões de 

barris ou mais (NEHRING, 1978). Para conhecer a literatura que aborda campos gigantes, ver Silva et al. (2007). 

19 Avaliada na perspectiva de empresas de análise de risco, como Economist Intelligence Unit, Eurasia, The Global 

Economy, Moody’s, Standard and Poors e Fitch. 

20 Para Holburn e Spiller (2000), um governo instável ofereceria pouca ou nenhuma garantia de credibilidade contra 

expropriação direta ou indireta da propriedade privada, o que desencorajaria investimentos privados.   

21 Gás natural e petróleo não convencionais, aprisionados em rochas de baixa permeabilidade chamadas de folhelho, que 

necessitam de uma técnica especial para sua produção, o fraturamento hidráulico. Para saber mais, ver FGV Energia 

(2019), International Energy Agency (2014) e Kahrilas et al. (2014). 
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Acordo de Paris22. O carro elétrico avança e variados países anunciam que pretendem acabar com a 

venda de veículos a gasolina e diesel. Fontes de energia limpa, como solar e eólica, ganham terreno 

rapidamente com custos cada vez mais competitivos, levando petroleiras a diversificar seus negócios 

para projetos renováveis. Em outras palavras, o petróleo provavelmente perderá espaço e pode tornar-

se obsoleto no longo prazo (ANP, 2018). 

Nessa conjuntura de ascendente competição internacional, incerteza sobre o patamar de 

preços do barril e dúvidas quanto a longevidade do uso dos recursos fósseis como principal 

fornecedor de energia primária, o Brasil reúne condições únicas de atrair investimentos pela sua 

potencialidade geológica, sobretudo offshore, com expressivo destaque do Pré-Sal23.  Entretanto, esse 

atributo, sozinho, nesse cenário de incerteza e elevada competitividade, talvez não seja suficiente 

para suportar um modelo de exploração de recursos naturais que consiga internalizar de forma ampla 

os benefícios dessa riqueza.   

 Em vista disso, do ponto de vista de país hospedeiro, que objetiva não só atrair 

investimentos 24  mas se apropriar de uma parcela maior da renda petrolífera, urge adequado 

gerenciamento dos quesitos de atratividade e uma agenda de esforços para seu aprimoramento. Se 

melhorias na atratividade podem ampliar as possibilidades de ganhos para o país e, desta forma, 

contribuir para o seu desenvolvimento econômico, parece estratégico medir sistematicamente as 

variáveis que influenciam na decisão de investimento e estudar, de forma aprofundada, o 

funcionamento da instituição que mais exerce influência sobre essas variáveis, permitindo aos 

                                                           
22 O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC para reduzir emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso é manter o aumento da temperatura média global 

abaixo dos 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C 

acima dos níveis pré-industriais. A Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil prevê reduzir as emissões 

de GEE em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir as 

emissões de GEE em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. Para isso, o país se comprometeu a aumentar a 

participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, restaurar e 

reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, bem como alcançar uma participação estimada de 45% de energias 

renováveis na composição da matriz energética em 2030 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, sem data). 

23O conceito aqui utilizado é a seção geologicamente limitada pela ocorrência de rochas carbonáticas, nas bacias de Santos 

e Campos, sotopostas a camadas de sal de idade aptiana (PAPATERRA, 2010). O Pré-Sal, cuja descoberta pioneira foi 

feita pela Petrobras, é caracterizado por grandes acumulações de óleo de óleo leve, de altíssima produtividade, excelente 

qualidade e com alto valor comercial. Como afirma Oddone (2018), é uma das melhores oportunidades do mundo em 

termos de petróleo e gás.   

24 Dadas as limitações de um estudo que mede percepção de stakeholders, esse trabalho define “investimento” apenas 

como uma expectativa dos agentes entrevistados, sem que seja possível especular ou fazer projeções a partir dessas 

respostas.  
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governos identificar e quantificar pontos fortes e fragilidades do país e acompanhar o desempenho 

das políticas públicas do setor. 

Acredita-se, diante do exposto, que o desenvolvimento de atributos capazes de contribuir à 

atratividade de um país pode se relacionar com as perspectivas de seu desenvolvimento, motivo pelo 

qual este conteúdo é incorporado ao arcabouço teórico desta tese. 

A percepção sobre a atratividade do Upstream brasileiro – em referência às atividades de 

exploração, perfuração e produção, que concentra cerca de 70% dos investimentos no setor de 

petróleo e gás (ALVEAL, 2001) – depende da posição dos diferentes atores envolvidos nessa 

avaliação: funcionários de empresas petroleiras assumem uma perspectiva distinta de fornecedores, 

que por sua vez não percebem a atratividade da mesma forma que consultores, prestadores de serviço 

ou acadêmicos. Considerando que a atratividade deve ser analisada como um construto global, 

mensurar a percepção de atores de natureza e interesses distintos torna-se não só desejável, mas 

imperativo à condução de estratégias que considerem os atributos da atratividade e, em última análise, 

possam contribuir para o desenvolvimento do país. 

Convém registrar que o escopo do conteúdo sobre atratividade trabalhado nesta tese limita-se 

à perspectiva de atrair e ampliar investimentos, sem levar em conta diferentes enfoques teóricos sobre 

os quais o problema poderia ser abordado. Tal como o trabalho de Duque Dutra (2017), não se busca 

analisar em que medida a atração do investimento estrangeiro para o Upstream contribui, ou não, 

para o processo de enriquecimento de um país, ou qual seria a política de exploração de recursos 

naturais mais apropriada para esse objetivo. 

Igualmente, procura-se não tecer juízo de valor sobre o desempenho e custos socioeconômicos 

dos modelos em vigência no país. A estratégia de pesquisa relacionada atratividade, desse modo, 

atém-se à perspectiva econômica de stakeholders do setor de petróleo e gás, com destaque para 

petroleiras que atuam no Brasil, nacionais e estrangeiras, sobre o desempenho do país em atributos 

associados à atratividade. 

 

2.6 Valores e Dimensões Culturais 

 

A literatura abriga uma variedade de definições sobre valores. Portes et al. (2015, p. 302) 

consideram que valores “são as orientações gerais que admitimos que sustentam o sistema normativo 

das sociedades e dos comportamentos e preferências dos indivíduos”. De acordo com os autores, as 
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pesquisas têm incidido nos valores individuais, usando para isso um conjunto de escalas construídas 

com o objetivo de capturar e explorar orientações psicossociais de base, tanto em países quanto numa 

perspectiva comparativa.  

Em sua maior parte, como relatam Bardi e Schwartz (2003) e Inglehart (1997), esse tipo de 

pesquisa, por inúmeras razões, utiliza amostras de conveniência (estudantes, por exemplo) ou 

aleatórias da população em geral. São iniciativas relevantes e úteis para efeito de comparação, 

trazendo informações importantes sobre essas populações.  

Portes et al. (2015), entretanto, destacam que amostras de funcionários de instituições 

influentes – como é caso da ANP, que tem como atribuição implementar as políticas públicas do setor 

de petróleo, gás natural e biocombustíveis do Brasil – seriam mais estratégicas, já que estes 

profissionais ocupam posições relevantes, com servidores desempenhando funções que afetam toda 

a sociedade de um país. Para os autores, conhecer os valores das pessoas comuns é importante; medir 

os valores de técnicos e gestores de uma instituição do setor energético cujos regulamentos atingem 

mais de 200 mil agentes econômicos e interferem diretamente na vida das pessoas seria, para certos 

efeitos, mais significativo. Nessas circunstâncias, considerou-se que analisar os valores e dimensões 

culturais dos servidores da ANP traria contribuição importante a adequada compreensão da Agência 

e de seu papel no desenvolvimento econômico do País. 

 

2.6.1 Valores 

 

Como afirmam Sambiase et al. (2014), a existência de valores universais é uma premissa 

adotada desde os filósofos da Axiologia até os pesquisadores da psicologia social com foco no 

indivíduo. Segundo os autores, as diferenças de valores entre os seres humanos ocorreriam pela 

prioridade que lhes fosse atribuída individualmente. 

O sistema de valores humanos e seu impacto nas decisões e na vida gerencial tornou-se tema 

de crescente relevância em variadas áreas das ciências sociais, com destaque para sociologia, 

economia e administração. Esse disseminado interesse em estudar o tema em todo o mundo decorre 

das contribuições recentes da psicologia para a compreensão do tema e operacionalização dos 

conceitos, campo no qual se destaca a teoria motivacional do sociológico Shalom Schwartz.  

O sociólogo americano criou uma teoria que unifica as principais motivações humanas, 

organizando-as de acordo com as necessidades e objetivos dos indivíduos (SCHWARTZ, 1992; 1994; 
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2005). O autor considera que os valores individuais são um fim da ação humana cujo alcance assegura 

a satisfação de uma ou mais das três necessidades básicas da existência dos indivíduos: necessidades 

biológicas, necessidade de interação social coordenada e necessidades de sobrevivência e bem-estar 

no âmbito de grupos. Desse modo, os valores representariam objetivos gerais para o alcance da 

satisfação das necessidades humanas básicas, definidos pelo autor como metas desejáveis, 

transituacionais e de importância variável, que serviriam como princípios orientadores na vida dos 

indivíduos. 

O amplo trabalho teórico e empírico de Schwartz (1992; 1994; 2005) alcançou uma medida 

internacionalmente reconhecida como confiável. Considerando que acessar e mensurar os valores dos 

participantes de seu inquérito poderia contribuir para o entendimento acerca do funcionamento de 

uma instituição, Portes et al. (2015) incorporou o Questionário de Valores de Schwartz (QVS)  ao 

seu ao seu trabalho. 

O QVS original possui 56 perguntas, número que praticamente inviabiliza seu uso em 

pesquisas com objetivos múltiplos – como a desta tese e a de Portes. Em decorrência disso, uma série 

de pesquisadores tentaram produzir instrumentos diminuindo o número de itens do QVS, muitos sem 

seguir os princípios da teoria. Em resposta, o sociólogo e seus colegas desenvolveram o Portrait 

Values Questionnaire (PVQ), uma versão reduzida a 21 questões que, apesar de reduzido, mede de 

modo confiável as dez orientações (TEIXEIRA; MONTEIRO, 2008), apresentadas no Quadro 1, 

abaixo. 

Quadro 1 - Valores 

Valores Descrição 

Poder Status social e prestígio; controle e domínio sobre pessoas e recursos. 

Realização 
Sucesso pessoal através da exibição de competências em conformidade com os padrões 

sociais. 

Hedonismo Prazer e gratificação sensual para si mesmo. 

Estimulação Excitação, novidade e desafios na vida. 

Auto-determinação Pensamento e ação independentes: escolher, criar e explorar. 

Universalismo 
Compreensão, apreço, tolerância e proteção para o bem-estar de todas as pessoas e da 

natureza. 

Benevolência 
Preservação e melhoria do bem-estar das pessoas com quem se está em contato mais 

permanente. 

Tradição 
Respeito, compromisso e aceitação dos costumes e das ideias que a cultura tradicional ou a 

religião podem prover ao indivíduo. 

Conformidade 
Evitar ações, disposições ou impulsos que possam perturbar ou prejudicar outros e violar as 

expectativas sociais ou as normas. 

Segurança Segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, ou das relações, e do eu. 

Fonte: adaptado de Schwartz (1992; 1994; 2005) 
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As dez dimensões avaliativas da teoria de Schwartz estão relacionadas num todo e formam 

um sistema coerente e harmônico, sendo organizadas em dois eixos: “abertura à mudança versus 

conservação” e “autotranscedência versus autopromoção”. A Figura 2 ilustra este esquema conceitual. 

 

Figura 2 - Esquema conceitual dos valores de Schwartz 

 

Fonte: adaptado de Schwartz (1992; 1994; 2005) 

 

Coerente com as recomendações da pesquisa de Portes et al. (2015), a presente tese utiliza o 

Portrait Values Questionnaire (PVQ), métrica desenvolvida por Schwartz e seus colegas na 

consecução de sua estratégia metodológica. O instrumento foi utilizado para explorar um conjunto 

de orientações de valores relacionados entre si.  

 

2.6.2 Dimensões Culturais 

 

A Teoria das Dimensões Culturais, de Hofstede (1991), baseia-se em amplo estudo empírico 

empreendido na IBM em 1965, quando a empresa buscava entender a razão pela qual suas filiais ao 

redor do mundo continuavam a ser geridas de maneira inteiramente diversa, apesar dos esforços para 

colocar em prática procedimentos e normas comuns, como um organograma único. 
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O questionário usado incidia sobre valores pessoais relacionados com situações de trabalho, 

no quadro de uma investigação mais ampla, sobre atitudes dos empregados. O projeto abrangeu 72 

filiais, 38 ocupações e 20 idiomas, reunindo 116 mil questionários. Esta vasta base de dados permitiu 

ao pesquisador verificar a importância da cultura nacional na forma de administrar, encontrando 

distinções significativas no comportamento e atitudes de funcionários das subsidiárias da IBM. A 

conclusão de Hofstede (1991) foi que as diferenças adviriam da cultura dos empregados e, em grande 

parte, da cultura do país de acolhimento.  

Hofstede (2001) descreveu cultura como a programação coletiva que distingue os membros 

de um grupo, ou categoria de pessoas, de outro, sejam eles países, religiões, profissões, entre outros. 

Para o autor, esses aspectos culturais podem ser entendidos como “regras não escritas do jogo social”, 

com poder de definir os rumos das decisões das pessoas. 

Em síntese, Hofstede (2001) desejava explicar por que, embora tivesse uma mesma estrutura 

organizacional e um organograma semelhante em todas as suas unidades ao redor do mundo, a gestão 

da IBM continuava a apresentar grandes diferenças nos variados países onde operava. A despeito dos 

esforços da empresa para uniformizar sua gestão e consolidar determinados valores, as diferenças 

permaneciam e variavam entre as nações. Para explicar as razões desse fenômeno, Hofstede (2001) 

criou e testou, em seu estudo, cinco dimensões culturais: (i) distância do poder; (ii) controle da 

incerteza; (iii) individualismo e coletivismo; (iv) masculinidade/feminilidade; e (v) orientações de 

curto/longo prazo. 

Para uma adequada compreensão do trabalho de Hofstede e justificar o interesse em sua 

metodologia, descreve-se resumidamente as cinco dimensões. Dedica-se maior atenção aos fatores 

(i) distância do poder e (ii) controle da incerteza, por terem sido as dimensões utilizadas no método 

desta tese, dada a sintonia que apresentam com seus objetivos. 

Acredita-se que a construção teórica de Portes e Smith (2012) – que examina a estrutura da 

burocracia estatal e das condições necessárias para que uma organização, dentro de determinado 

contexto institucional, seja capaz de promover desenvolvimento – pode se beneficiar dos aspectos 

organizacionais relacionados à cultura e aos valores das organizações. Cultura organizacional, neste 

cenário, concebida como a cultura presente numa organização, em seu sentido antropológico – ou 

seja, tem o ser humano como objeto de estudo e a humanidade em todas as suas dimensões. 

Nesta perspectiva, a cultura organizacional é composta por práticas, símbolos, hábitos, 

comportamentos, valores éticos e morais, além de princípios, crenças, cerimônias, políticas internas 
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e externas, sistemas, jargão e clima organizacional, revelando-se um conteúdo que se comunica com 

o conceito neo-institucionalista, no qual se fundamenta a presente tese. É sabido, ainda, que a cultura 

influencia todos os membros de uma organização como diretrizes e premissas que guiam seus 

comportamentos e mentalidades (SCHEIN, 1989). 

 Nessas circunstâncias, o índice de distância do poder, também conhecido como índice de 

distância hierárquica, pode trazer aperfeiçoamento às três condições internas de Portes et al. (2015), 

quais sejam, meritocracia, imunidade à corrupção e ausência/presença de ilhas de poder. Por outro 

lado, o grau de controle da incerteza contribui para ampliar a compreensão da variável abertura à 

tecnologia. 

 

2.6.2.1 Índice de Distância Hierárquica (IDH)  

 

Uma forma útil de medir como os países se diferenciam entre si é estudar o tratamento que 

dão às desigualdades. O meio encontrado a pelas diferentes sociedades para lidar com essa questão 

fundamental entre os indivíduos, a desigualdade, evidencia em que grau o poder é distribuído de 

forma não igualitária, a convivência com privilégios e até que ponto a autoridade pessoal exercida 

por um gestor é aceita.  

Também chamada de distância hierárquica, o índice de distância do poder configura uma 

medida do quanto os membros menos poderosos de uma sociedade ou de uma instituição aceitam ou 

esperam que o poder seja distribuído de forma desigual (HOFSTEDE, 2001). Ou seja, O IDH é 

medido a partir dos sistemas de valores daqueles que têm menos poder, mensurando em que grau as 

diferenças de hierarquia são aceitas e até mesmo defendidas. 

O IDH é medido a partir de um grupo de três perguntas relacionadas a poder e a (des)igualdade: 

(i) questão coloca aos funcionários sem cargos de chefia com que frequência, na sua experiência, “os 

empregados têm receio de expressar divergência com seus chefes”; (ii) questão aborda os 

funcionários subordinados sobre o estilo “real” de tomada de decisão de seus superiores e mede o 

percentual de escolha a favor de uma atitude autocrática ou paternalista entre quatro possíveis perfis; 

(iii) questão sobre a preferência dos subordinados por um dos estilos de tomada de decisão 

apresentados na pergunta anterior. Percentual de escolhas a favor, de um lado de um estilo autocrático 

ou paternalista e de outro de um estilo baseado no voto da maioria.  
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 A fórmula matemática utilizada é simples: somar ou subtrair os três resultados após ter 

somado cada um deles por uma constante e adicionar, finalmente, outra constante. A fórmula visa 

assegurar que as três perguntas tenham a mesma ponderação no índice final, além de fazê-lo variar 

entre 0 (países com distância hierárquica extremamente baixa) a 100 (nações com distância 

hierárquica extremamente elevada). O Quadro 2 apresenta a classificação de Hofstede (1991). 

Quadro 2 - Classificação dos países de acordo com o IDH 

Classificação País IDH Classificação País IDH 

1 Malásia 104 27|28 Coreia do Sul 60 

2|3 Guatemala 95 29|30 Irã 58 

2|3 Panamá 95 29|30 Taiwan 58 

4 Filipinas 94 31 Espanha 57 

5|6 México 81 32 Paquistão 55 

5|6 Venezuela 81 33 Japão 54 

7 Países Árabes 80 34 Itália 50 

8|9 Equador 78 35|36 Argentina 49 

8|9 Indonésia 78 35|36 África do Sul 49 

10|11 Índia 77 37 Jamaica 45 

10|11 África Ocidental 77 38 Estados Unidos 40 

12 Iugoslávia 76 39 Canadá 39 

13 Cingapura 74 40 Holanda 38 

14 BRASIL 69 41 Austrália 36 

15|16 França 68 42|44 Costa Rica 35 

15|16 Hong Kong 68 42|44 Alemanha 35 

17 Colômbia 67 42|44 Inglaterra 35 

18|19 El Salvador 66 45 Suíça 34 

18|19 Turquia 66 46 Finlândia 33 

20 Bélgica 65 47|48 Noruega 31 

21|23 África Oriental 64 47|48 Suécia 31 

21|23 Peru 64 49 Irlanda 28 

21|23 Tailândia 64 50 Nova Zelândia 22 

24|15 Chile 63 51 Dinamarca 18 

24|25 Portugal 63 52 Israel 13 

26 Uruguai 61 53 Áustria 11 

27|28 Grécia 60   

Fonte: adaptado de Hofstede (1991) 

Com uma pontuação de 69, o Brasil é considerado um país com um IDH elevado, sobretudo 

se confrontado com os EUA (40), Reino Unido (35) e Áustria (11). Neste sentido, o Brasil se 

aproxima dos resultados da Colômbia (67), França (68) e Singapura (74), mas ainda assim distante 
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do Panamá e Guatemala, empatados com 95, e Malásia, que atinge o escore mais elevado do ranking, 

10425.  

O IDH está relacionado com a forma encontrada por diferentes sociedades para lidar com a 

questão fundamental de gerir as desigualdades entre os indivíduos. Nas nações onde esse indicador é 

baixo, há uma interdependência entre chefe e subordinado, a distância hierárquica entre ambos é 

pequena e os subordinados têm a liberdade de contradizer os seus superiores hierárquicos 

(HOFSTEDE, 1991). O Quadro 3 compara as diferenças entre sociedades de elevado e baixo IDH. 

 

Quadro 3 - Caraterísticas de sociedades com IDH elevado e baixo 

Pequena distância hierárquica Grande distância hierárquica 

As desigualdades entre as pessoas devem ser 

minimizadas 

As desigualdades entre as pessoas devem existir e são 

desejáveis 

Deve existir, e existe até certo ponto, uma 

interdependência entre quem tem mais e menos poder 

Quem tem menos poder deve depender de quem tem 

mais; na prática, as pessoas com menos poder oscilam 

entre a dependência e a contradependência 

A hierarquia nas organizações pressupõe uma 

desigualdade de papeis, estabelecida por conveniência 

A hierarquia nas organizações reflete uma 

desigualdade existencial entre indivíduos de maior e 

menor nível 

A descentralização é comum A centralização é comum 

Diferenças salariais reduzidas entre a cúpula e a base 
Diferenças salariais elevadas entre a cúpula e a base da 

organização 

Os subordinados esperam ser consultados 
Os subordinados esperam que os chefes lhes digam o 

que fazer 

O chefe ideal é um democrata O chefe ideal é um autocrata benevolente 

Os privilégios e símbolos de status são mal vistos 
Os privilégios e símbolos de status devem existir para a 

direção e são bem vistos 

Fonte: adaptado de Hofstede (1991) 

De acordo com Hofstede (1991), em contextos de grande distância hierárquica, superiores e 

subordinados consideram-se entre si desiguais por natureza: aquele que tem menos poder deve 

depender de quem tem mais. Tais organizações dão maior importância à centralização do poder, que 

se concentra num grupo restrito, e sua hierarquia reflete uma desigualdade existencial entre os 

indivíduos de maior e menor nível. As diferenças salariais entre a cúpula e a base são elevadas. 

                                                           
25  Convém registrar que índice superior a 100 se explica pelo país ter sido acrescentado posteriormente ao 

desenvolvimento da fórmula, tendo o autor julgado fastidioso modificá-la constantemente. 
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O chefe ideal, aos olhos dos subordinados, costuma ser o autocrata benevolente ou “bom pai” 

e espera-se que os chefes ditem aquilo que deve ser feito, o que frequentemente elimina a criatividade 

dos grupos de trabalho.  Superiores hierárquicos gozam de privilégios e os contatos entre chefes e 

subordinados são iniciados, via de regra, pelos primeiros. Num contexto de baixa distância 

hierárquica, subordinados e chefes consideram-se iguais por natureza e o sistema hierárquico 

constitui apenas uma desigualdade de papéis estabelecido por conveniência. 

 

2.6.2.2 Controle da Incerteza 

 

O Índice de Controle da Incerteza (ICI) mede o grau de tolerância de uma sociedade em 

relação à incerteza e à ambiguidade. Essa dimensão cultural indica o quanto os membros de uma 

sociedade sentem-se inquietos ou desconfortáveis com a incerteza, como lidam com o desconhecido, 

com situações novas e surpreendentes. Abaixo, as principais diferenças entre essas sociedades. 

 

Quadro 4 - Caraterísticas de sociedades com ICI elevado e baixo 

Baixo controle da incerteza Elevado controle da incerteza 

Pouco stress, sentimento subjetivo de bem-estar Stress elevado, sentimento subjetivo de ansiedade 

Emoções e agressão não devem ser demonstradas 
Emoções e agressão podem ser exteriorizadas em 

público, no momento e lugar apropriado 

Educação flexível relativamente ao que é sujo e 

tabu 

Normas estritas para as crianças sobre o que é tabu e 

sujo 

O que é diferente desperta curiosidade O que é diferente desperta perigo 

Deve existir o menor número possível de regras 
Necessidade emocional de regras, mesmo que sejam 

ineficazes 

O tempo constitui apenas um marco de referência Tempo é dinheiro 

Por vezes, é bom não fazer nada: trabalha-se muito 

apenas quando é necessário 

Necessidade emocional de estar constantemente 

ocupado (interior) 

Precisão e pontualidade devem ser aprendidas Precisão e pontualidade surgem naturalmente 

Tolerância e moderação prevalecem 
Intolerância a ideias e comportamentos 

anticonvencionais, resistência à inovação 

Fonte: adaptado de Hofstede (1991) 

 

Nas sociedades com alto ICI, tudo que é diferente é perigoso e as pessoas buscam evitar a 

incerteza criando numerosas leis – formais e informais, normas e regras restritivas, incluindo medidas 

de segurança, na tentativa de controlar obrigações e direitos de seus membros. Como afirma Hofstede 
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(1991), essa necessidade psicológica de leis conduz frequentemente ao estabelecimento de normas e 

comportamentos regulados de forma absurda, incoerente e mesmo disfuncional. 

Culturas com baixo ICI são bem mais tolerantes e aceitam melhor riscos, críticas e inovações 

e desenvolvem mecanismos melhores para aliviar a ansiedade provocada pela incerteza, 

essencialmente uma experiência subjetiva. Nessas sociedades parece existir certa aversão emocional 

face às regras formais, que só são estabelecidas em casos de absoluta necessidade. Membros desses 

países orgulham-se de poder resolver um grande número de problemas sem necessidade de normas 

formais e o que é diferente é considerado curioso. O Quadro 5 apresenta a classificação dos países.  

 

Quadro 5 - Classificação dos países de acordo com o ICI 

Classificação País ICI Classificação País ICI 

1 Grécia 112 28 Equador 67 

2 Portugal 104 29 Alemanha 65 

3 Guatemala 101 30 Tailândia 64 

4 Uruguai 100 31|32 Irã 59 

5|6 Bélgica 94 31|32 Finlândia 59 

5|6 El Salvador 94 33 Suíça 58 

7 Japão 92 34 África Ocidental 54 

8 Iugoslávia 88 35 Holanda 53 

9 Peru 87 36 África Oriental 52 

10|15 França 86 37 Áustrália 51 

10|15 Chile 86 38 Noruega 50 

10|15 Espanha 86 39|40 África do Sul 49 

10|15 Costa Rica 86 39|40 Nova Zelândia 49 

10|15 Panamá 86 41|42 Indonésia 48 

10|15 Argentina 86 41|42 Canadá 48 

16|17 Turquia 85 43 Estados Unidos 46 

16|17 Coreia do Sul 85 44 Filipinas 44 

18 México 82 45 Índia 40 

19 Israel 81 46 Malásia 36 

20 Colômbia 80 47|48 Inglaterra 35 

21|22 Venezuela 76 47|48 Irlanda 35 

21|22 BRASIL 76 49|50 Hong Kong 29 

23 Itália 75 49|50 Suécia 29 

24|25 Paquistão 70 51 Dinamarca 23 

24|25 Áustria 70 52 Jamaica 13 

26 Taiwan 69 53 Cingapura 8 

27 Países árabes 68   

Fonte: adaptado de Hofstede (1991) 
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 O Brasil compartilha com a Venezuela a 22ª posição, com um ICI de 76, posição que tende 

para o estrato superior da classificação entre os 53 países pesquisados. As nações de mais elevado 

ICI são a Grécia, Portugal e Guatemala. De outra parte, as nações de menor ICI são Suécia, 

Dinamarca, Jamaica e Singapura. 

As diferenças de comportamento entre nações face à incerteza são um subproduto da pesquisa 

de Hofstede sobre distância hierárquica. Do mesmo modo que o IDH, o valor do índice, para cada 

país foi obtido a partir da pontuação média das questões. A fórmula matemática é simples: somar ou 

subtrair as pontuações após ter multiplicado cada uma delas por um número fixo e, finalmente, 

adicionar um outro número fixo. Desse modo, cada uma das questões contribui de modo igual para o 

índice26. 

 

2.6.2.3 Coletivismo versus Individualismo  

 

São consideradas coletivistas sociedades nas quais prevalecem os interesses do grupo sobre 

os interesses do indivíduo. Nas sociedades individualistas, ocorre o oposto: o interesse do indivíduo 

prepondera sobre o do grupo. Desse modo, a dimensão Individualismo versus Coletivismo (IDV) 

mede o grau em que as pessoas são orientadas para agir como indivíduos versus agir como parte de 

um grupo (HOFSTEDE, 2001).  

Tal dimensão também está associada às relações pessoais. Indivíduos de culturas coletivistas 

tenderiam a colocar o relacionamento pessoal acima das tarefas; já nas culturas individualistas, o 

contrário seria verdadeiro. Para além do exposto, culturas coletivistas dão forte ênfase a normas 

relacionadas com a lealdade ao grupo e acreditam que um ambiente cooperativo advém do trabalho 

em equipe. Nas culturas individualistas, por sua vez, o trabalho em equipe apresenta frequentemente 

uma atmosfera competitiva.  

O grau de coletivismo é uma medida do quanto os membros de uma sociedade são 

responsáveis pelos que estão à sua volta, onde as pessoas aceitam a interferência do grupo na 

determinação de suas vidas. No ranking de 53 países estudados por Hofstede (1991), o Brasil ocupa 

                                                           
26 Hofstede (1991) também buscou assegurar que os valores do índice se situassem entre o Zero (nações com ICI baixo) 

a 100 (para países com o índice mais elevado), mas esse objetivo não foi inteiramente alcançado, pois após desenvolver 

a fórmula foram adicionados outros países, produzindo-se, desse modo, valores acima de 100. 
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a 26ª posição, com um IDV de 38, ficando numa posição intermediária. Estados Unidos, Austrália e 

Reino Unido são os países de maior IDV, respectivamente 91, 90 e 89. No lado oposto, estão os 

países com menor IDV: Guatemala, com apenas 6, Equador com 8 e Panamá com 11. 

 

2.6.2.4 Feminilidade versus Masculinidade  

 

Para Hofstede (1991), a dimensão masculinidade/feminilidade diz respeito ao grau em que a 

sociedade encoraja e recompensa comportamentos caracterizados por adjetivos masculinos ou 

femininos e divisões de papéis por gênero. Quanto maior o índice de masculinidade, mas assertiva e 

competitiva seria uma sociedade. Quanto maior a feminilidade, mais solidária e mais voltada para 

cuidados de proteção essa sociedade se apresentaria. 

Entre os 53 países pesquisados, o Brasil ocupa a 27a posição, de novo um patamar 

intermediário. Os campeões no Índice de Masculinidade (IMAS) são Japão, com 95, Áustria com 79 

e Venezuela com 73. No lado oposto, encontram-se os países nórdicos, tidos como extremamente 

femininos: Noruega com 8 e Suécia com 5. 

 

2.6.2.5 Orientação para o Longo Prazo 

 

O Índice de Orientação para o Longo Prazo (IOL) mede o quanto uma sociedade se planeja e 

se orienta para ações de curto e longo prazos. As sociedades têm de manter conexões com o seu 

próprio passado ao lidar com os desafios do presente e do futuro e prioriza esses dois objetivos 

existenciais de forma diferente. 

O elevado IOL indica comprometimento de longo prazo, encorajando as virtudes orientadas 

às recompensas futuras, em especial, a perseverança e a poupança. Sociedades que pontuam baixo 

nesta dimensão, por exemplo, acreditam que o esforço deve produzir resultados imediatos, os lucros 

imediatos seriam mais importantes que as relações e há uma pressão social para se gastar mais. 

Embora não figure entre os mais altos escores, a posição do Brasil tende para posição elevada no 

IOL, de 65. Os países de menor índice de Orientação a Longo-Prazo são a República Tcheca, com 

13; nações da África Oriental e Nigéria, empatados com 16; e Espanha e Burkina Faso, com 19. Do 

outro lado, encontram-se os países asiáticos, liderados pela China, com 118; Hong Kong, 96; e Japão 

e Vietnã, empatados com 80. 
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Algumas variáveis, por certo, relacionam-se de forma frontal com a qualidade institucional. 

Outras, embora sem relação direta, são proxys importantes para identificar características adicionais 

que podem ser úteis para a compreensão da instituição em estudo. Assim, julga-se coerente que o 

êxito no desenvolvimento econômico dependa não só do desenho das instituições, mas também da 

cultura organizacional e dos atores envolvidos no processo, que possivelmente se retroalimenta. Por 

tais razões, recorreu-se a duas das dimensões da teoria de Hofstede (2001) para auxiliar a mensuração 

de tais atributos.  

A construção teórica de Portes e Smith (2012) para avaliar a estrutura da burocracia estatal e 

as condições que necessárias para que instituição possa promover desenvolvimento se beneficiou dos 

aspectos organizacionais relacionados à cultura e aos valores das organizações. O IDH, por exemplo, 

trouxe aperfeiçoamento às três condições internas de Portes e Smith (2012): (a) Meritocracia no 

recrutamento e na promoção; (b) Imunidade à corrupção e à apropriação por interesses particular e 

(c) Ausência de “ilhas de poder” arraigadas, com capacidade para subverter regras institucionais para 

seus próprios interesses. Já o grau de Controle da Incerteza (ICI) trouxe melhor compreensão para a 

variável “e”, flexibilidade tecnológica e abertura para inovação vinda de fora. 

 

2.7 Quadro Analítico da Tese 

 

À guisa de conclusão do arcabouço teórico da tese, esta subseção explora o contexto no qual 

o objeto de pesquisa, a ANP, desenvolve-se no Brasil. Neste intuito, primeiramente apresenta-se o 

processo de criação das agências reguladoras no mundo para, em seguida, chegar à ANP. 

Considerando a amplitude do propósito central da tese, considerou-se necessário abordar aqui 

elementos históricos que permitissem, mais à frente, a consecução dos objetivos específicos. 
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2.7.1 As origens e as razões para a criação de agências reguladoras independentes 

 

Há variadas teorias que tentam compreender a dinâmica relacionada ao surgimento de 

estruturas organizacionais e sua consequente governança. No mundo das empresas, um dos mais 

importantes estudiosos dessa temática foi Alfred Chandler, cujas as pesquisas iniciais concentraram-

se na investigação das causas que favoreceram a criação da cultura de inovação das empresas norte-

americanas. 

Chandler (1998) investigou as razões e motivações – ou as necessidades – que impulsionaram 

o surgimento de um traço “revolucionário” nas companhias dos Estados Unidos. Seu objeto de estudo 

era descobrir os incentivos que levaram empresários a buscar novos métodos de financiamento, meios 

diferentes de administrar ou organizar suas empresas e desenvolver novos produtos, mercados, 

matérias-primas, sistemas de compra e de comercialização (CHANDLER, 1998). 

Inspirado no conceito de destruição criativa27 de Joseph Schumpeter, Chandler (1998, p. 35) 

empreendeu pesquisas para conhecer “os fatores dinâmicos na história empresarial norte-americana, 

dinâmicos no sentido de favorecer a mudança e a inovação”. Seu objetivo era formular generalizações 

e hipóteses a respeito da administração das grandes empresas, desvendando a história de como 

enfrentaram as novas demandas e as dificuldades administrativas decorrentes da expansão de seus 

negócios. 

Em seu livro de história empresarial comparada, Strategy and Structure, Chandler (1966) 

apresenta estudo de caso sobre as mudanças organizacionais em quatro grandes empresas norte-

americanas que adotaram estrutura multidivisional descentralizada: Du Pont, General Motors, 

Standard Oil e Sears, Roebuck. O autor comparou a trajetória das quatro empresas com as de outras 

setenta companhias de maior patrimônio à época – 1948 –, observando que as primeiras promoveram 

amplas reorganizações em suas estruturas administrativas, num movimento independente umas das 

outras, caminhando para uma organização multidivisional descentralizada.  

                                                           
27 A destruição criativa ou destruição criadora é um conceito criado pelo economista austríaco Joseph Schumpeter.  Ela 

descreve o processo de inovação que ocorre em economias de mercado onde novos produtos destroem aqueles 

estabelecidos, com impacto sobre as empresas velhas e antigos modelos de negócios, que desaparecem. Para Schumpeter, 

a inovação é a força motriz do crescimento econômico sustentado a longo prazo e o processo de destruição criadora seria 

o fato essencial do capitalismo, tendo como protagonista central o empresário inovador (SCHUMPETER, 1961). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_motriz
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Por que essas companhias alteraram suas estruturas organizacionais? Para Chandler (1966), 

a causa estaria na mudança da estratégia das empresas. Segundo ele, “a estrutura acompanha a 

estratégia e o tipo mais complexo de estrutura é resultado da articulação de várias estratégias básicas” 

(CHANDLER, 1998, p. 137) e as diferentes organizações empresariais (estruturas empresariais) têm 

correlação com as diferentes formas de expansão empresarial (estratégias empresariais). A estratégia 

definiria os macro objetivos das empresas que, uma vez estipulados, ganhariam estruturas cujo o 

propósito seria alcançar os fins estabelecidos.  

  Como afirma Bagatin (2010), a tese de Chandler teve amplo reconhecimento no mundo 

empresarial, mas não atingiu o mesmo nível de influência no estudo das organizações públicas. 

Embora os universos privado e público apresentem importantes diferenças, autores como Majone 

(2006) acreditam que a tese de Chandler é aplicável às organizações públicas. 

 Assim, seria viável vincular o surgimento de determinadas estruturas (agências reguladoras, 

por exemplo) com a definição de certos objetivos de políticas públicas, ou seja, a estratégia traçada 

pelo Estado (liberalização, privatização e desregulamentação, por exemplo). Desse modo, como 

acredita Bagatin (2010), as agências reguladoras independentes (estrutura) teriam surgido e 

acompanham uma estratégia governamental (a opção por determinada política pública). 

 Há certa controvérsia sobre o surgimento das agências reguladoras. Embora tenham sido 

criadas primeiro na Inglaterra, as agências especializadas daquele país não apresentaram um 

desempenho estável ao longo do tempo, tendo algumas sido prematuramente extintas (CUSHMAN, 

1972). Em decorrência disso, prevalece para alguns autores a tese de que as agências reguladoras 

independentes surgiram na administração pública dos Estados Unidos, como estruturas 

organizacionais capazes de executar a estratégia do Estado americano de intervenção no domínio 

econômico, numa era onde o mercado e o Judiciário eram as instituições responsáveis pela alocação 

econômica e social dos recursos (BREYER; STEWARD, 1979). 

 A estratégia de regular setores econômicos via mercado ou Judiciário foi alterada na segunda 

metade do Século XIX a partir de importantes embates entre produtores e operadores em torno da 

estrutura de funcionamento do setor ferroviário28, de vital importância para a logística da época. A 

                                                           
28 Como observam Parente et al. (2007), um famoso e bastante citado episódio da história da regulação foi a disputa 

judicial entre produtores de grãos e transportadores ferroviários no Estado de Ilinois, nos Estados Unidos, em fins do 

Século XIX. Os produtores se queixavam da impossibilidade de obter lucros diante dos elevados custos impostos pelo 

transporte. O julgamento, que se tornou jurisprudência, foi favorável a eles e inaugurou o argumento de que quando uma 

empresa exerce atividade de interesse público, deve estar subordinada à regulação. 
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controvérsia impulsionou uma turbulenta série de movimentos e pressões sociais para que as ferrovias 

passassem a ser reguladas em nível federal29 , o que culminou com o surgimento da Interstate 

Commerce Commision (ICC), em 1897, a primeira agência reguladora independente dos Estados 

Unidos. O ICC deixa para trás o laissez-faire e inaugura uma nova estratégia, a regulação30, num 

reconhecimento da necessidade de intervenção estatal para limitar a liberdade de escolha dos agentes 

econômicos em determinados setores. Diante da nova estratégia, a estrutura foi alterada – como prega 

Chandler (1998) – e surge a partir daquele momento uma série de agências reguladoras independentes 

e especializadas. 

 Na Europa, por sua vez, como descreve Bagatin (2010), as agências só reaparecem em 1980, 

pois os países do continente seguiram uma trajetória econômica diversa: em vez de estruturas 

independentes, que atuassem sobre a economia, optou-se por uma intervenção direta na atividade 

econômica31 por meio de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse cenário, as 

agências reguladoras só encontraram espaço para surgirem quando uma nova estratégia se tornou 

necessária: privatização de ativos, liberalização de mercados e desregulamentação. Usando de novo 

o conceito de Chandler (1998) como chave interpretativa, as agências independentes europeias 

aparecem como uma estrutura para servir a uma nova estratégia. 

 Desse modo, identifica-se dois caminhos distintos para o advento das agências. No primeiro, 

norte-americano, elas surgem como instrumento para executar a estratégia de intervenção do Estado 

sobre a economia. Nos países da Europa, as agências despontam como um mecanismo para 

implementar uma estratégia em duas etapas: reduzir a atuação do Estado na economia e inaugurar, 

no Velho Continente, a atuação do Estado sobre a economia. Em resumo, como afirma Bagatin 

(2010), nos Estados Unidos as agências são estabelecidas para servir a estratégia do Estado de intervir 

na atividade econômica, enquanto na Europa aparecem num momento onde se buscava, ao mesmo 

tempo, retração da atuação estatal na economia e alteração qualitativa no modo como o Estado atuava. 

                                                           
29 Para mais informações sobre a dinâmica social que levou a criação da primeira agência reguladora norte-americana, 

ver Cushman (1972). 

30 A regulação apresenta dimensões múltiplas. Como conceito econômico, pode ser definida como a ação do Estado que 

tem por finalidade a limitação dos graus de liberdade que os agentes econômicos possuem no seu processo de tomada 

de decisão. A regulação justifica-se pelo reconhecimento da existência de falhas de mercado, especialmente na área de 

serviços públicos, caracterizados, na maioria dos casos, como monopólios naturais. Commons (1934) a define como o 

ordenamento da ação coletiva para fins econômicos, dispondo de diferentes mecanismos possíveis para a coordenação 

das atividades produtivas e variados arranjos contratuais. 

31 
Para saber mais sobre a diferença entre a atuação do Estado sobre e na atividade econômica, ver Grau (2003). 
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 O surgimento das agências reguladoras no Brasil segue o exemplo Europeu. Nos anos 1990, 

seguindo movimento de privatização, desregulamentação e liberalização de setores econômicos, o 

Estado abdica da intervenção direta por meio de empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Como os setores de infraestrutura – energia, petróleo e gás, telecomunicações entre outros –, 

dominados por estatais, não dispunham de marcos regulatórios atualizados, havia a necessidade de 

estabelecer um modelo que tivesse os atributos capazes de viabilizar o processo de privatização e 

desregulamentação dos mercados: estabilidade, transparência e capacidade técnica.  

Como afirmam Souza e Pereira (2013), tais iniciativas foram refletidas no chamado Consenso 

de Washington, influente agenda de políticas públicas para eliminar barreiras institucionais ao capital 

estrangeiro, flexibilizar monopólios governamentais e privatizar empresas estatais. Essa reforma, 

como observam Zylberstajn e Ageu (2013), foi resultado de um processo de transformação que veio 

não apenas do fenômeno da globalização, mas também da necessidade de reduzir o tamanho do 

Estado e atrair investimentos privados para revitalizar a economia. 

As agências reguladoras são criadas no Brasil, portanto, como uma estrutura para servir a 

estratégia do Estado de sair da atividade econômica. A melhoraria da qualidade da burocracia traria 

racionalidade técnica, que asseguraria previsibilidade e contribuiria para a redução dos custos de 

transação. Como afirmam Nee e Oper (2009), há uma correlação entre qualidade burocrática e 

redução do nível de incerteza enfrentado pelos atores econômicos, com efeitos sobre a previsibilidade 

no planejamento de curto e longo prazos. 

Em outras palavras, a estratégia brasileira foi prover uma base institucional capaz de tornar 

fiável seu compromisso com metas e políticas de longo prazo, reduzindo a incerteza e possibilitando 

aos agentes calcularem a ação do governo. A mensuração racional da ação estatal, por sua vez, teria 

efeitos de retorno direto sobre os custos de transação de uma empresa.   

As agências e sua regulação foram criadas como uma ferramenta para assegurar credibilidade 

a um país marcado por significativa instabilidade econômica e política, simbolizadas pelo 

impeachment de um presidente da República e seguidos planos econômicos malsucedidos na tarefa 

de estabilizar a moeda. As agências surgem, assim, para preencher um vácuo: a inexistência de um 

arcabouço institucional capaz de assegurar as regras do jogo e para evitar, como afirma Faria (1993), 

que fossem mudadas ad hoc. Essa nova estrutura da atuação estatal aparece, como observa Bagatin 

(2010), não apenas porque seriam mais aptas a executar a regulação econômica de setores 
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considerados estratégicos, mas por serem organizações capazes de assegurar maior estabilidade 

institucional e, portanto, mais credibilidade ao país.  

Essa posição é confirmada por Parente et al. (2007), ao afirmarem que as agências podem ter 

uma função crucial de redução dos custos vislumbrados e da fiscalização de preço e qualidade. 

“Quando a redução de custos é visualizada pelos potenciais empreendedores, o custo do 

investimento se reduz e tende, também, a se realizar com mais rapidez. Certamente decisões 

menos arriscadas são mais rápidas que as de maior risco. Também, os provedores de capital 

de terceiros, como bancos e fundos de pensão nacionais e internacionais, entendem que 

emprestar recursos para empresas e empreendimentos de risco mais baixo poderá leva-los a 

pedir menos pelo capital emprestado. Assim, tanto do lado do ‘equity’ (investidores diretos) 

quanto do ‘debt’ (dívida contraída com capital de terceiros, como o de bancos) o custo fica 

mais baixo diante de um risco menor”. 

   

A concepção das Agências reguladoras no Brasil tem raízes no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, proposto pelo governo Fernando Henrique Cardoso em 1995 e idealizado pelo 

ministério da Administração e Reforma do Estado (o antigo MARE), à época conduzido pelo 

economista Bresser Pereira. O plano distinguia três níveis de atividades do Estado: o núcleo 

estratégico, ao qual deveria incumbir a formulação das políticas públicas; as atividades exclusivas do 

Estado, desempenhadas pelas agências autônomas; os serviços não-exclusivos, desempenhados pelas 

organizações sociais (BRASIL, 1995). 

Ainda de acordo com o Plano, as agências autônomas caracterizariam dois tipos diferentes de 

entes públicos: as agências executivas e as agências reguladoras. As primeiras são referentes a uma 

estratégia de flexibilização da gestão de organismos que realizam funções exclusivas do Estado e as 

segundas dizem respeito a uma ação mais efetiva do Estado na regulação dos serviços públicos 

concedidos e de áreas econômicas importantes para o país, como é caso do petróleo (BRASIL, 1995). 

No entanto, as agências reguladoras devem ser mais autônomas do que as executivas, pois não 

existem para realizar políticas de governo, mas para executar uma função mais permanente, que é 

esta de substituir-se aos ou promover os mercados competitivos (BRASIL, 2003). 

De acordo com Peci (2004), uma das principais características do modelo regulatório seria 

uma equidistância do órgão regulador em relação aos polos de interesse de regulação: o poder 

concedente (governo), concessionárias e usuários de serviços públicos. Esses grupos de interesse 

influenciam o processo regulatório e agem de acordo com os próprios objetivos. Visto pela 

perspectiva principal-agent, os objetivos do burocrata não são necessariamente idênticos aos dos 

cidadãos ou dos políticos eleitos. Para lidar com essa questão, as agências reguladoras são instituídas 

com base num modelo que coloca a instituição no centro de um triângulo isósceles, tendo o governo 
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num dos vértices e os operadores (empresas reguladas) e os usuários nos outros dois, tentando o órgão 

obter uma equidistância destes agentes. 

É importante reconhecer, entretanto, que estes atores sociais apresentam pesos diferentes e, 

consequentemente, capacidade de pressão e articulação distintas. Como afirmam Peci e Cavalcanti 

(2000), é difícil evitar a influência política dos governos, uma vez que as agências são criadas por 

ele, que também indicam seus dirigentes. Assim, parece evidente a constatação que nenhuma agência 

reguladora é inteiramente independente e goza de total autonomia. O que talvez se pretenda é que as 

agências recebam diretrizes políticas advindas, em última instância, das urnas, mas que tenham 

autonomia para gerir suas regulações com base em conhecimento técnico, protegidas de ingerência 

política escusa ou de interesses de curto prazo. Sem esses atributos, os órgãos reguladores perderiam 

sua razão de existir: criar ambiente seguro e estável, onde os investidores possam sentir segurança 

em depositar seu capital. 

A situação torna-se mais complicada quando se analisa o risco de captura do órgão regulador 

pelos agentes do mercado32. A “teoria da captura” mostra que o aparato regulatório corre o risco de 

ser “adquirido” pela indústria, com a regulação sendo desenhada e operada primariamente para seu 

benefício. O documento “Análise e Avaliação do Papel das Agências Reguladoras no Atual Arranjo 

Institucional Brasileiro”, de 2003, fruto do trabalho de um grupo interministerial, alertava que o 

“risco de captura” seria agravado por circunstâncias como a submissão dos tomadores de decisões a 

influência política, a dependência da agência reguladora em relação ao conhecimento tecnológico 

superior da indústria regulada, a seleção indiscriminada de quadros técnicos oriundos do setor ou a 

indústria regulada para servir à agência, entre outros fatores. 

Para Nunes et al. (2007, p. 15), as agências reguladoras, em sua atuação, acabam por “atrair, 

complementar ou contrariar interesses privados e públicos, produzindo regras e normas que imputam 

custos às unidades reguladas”. Esses custos, na opinião dos autores, provocariam uma natural atração 

dos regulados pelos reguladores. Em consequência, caso os agentes econômicos não possam evitar 

tais custos, teriam incentivos para tentar convencer, “domesticar” ou capturar quem os institui, a 

agência reguladora. 

Conforme Nunes et al. (2007), nenhuma regulação seria neutra e nem todas as regras 

instituídas pelas agências contrariariam interesses dos regulados; algumas seriam, no limite, 

                                                           
32 

Para um estudo aprofundado sobre a Teoria da Captura nas agências reguladoras independentes, ver Bagatin (2010).  
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contrárias ao próprio interesse público. Desse modo, embora criadas para corrigir as chamadas falhas 

de mercado, as agências correriam o risco de se tornar, elas próprias, uma espécie de mercado 

político, onde sua regulação poderia ser “comprada” ou “vendida” para maximização dos interesses 

dos agentes.  

No Brasil, embora as agências reguladoras estejam vinculadas ao Poder Executivo, a criação 

como autarquia sob regime especial expressa a vontade de instituir entes independentes do poder 

central, que objetivam executar de modo autônomo a atividade de regulação (FIGUEIREDO, 2000). 

Como ensina Peci e Cavalcanti (2000), autarquia é definida como o serviço autônomo, criado por lei, 

com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da 

administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e 

financeira descentralizada.  

Entretanto, para alguns autores, o tempo exerceria certa influência deletéria sobre o modelo33. 

Os governos avançariam sobre a pretensa autonomia das agências, contingenciando seus recursos 

orçamentários e interferindo diretamente sobre sua atuação, sem falar na instabilidade dos critérios 

de nomeação, que variariam ao longo do tempo e proporcionariam tanto indicações de técnicos 

preparados quanto dos chamados “apadrinhados” políticos.  Como observava Azevedo (1998), numa 

visão talvez premonitória, no decorrer dos anos o controle dos resultados da autarquia seria 

substituído pelo controle dos meios da sua atuação, fazendo com que parecesse cada vez mais com 

qualquer órgão de administração direta. 

 

2.7.2 Desenho teórico da tese 

  

 Considerando o objetivo de compreender a relação entre qualidade institucional, valores, 

dimensões culturais, atratividade e desenvolvimento econômico, este capítulo encerra-se com a 

apresentação do desenho teórico da tese, ilustrado pela Figura 3. Nela, tem-se representada a 

interação entre os conteúdos que formam o referencial teórico que dará suporte aos achados da 

pesquisa. 

                                                           
33 

Para uma abordagem mais aprofundada sobre esse argumento, vale conhecer a Teoria do Ciclo de Vida da Agências 

Reguladoras”. Nela, admite-se que o regulador pode, de início, visar o interesse público, mas ao longo do tempo esse 

propósito “desgasta-se”. A agência, para garantir segurança e estabilidade, acaba por se aproximar dos setores regulados 

e, por fim, se torna dependente deles (BAGATIN, 2010). Para maiores detalhes, ver Levine e Forrence (1990). 
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Figura 3 - Desenho Teórico da Tese 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 Conforme a Figura 3, esta tese parte do referencial teórico sobre qualidade institucional, que 

abriga os trabalhos de Portes, principal referência deste estudo, e sua relação com fatores culturais, 

atributos de atratividade e o papel do Estado, dimensões que influenciam e são influenciadas pelo 

desenvolvimento econômico, motivo pelo qual a relação entre estes elementos configura a razão de 

existir da presente tese. Destaca-se que a Figura 3 não representa um modelo a ser perseguido ou 

validado, tendo como objetivo esquematizar a linha de pensamento que conduz o trabalho. 

 A seguir, são descritos os procedimentos metodológicos selecionados para a realização da 

pesquisa. 
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3 MÉTODO 

 

Neste capítulo, apresenta-se o arcabouço metodológico que permitiu atingir o objetivo geral 

desta tese, a saber, compreender o papel da ANP na relação entre qualidade institucional, valores, 

dimensões culturais, atratividade e desenvolvimento econômico. Para tanto, recorreu-se a técnicas de 

coleta e análise de dados da pesquisa social, visando a compreensão das variáveis que ajudam a 

explicar o fenômeno do desenvolvimento econômico. Tendo como objeto de pesquisa a ANP, o 

percurso metodológico foi construído no intuito de entender as percepções acerca da qualidade 

institucional desta organização, bem como seu papel como agente que interfere nas condições de 

atratividade e no desenvolvimento econômico do país. 

A estrutura deste capítulo está dividida da seguinte forma: primeiramente, tem-se a descrição 

do tipo e caracterização geral da pesquisa, seguida da apresentação da estratégia para atingir os 

objetivos propostos. Conforme será retratado, tal estratégia de pesquisa é composta por cinco estudos 

independentes, cujas amostras, instrumentos de pesquisa e técnica de coleta e análise de dados serão 

discutidos em subseção específica. A seguir, tem-se a descrição do processo de triangulação dos 

dados e, encerrando este capítulo, o desenho da pesquisa. 

 

3.1 Tipo e Caracterização Geral da Pesquisa 

 

A pesquisa científica é um processo de desenvolvimento do método científico com a 

finalidade de resolver um problema específico, seja ele na esfera teórica ou empírica, por meio de 

técnicas e procedimentos científicos (GIL, 1985). A literatura sinaliza que uma pesquisa pode ser 

classificada de acordo com seus fins e seus meios (HAIR; BABIN; MONEY; SAMOUEL, 2005). 

Em relação aos fins, a pesquisa que permite o cumprimento dos objetivos desta tese tem caráter 

descritivo e explicativo, visto que se baseia em observações, registro e análise de variáveis que 

permitem identificar e descrever a relação entre qualidade institucional, valores, dimensões culturais, 

atratividade e desenvolvimento econômico. 

No que tange aos meios utilizados para o alcance dos objetivos, foram combinadas 

metodologias quantitativas e qualitativas, no intuito de maximizar as perspectivas de análise. A 

escolha pela combinação dos dois métodos segue a recomendação de Denzin (2017), para quem a 
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associação de diferentes fontes teóricas e empíricas mitiga os riscos de viés natural que métodos de 

natureza singular podem eventualmente trazer.  

Adicionalmente, permite incorporar as potencialidades de ambas as abordagens, quais sejam, 

a aptidão de mensuração do método quantitativo e a capacidade de percepção dos nexos causais e de 

narrativa do procedimento qualitativo. As duas abordagens, quantitativa e qualitativa, buscam 

compreender as perspectivas dos funcionários da ANP e dos agentes internos que interagem com esta 

organização.  

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa qualitativa busca compreender o 

fenômeno em sua totalidade, sem isolar as variáveis. Neste sentido, focaliza nas interpretações dos 

eventos, na subjetividade e nas experiências dos participantes. A etapa qualitativa tem como objetivo 

aprofundar a compreensão de um grupo social ou de uma organização, no sentido de produzir, sobre 

eles, novas informações e diferentes abordagens. É, em sentido específico, a metodologia empregada 

que não tem preocupação com a quantificação. Os seus dados são não-métricos e baseiam-se na 

capacidade de compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Nesta abordagem, foram 

realizadas entrevistas com funcionários da ANP e com agentes externos à organização, além de 

análise documental. 

Já a pesquisa quantitativa, para Gerhardt e Silveira (2009), seleciona uma quantidade pequena 

de variáveis, testando as relações entre elas por meio de procedimentos objetivos e estruturados. 

Dentro desta abordagem, foram realizados três estudos de cunho quantitativo: uma análise dos 

atributos de atratividade do Upstream e duas surveys, sendo uma com funcionários da ANP e outra 

com agentes externos à organização.  

Nesse contexto, a decisão pela abordagem multimétodo decorreu da necessidade de combinar 

a profundidade trazida pelas entrevistas com a precisão das análises estatísticas. A seguir, tem-se 

detalhada a estratégia de pesquisa elaborada para colocar tais abordagens em prática. 

 

3.2 Elaboração da Estratégia de Pesquisa 

  

 Para a consecução do propósito desta tese, qual seja, compreender o papel da ANP na relação 

entre qualidade institucional, valores, dimensões culturais, atratividade do setor de petróleo e gás 

natural e desenvolvimento econômico, planejou-se uma estratégia de pesquisa composta por cinco 
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estudos independentes, de forma a capturar dados de natureza distintas que, após o processo de 

análise e triangulação, pudessem garantir o alcance do objetivo supracitado. 

Esta estratégia abarcou análise documental da ANP; pesquisa quantitativa sobre os atributos 

de atratividade do Upstream, entrevistas em profundidade e duas pesquisas de levantamento, sendo 

uma com funcionários da ANP e a outra com agentes externos à organização. O Quadro 6 recapitula 

os objetivos específicos deste trabalho e revela, acredita-se, a aderência da estratégia de pesquisa 

elaborada para sua consecução. 

 

Quadro 6 - Relação entre objetivos específicos e estratégia de pesquisa 

Objetivo Estratégia de Pesquisa 

Objetivo 

Específico 1 

Compreender a percepção de stakeholders 

quanto ao Upstream do setor de petróleo e 

gás natural brasileiro 

Pesquisa sobre os atributos de atratividade do 

Upstream. 

Objetivo 

Específico 2 

Avaliar a atuação da ANP Análise documental; entrevistas em profundidade 

com agentes internos e externos; survey com 

funcionários da ANP; survey com agentes 

externos à ANP. 

Objetivo 

Específico 3 

Compreender a percepção dos servidores da 

ANP quanto a práticas, atitudes e valores da 

instituição 

Entrevistas em profundidade com funcionários da 

ANP; survey com funcionários da ANP. 

Objetivo 

Específico 4 

Compreender a perspectiva dos agentes 

econômicos que interagem com a ANP 

Entrevistas em profundidade com agentes 

externos à ANP; survey com agentes externos à 

ANP. 

Fonte: elaboração própria 

 

 A seguir, detalha-se as etapas que compõem a estratégia de pesquisa desta tese, contemplando 

os participantes, técnicas de coleta de dados, instrumentos de pesquisa e análise de dados. 

 

3.2.1 Pesquisa sobre os atributos de atratividade do Upstream 

 

Esta subseção relata uma pesquisa quantitativa descritiva, pelo método ponto de fluxo (não se 

aplicam Margem de Erro nem Intervalo de Confiança), com amostragem não probabilística, sendo 

em seu escopo um levantamento amostral. Trata-se de um estudo realizado com congressistas da Rio 

Oil & Gas, maior feira do setor do petróleo e gás natural da América Latina, sediada no Rio de Janeiro, 

em quatro momentos específicos, relativos às edições do evento em 2012, 2014, 2016 e 2018. 
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3.2.1.1 Amostra do Estudo 

 

A população deste evento é representativa do Upstream brasileiro, formada pelos principais 

stakeholders do setor, com ampla variedade de cargos, funções e formações – em especial, 

empresários, executivos, geólogos, engenheiros, economistas, administradores, professores, 

jornalistas, financistas, investidores, ambientalistas e advogados. Estima-se a população total média 

presente na Rio Oil & Gas apta a participar desse estudo variou ao longo das edições do evento mas 

se manteve no patamar de 4 mil indivíduos. O número de entrevistados variou a cada edição: 166 

(2012), 288 (2014), 339 (2016) e 350 (2018), somando 1.143 pessoas. 

 

3.2.1.2 Instrumento de Pesquisa 

 

O primeiro passo na construção do instrumento de pesquisa foi a identificação dos atributos 

de atratividade, recorrendo-se para isso a três fontes principais. A primeira delas foi a pesquisa Global 

Petroleum Survey, do Instituto Fraser (FRASER INSTITUTE, 2012; 2016; 2018), cujo questionário, 

que contempla variáveis que medem a percepção sobre países produtores de petróleo e gás, serviu de 

base para a construção do instrumento utilizado neste trabalho. 

Em segundo lugar, foi utilizado o livro Made in Brazil – Desafios Competitivos para a 

Indústria (FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER, 1996), que contribuiu para o entendimento dos 

determinantes da competitividade que transcendem o nível da firma e estão relacionados à estrutura 

da indústria e do mercado e ao sistema produtivo como um todo. Por fim, tem-se a dissertação 

Atratividade do Upstream da Indústria de Petróleo Brasileira-1997-2003 (ARAÚJO, 2004), que 

reforçou a importância de variáveis tradicionais que influenciam a atratividade de países: risco 

político, risco regulatório, Government Take e Potencial Geológico34. 

O resultado foi um questionário estruturado, composto de 25 questões fechadas relativas aos 

atributos do país e do setor de petróleo e gás e 12 perguntas que permitiam traçar o perfil dos 

entrevistados. Para avaliação dos fatores de atratividade ou não ao investimento, usou-se escala de 1 

(alto grau de desencorajamento ao investimento) a 5 (alto grau de encorajamento), sendo 3 a posição 

                                                           
34 Usando critérios como variedade de sistemas políticos, regimes jurídico-regulatórios e perfis geológicos, Araújo (2004) 

selecionou e analisou os casos específicos dos seguintes países: Reino Unido, EUA, Brasil, Noruega, Nigéria, Angola, 

Egito e Congo. Para cada nação aplicou pontuação de 1 a 5. O Brasil ficou terceiro lugar no ranking geral, atrás do Reino 

Unido e EUA.  
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neutra. O questionário foi submetido a um pré-teste com 25 especialistas do setor; após esse 

procedimento, passou por revisão e teste com três entrevistados; e, em seguida, foi traduzido e 

diagramado. As versões de aplicação, em português e inglês, encontram-se nos Apêndices I e II desta 

tese, respectivamente. 

O Quadro 7 apresenta as 25 variáveis que, com o apoio do software de análise de dados SPSS, 

foram agregadas em fatoriais representativos de quatro grupos temáticos: Comercial, Regulatório, 

Prospectividade e Ambiente de Negócios. 
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Quadro 7 - Variáveis da Pesquisa 

Grupo Questão Definição 

Questões 

Comerciais 

Participações governamentais, tais como royalties, 

participações especiais, taxas de retenção de área 

Ao contrário do regime fiscal, que abrange todas as empresas, as participações 

governamentais incidem só nas atividades Exploração & Produção de petróleo e gás. É 

indicador usualmente utilizado para comparar regimes fiscais. 

Carga tributária que não seja específica para a 

produção de petróleo, incluindo pessoal, empresarial, 

folha de pagamento e impostos sobre o capital e a 

renda; a complexidade do cumprimento das obrigações 

ficais 

Carga tributária pode ser entendida como o somatório de todos os tributos – impostos, 

taxas e contribuições – dos três níveis governamentais (Federal, Estadual e Municipal) 

incidentes sobre a economia. 

Características brasileiras do regime de Contrato de 

Concessão 

A empresa concessionária possui direitos exclusivos sobre a área concedida no 

período do contrato, recuperando os custos e realizando lucros por meio da produção, 

com a qual paga ao Estado suas obrigações e impostos devidos. 

Características brasileiras do regime de Contrato de 

Partilha de Produção 

Contratos de partilha: i) custos de exploração são da empresa ou consórcio; ii) O 

resultado é dividido em cost oil, utilizado para recuperar os custos incorridos e o profit 

oil, destinado ao lucro do governo e das empresas. 

A estrutura do mercado do Downstream e sua política 

de preços 

Mede se o Downstream e sua estrutura de mercado opera em concorrência, se permite 

novos entrantes e se assegura adequada remuneração (sistemática de preços livres, 

com transferência das oscilações para o mercado interno). 

Barreiras comerciais tarifárias/não tarifárias ao 

comércio e restrições ao repatriamento de lucros 

Lei, regulamento, política, medida ou prática que restrinja o comércio 

exterior/restrições quantitativas, licenciamento de importação, procedimentos 

alfandegários, antidumping, salvaguardas e medidas sanitárias e fitossanitárias. 

Questões 

Regulatórias 

Previsibilidade na administração, interpretação e 

aplicação dos regulamentos que afetam o segmento e 

preocupação com a frequência de sua alteração 

Clareza na interpretação e estabilidade das regras do negócio e se as alterações são 

feitas com discricionariedade, arbitrariedade e parcialidade, ou com frequência 

desnecessária 

Complexidade e custo do cumprimento das normas. Se 

permite e incentiva a interação entre quem faz as 

normas e as empresas, como audiências públicas 

Custos incorridos no cumprimento de determinações regulatórias, incluindo tempo, 

treinamento de pessoal e recursos para atividades relacionadas, preenchimento de 

declarações, atendimento a fiscalizações, entre outras. 

Exigências de Conteúdo Local As operadoras de blocos exploratórios e campos em produção devem cumprir certos 

percentuais de compras locais e assegurar preferência à contratação de fornecedores 

brasileiros quando suas ofertas têm preço, prazo e qualidade equivalentes às de outros 

fornecedores. 

(continua) 
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Quadro 7 – Variáveis da Pesquisa (continuação) 

Questões 

Regulatórias 
(cont.) 

Exigências de Pesquisa e Desenvolvimento Concessionários devem investir em P&D 1% da receita bruta gerada pelos campos 

de grande rentabilidade ou volume de produção, sendo 50% deste montante em suas 

instalações e os 50% restantes em universidades ou centros de P&D. 

Atuação do agente regulador Mede a percepção sobre a ANP, cuja a atribuição é regular, contratar e fiscalizar as 

atividades dos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis.  

Compatibilidade de regulamentos entre as esferas 

federal, estadual e municipal 

Afere o funcionamento e a harmonia das competências administrativas dos entes 

federativos – União, Estados e Municípios –, que a exercem sem a hierarquia de um 

ente sobre o outro.  

Previsibilidade nas mudanças nos regulamentos da 

área ambiental, no licenciamento ambiental e quanto a 

áreas a ser protegidas (parques, reservas indígenas, 

reservas ambientais, vida marinhas, sítios 

arqueológicos) 

Avalia o funcionamento do processo de licenciamento de atividades do setor de 

petróleo e gás natural e a previsibilidade de seus regulamentos.  

Questões de 

Prospectividade 

Disponibilidade de dados geológicos, sua qualidade e 

detalhamento e a facilidade de acesso aos dados 

públicos 

Mede se o BDEP[2] fornece com integridade, segurança e eficiência os dados 

gerados pelas atividades de E&P, tais como poços (estratigráficos, exploratórios e de 

produção) e levantamentos sísmicos (2D e 3D).  

Potencialidade geológica das bacias sedimentares 

onshore 

O Brasil possui 29 bacias sedimentares de interesse petrolífero, com área de 

6.436.200 km², sendo 76% em terra e 24% em mar (ANP, 2012). Dessas, 13 bacias 

exclusivamente terrestres e nove que se estendem da terra para o mar. 

Potencialidade geológica das bacias sedimentares 

offshore 

Mede a percepção sobre a potencialidade geológica das bacias sedimentares offshore. 

Participação de 30% da Petrobras e seu papel de 

operadora em todos os blocos do Pé-Sal 

A Lei 12.351/2010 mudou o marco regulatório do setor e atribuiu à Petrobras 

obrigatoriedade de ser operadora de todos os blocos do regime de partilha, com 

participação mínima de 30%. Nova mudança tornou a participação optativa. 

Ambiente de 

Negócios 

Estabilidade política Mensura o nível de risco de inconversibilidade e transferência de moeda, 

expropriação, quebra de contrato, interferência política, interrupção da cadeia de 

suprimentos, risco legal e regulatório e a violência política. 

Sistema jurídico é justo, transparente, não-corrupto e 

eficiente 

Avalia, na perspectiva dos respondentes, se o sistema jurídico funciona 

adequadamente e se é capaz de limitar a discricionariedade administrativa e evitar 

eventuais ingerências políticas indevidas.  

Regulamentação do trabalho, legislação trabalhista Conjunto de normas jurídicas, princípios e outras fontes jurídicas que regem as 

relações de trabalho, regulamentando a condição jurídica dos trabalhadores. 

Segurança física de pessoas e de bens Mede em que grau os direitos fundamentais da cidadania, como o direito à vida, à 

propriedade e à segurança pessoal são assegurados no país.  

(continua) 
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Quadro 7 – Variáveis da Pesquisa (continuação) 

Ambiente de 

Negócios 

(cont.) 

Disponibilidade de trabalho qualificado em níveis 

médio, superior e gerencial 

Examina e oferta e a qualidade e de trabalho qualificado em níveis médio, superior e 

gerencial. 

Qualidade de Infraestrutura, incluindo o acesso a 

estradas, a dutos, a disponibilidade de energia etc. 

Disponibilidade e qualidade de infraestrutura, incluindo estradas, ferrovias, dutos, 

portos e fornecimento de eletricidade e telecomunicações. 

Parque fornecedor de equipamentos e serviços A cadeia de fornecedores abrange o conjunto de empresas que produzem bens e/ou 

prestam serviços, direta ou indiretamente, para as atividades do Upstream do setor: 

exploração, desenvolvimento da produção e produção. 

Infraestrutura universitária e de centros tecnológicos e 

de pesquisa 

Mede a oferta de infraestrutura universitária e de centros de P&D e a inter-relação 

entre as organizações na geração de inovação.  

Fonte: elaboração própria 
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3.2.2 Análise Documental 

 

A análise de documentos consiste em uma estratégia de pesquisa de cunho qualitativo, com 

o propósito de examinar documentos capazes de informar dados sociais ou econômicos relacionados 

ao tema sob investigação (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Estudos que recorrem a esta técnica de coleta 

de dados, segundo Pimentel (2001), podem se valer de livros, artigos, manuais, anais, atas de 

reunião, publicações diversas, relatórios, projetos e, ainda, materiais não impressos, como 

fotografias e vídeos. Pimentel (2001) ressalta, ainda, que não há um procedimento único para a 

análise documental, devendo o pesquisador atuar como se estivesse “montando um quebra-cabeça”, 

de forma a encaixar as peças originárias nos documentos em sua estratégia de investigação. 

A análise documental empregada nesta tese serve à análise da trajetória histórica da ANP e 

da conjuntura na qual a instituição foi criada. Para isso, buscou-se compreender o contexto 

econômico, político, social e institucional no qual a Agência estava inserida em sua gênese, na 

crença de que instituições são criadas dentro de uma conjuntura. Tal iniciativa mostrou-se 

fundamental, pois conhecer o arcabouço legal e conjuntural permitiu contextualizar a origem da 

ANP, estabelecer elos entre os personagens e interesses envolvidos, além de prover elementos 

relevantes à etapa de entrevistas em profundidade. 

Em relação ao acesso aos materiais analisados, o autor desta tese, que pleiteou e obteve apoio 

formal da ANP (Anexo I), teve acesso a documentos internos da instituição investigada, cuja análise 

subsidiou a avaliação da Agência, as entrevistas qualitativas e a construção dos questionários usados 

nas etapas quantitativas. Foram analisados documentos legais que definem a missão da ANP e 

regulamentam suas atividades; relatórios e avaliações internos; avaliações acadêmicas externas e 

reportagens jornalísticas, conforme Quadro 8. 
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Quadro 8 - Materiais utilizados na Análise Documental 

Documento Descrição 

Lei nº 9.478, de 6.8.1997 - DOU 

7.8.1997 

Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio 

do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 

Nacional do Petróleo. 

Decreto nº 2.455, de 14.1.1998 - 

DOU 15.1.1998 

Implanta a Agência Nacional do Petróleo - ANP, autarquia sob regime especial e 

aprova sua estrutura regimental. Localização: Escritório-Sede em Brasília e 

Escritório Central no Rio de Janeiro. 

Projeto ANP Itinerante A ANP desenvolveu e deu início à execução do Projeto ANP Itinerante, uma 

iniciativa nacional para aproximar a Agência da sociedade, mediante a 

realização, em diferentes capitais e cidades do País, de workshops/seminários e 

atendimento direto ao público para informação e orientação de agentes 

regulados e consumidores sobre seus direitos e deveres. O projeto, realizado em 

cinco localidades – Salvador (BA), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Recife 

(PE) e São Luís (MA) – com o apoio da Confederação Nacional do Comércio 

(CNC) e da Federação nacional do Comércio de Combustíveis, divulgou o papel 

da Agência na defesa dos interesses do consumidor de derivados do petróleo e 

gás e de biocombustíveis, e também no desenvolvimento econômico e social do 

Brasil. 

Lei nº 12.351, de 22.12.2010 - 

DOU 23.12.2010 

Lei do Pré-sal: Dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás 

natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de 

produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social - FS e 

dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos. 

Portaria ANP nº 67, de 

28.03.2013 - DOU 1.4.2013 

Institui a Carta de Serviços ao Cidadão da ANP. 

Portaria ANP nº 232, de 

21.7.2016  

Cria o Comitê de Planejamento Integrado do Downstream. 

Portaria ANP nº 234, de 

21.7.2016  

Cria o Comitê de Planejamento Integrado do Upstream. 

Decreto nº 8.637, de 15.1.2016 - 

DOU 18.1.2016 

Institui o Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao 

Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e 

Gás Natural. 

Portaria ANP nº 192, de 

26.4.2017 - DOU 27.4.2017 

Institui o processo eletrônico. O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é o 

sistema oficial de gestão de processos e documentos eletrônicos na ANP. 

Regimento Interno da ANP 

Planejamento Estratégico da ANP e Metas Institucionais 

Carta de Serviços da ANP 

Plano de Dados Abertos – PDA da ANP 

Plano Diretor de TI da ANP  

Agenda Regulatória 2017-2018 

Relatório de Gestão ANP 

Fonte: elaboração própria 
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Com relação à análise dos documentos obtidos, realizou-se a sistematização de toda 

informação documental disponível sobre o processo de criação da ANP, incluindo sua tramitação 

legislativa.  

 

3.2.3 Entrevistas em Profundidade 

 

A escolha por entrevistas em profundidade justifica-se por essa técnica de pesquisa produzir, 

por meio da interação entre pesquisador e entrevistado, informações capazes de elucidar o tema sob 

investigação (RIBEIRO; VILAROUCA, 2012). De acordo com Boni e Quaresma (2005), as 

entrevistas dividem-se em diferentes tipos, entre eles história de vida, grupos focais, entrevistas 

estruturadas, abertas ou semiestruturadas. 

Na presente pesquisa, optou-se por entrevistas semiestruturadas tendo como base a explicação 

de Moré (2015). O autor afirma que essa categoria tem a narrativa como referência principal e deixa 

em aberto outras indagações do pesquisador, ampliando as possibilidades de apreensão do que está 

sendo narrado. Considerando os objetivos de analisar a atuação da ANP e compreender a percepção 

de seus funcionários (vide Quadro 6), entendeu-se que a entrevista semiestruturada poderia produzir 

conhecimento acerca das variáveis que impactam a qualidade institucional e trazer informação sobre 

outros temas relevantes, que poderiam surgir no decorrer das entrevistas. 

 

3.2.3.1 Amostra 

 

As entrevistas em profundidade foram realizadas com dois grupos: funcionários da ANP e 

stakeholders da organização35. Nesse sentido, trabalhamos com dois tipos fundamentais de perfil: 

aqueles que afetam as realizações da organização (no caso, os funcionários) e aqueles que são 

afetados pela regulação (os agentes regulados pela ANP). 

No caso dos servidores da ANP, buscou-se classificá-los em uma escala que varia de acordo 

com os níveis de carreira e postos ocupados na organização. Isso foi fundamental para que se atingisse 

distintas percepções sobre a Agência e seu funcionamento interno.  

                                                           
35 Entendendo como stakeholder qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos 

de determinada organização (FREEMAN, 1984). 
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Segundo dados disponibilizados pela Superintendência de Gestão de Pessoas e do 

Conhecimento (SGP) da ANP, a organização dispunha, em junho de 2019, de 843 funcionários. Para 

referência estatística amostral, os funcionários foram segmentamos em categorias, a partir de 

informações da SGP-ANP: 235 Especialistas em Regulação e em Geologia e Geofísica, 75 Analistas 

Administrativos, 92 Técnicos Administrativos e em Regulação, 109 Coordenadores, 69 Assessores e 

28 Assistentes, sendo os demais funcionários terceirizados. 

Foram planejadas dez entrevistas em profundidade segmentadas por perfil, buscando garantir 

alguma distribuição proporcional. A Tabela 1 apresenta o perfil dos respondentes. Vale dizer que o 

número de entrevistas atingiu o nível de saturação requerido de uma seleção de participantes em 

pesquisas qualitativas, que é quando os elementos não agregam novos argumentos ou trajetórias para 

a análise a partir de seus depoimentos. 

 

Tabela 1 - Entrevistas realizadas com funcionários da ANP 

Perfil Total Entrevistas 

Coordenadores  109 2 

Assessores 69 1 

Técnicos 92 2 

Analistas 75 1 

Especialistas (geologia e regulação) 235 4 

Assistentes 28 - 

Fonte: elaboração própria 

 

No que tange ao grupo dos stakeholders, esta amostra contempla gestores de empresas 

reguladas, funcionários dessas organizações, investidores do setor e acadêmicos cujos os temas de 

pesquisa estão relacionados a petróleo, gás natural e biocombustíveis. Optou-se pelo mesmo número 

entrevistas realizadas com o público anterior, ou seja, dez, mesmo que diante da multiplicidade dos 

grupos fosse difícil uma projeção de saturação e/ou de proporcionalidade. Eles foram escolhidos a 

partir da sua relevância no mercado, critério que teve como base a experiência de 17 anos do 

pesquisador no setor e seu conhecimento sobre a organização estudada, onde exerceu por 11 anos 

diferentes funções. 

 

  



91 
 

3.2.3.2 Instrumento de Pesquisa 

 

De acordo com Manzini (2004), as entrevistas semiestruturadas devem ser direcionadas por 

um roteiro previamente elaborado, cujo objetivo é orientar a interação entre pesquisador e 

entrevistado, deixando espaço para comentários adicionais. Nesta pesquisa, o roteiro de entrevistas 

serviu para coletar informações acerca da percepção dos funcionários e stakeholders da ANP a 

respeito da atuação desta organização. Considerou-se um instrumento de pesquisa adequado aos 

propósitos desta etapa da tese, já que, como afirma para Manzini (2004), o roteiro serve para acessar 

informações, concepções, expectativas e percepções acerca de fatos ou objetos. 

Com relação à elaboração do roteiro de entrevista, as questões foram construídas de acordo 

com os objetivos da tese e com base na literatura visitada, especialmente no que tange aos trabalhos 

de Portes et al. (2015) e Hofstede (2001). O roteiro de entrevista contemplou 29 questões derivadas 

das variáveis (i) recrutamento e promoção meritocráticos; (ii) imunidade à corrupção e à captura por 

interesses particulares; (iii) ausência de “ilhas de poder”; (iv) flexibilidade tecnológica e abertura à 

inovação externa; (v) poder, da própria organização ou de seus aliados externos, para impedir o 

controle por interesses particulares; (vi) distância hierárquica; e (vii) aversão à incerteza. O Quadro 

9 apresenta as variáveis de pesquisa, sua descrição e as questões que delas se originam e compuseram 

o roteiro de entrevistas. 

Antes da realização efetiva das entrevistas, os roteiros – para funcionários da ANP e para os 

agentes externos – foram submetidos à etapa de pré-teste, com o objetivo de verificar a adequação 

semântica das questões e abrir a possibilidade de redesenhar itens do roteiro que eventualmente 

estivessem mal formulados ou que não ensejassem maiores reflexões por parte do entrevistado. Três 

entrevistas foram realizadas a fim de cumprir tal objetivo: duas com funcionários da organização e 

uma com um agente externo do mercado regulado.  

 Feitas as devidas alterações e considerações após a etapa de pré-teste, iniciou-se o processo 

de entrevistar os participantes. Ao final da coleta de dados nesta fase, as entrevistas foram transcritas 

e revisadas, conformando um dos materiais essenciais para a realização da etapa de triangulação de 

dados, a qual será discutida ao final deste capítulo, após a apresentação das estratégias de pesquisa. 
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Quadro 9 - Variáveis que nortearam a construção do roteiro de entrevista 

Variável Descrição Questões do roteiro de entrevista 

Recrutamento e 

promoção 

meritocráticos 

Com base nos referenciais de Evans (1979) e Portes et al. 

(2015), este bloco de questões visou estabelecer o contato com 

o entrevistado, permitindo conhecer sua formação acadêmica, 

sua trajetória profissional e, mais ainda, sua trajetória dentro 

da organização, o que fornece informações sobre 

recrutamento, meritocracia, carreira e sua percepção sobre 

como esses temas se desenvolvem na ANP. Iniciamos as 

entrevistas perguntando de que forma e quando o 

servidor/servidora ingressou na ANP. 

1 Iniciando a nossa conversa, o(a) sr(a) poderia nos dizer como 

ingressou na ANP? Em que ano isso se deu?  

2 O(a) sr(a) poderia nos descrever o seu percurso acadêmico e 

profissional até o ingresso na ANP? 

3 O(a) sr(a) poderia nos descrever o seu percurso no interior da 

Agência? Fale um pouco sobre os cargos ocupados, as tarefas 

realizadas e suas responsabilidades. 

4 De que forma o(a) sr(a) avaliaria a meritocracia como um valor 

dentro da ANP? O que é determinante para a promoção de 

posições na Agência? 

Imunidade à 

corrupção e à 

captura por 

interesses 

particulares 

Baseadas em Evans (1979) e Portes et al. (2015), as questões 

deste bloco foram adaptadas para que as respostas não fossem 

contaminadas pela ideia de responder aquilo que é socialmente 

aceito. Na presença de um pesquisador, há um incentivo 

natural para que as pessoas formulem respostas de modo que 

não sejam socialmente reprovadas. Nesse sentido, a questão 

sobre corrupção, que é sensível, deve ser acionada de modo 

lateral.  

5 De que forma o(a) sr(a) avaliaria os seus colegas servidores da 

ANP a partir de suas competências? 

6 E de acordo com a honestidade deles, como o senhor os 

avaliaria? 

7 O(a) sr(a) já soube de algum caso de corrupção interna na ANP? 

Sem citar nomes, como foi esse processo? [Reforçar que a 

questão não tem sentido de sindicância, mas apenas para saber 

como a ANP lida com as questões dessa natureza] 

Ausência de “ilhas 

de poder” 

Derivada dos estudos de Nee (2000) e Portes et al. (2015), 

essa variável busca captar se as instituições estão imunes ou 

em que grau conseguem se defender de ações que privilegiam 

grupos menores em detrimento da organização, de modo geral. 

Optou-se por apurar a percepção do respondente a partir de 

algum caso que tenha acontecido e seu posicionamento geral 

sobre a variável. 

8 O(a) sr(a) diria que a ANP é imune a ilhas de poder, que agem 

de acordo com interesses próprios, mesmo que prejudiquem os 

objetivos mais amplos da organização? 

9 O(a) sr(a) tem conhecimento de algum caso onde tenha 

prevalecido interesse desse tipo de grupo em detrimento dos 

objetivos mais amplos da ANP e da sociedade? Se sim, de que 

forma ocorreu? [Reforçar que a questão não tem sentido de 

sindicância, mas apenas para saber como a ANP lida com as 

questões dessa natureza] 

Flexibilidade 

tecnológica e 

abertura à inovação 

externa 

Repetindo a origem em Evans (1979) e Portes et al. (2015), as 

questões nessa seção versam sobre a capacidade da ANP de 

adaptação a novos cenários, sobretudo relacionados a 

inovação tecnológica. É, em sentido amplo, uma forma de 

verificar como a instituição lida com a tensão entre 

tradição/inovação.  

10 O(a) sr(a) diria que a ANP é uma instituição aberta à inovação e 

a tecnologia? Por qual razão? 

11 A ANP promoveu, nos últimos anos, alguma inovação no que 

tange aos seus procedimentos internos? Como isso aconteceu? 

(continua) 
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Quadro 9 – Variáveis que nortearam a construção do roteiro de entrevista 

Poder, da própria 

organização ou de 

seus aliados 

externos, para 

impedir o controle 

por interesses 

particulares 

Nesse eixo, as influências são Faletto (1979), O’Donnel 

(1994) e Portes et al. (2015). As questões derivadas desta 

variável questionam a relação da instituição com as agências 

de controle externo e como se dá essa interação. Por isso, 

optou-se por utilizar as respostas de uma variável já 

dimensionada, sobre a existência de ilhas de poder, e 

complementá-la a partir de outras. 

12 Como o (a) sr (a) observa a ação da agência em relação aos 

órgãos de controle externo da administração pública? Ex: 

Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da 

União. 

13 O (a) sr (a) teve conhecimento da ação de entidades de controle 

nos últimos anos? De que forma aconteceu esse controle?  

14 O (a) sr (a) diria que a ação das entidades de controle 

acontecem: na medida em que deveria acontecer, mais do que 

deveria acontecer ou menos do que deveria acontecer? Por quê? 

Distância do poder 

Já dentro do que pode ser chamado de perspectiva cultural, a 

origem da variável a ser aferida advém de Hofstede (2001). 

Nesta seção, buscou-se avaliar de que forma os indivíduos 

percebem a hierarquia dentro da instituição e de que maneira 

ela afeta os procedimentos internos. Além disso, questionou-se 

a percepção de influência dos indivíduos a partir do 

questionamento sobre a recepção de suas opiniões. 

15 Como o (a) sr (a) avaliaria a hierarquia dentro da ANP? Sua 

opinião é bem recebida dentro do processo decisório da 

Agência? 

16 Dentro da estrutura hierárquica da ANP, como o (a) sr (a) avalia 

a participação daqueles que são subordinados à sua posição na 

Agência? 

Aversão à incerteza 

Advinda também de Hofstede (2001), o objetivo das questões 

nesta variável é identificar como os indivíduos posicionam a 

ANP dentro da tensão entre risco/segurança institucional e 

decisória. Além disso, permite dimensionar como os 

indivíduos observam a instituição na relação com os riscos e 

incertezas inerentes ao trabalho específico com o setor de 

petróleo, gás natural e biocombustíveis.  

17 Na sua opinião, de que maneira a ANP trabalha com os riscos 

inerentes a sua missão institucional? 

18 O (a) sr (a) acredita que dentro de uma escala que vai de muito 

avessa ao risco até nada avessa ao risco, de que forma a 

instituição se comportaria? 

19 O (a) sr (a) acredita que os procedimentos burocráticos 

intrínsecos as rotinas da ANP dão conta da missão da Agência 

ou há espaço para surpresas? De qual natureza? 

20 Geralmente, qual é o grau de diferenciação entre a ideia inicial e 

a ideia final de um projeto na ANP? 

Fonte: elaboração própria
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3.2.4 Survey com Funcionários da ANP 

 

 A primeira etapa quantitativa dentro da estratégia de pesquisa planejada para esta tese refere-

se a um levantamento realizado com funcionários na ANP. 

 

3.2.4.1 Amostra 

 

Para esta etapa da pesquisa, optou-se por trabalhar com uma amostra aleatória dos servidores 

da ANP. Adicionalmente, utilizou-se o procedimento de ondas de respostas, que reforçam e reiteram 

o convite à participação. Os dados de todos os funcionários da Agência foram obtidos a partir do 

apoio formal e efetivo das superintendências de Gestão de Pessoas e do Conhecimento (SGP) e de 

Pesquisa e Desenvolvimento (SPD). Os servidores receberam, via plataforma Survey Monkey, e-mail 

que explicava os propósitos da pesquisa e os convidava a participar. 

Complementarmente, a SGP e SPD enviaram comunicação conjunta aos servidores 

estimulando a participação voluntária daqueles que desejassem contribuir com suas opiniões para o 

estudo. Convém assinalar que a ação das superintendências se restringiu a colaborar para a ampliação 

do número de respondentes. Portanto, acredita-se que iniciativa da instituição foi controlada e não 

gerou viés na seleção dos respondentes, tampouco criou vínculos entre a pesquisa e a gestão da ANP, 

o que poderia comprometer a independência e a qualidade do trabalho de campo. 

Os funcionários foram selecionados aleatoriamente entre os variados níveis hierárquicos – 

desde diretores até servidores de nível médio. A mensagem introdutória explicava o propósito da 

pesquisa e deixava claro o caráter voluntário da participação e o respeito a condição de anonimato 

dos participantes. Considerou-se imprescindível assegurar aos respondentes que a direção da 

instituição – e o pesquisador – não teriam acesso às informações recolhidas, que só seriam analisadas 

em seus conjuntos de perfil socioprofissional e divulgadas exclusivamente de maneira agregada. 

 A coleta de dados contou com a participação de 169 funcionários da ANP, o que representa 

cerca de 20% do total de funcionários. Destes, 65% eram pessoas do sexo masculino e 35% do sexo 

feminino, com idades entre 30 e 55 anos. Quanto à formação acadêmica, a maioria dos respondentes 

informou ter especialização (33%), mestrado (28%) e ensino superior completo (24%). As formações 

mais citadas foram engenheiro químico, economista, geólogo e administrador. Os participantes 

trabalham há pelo menos cinco anos na ANP; 32% deles nunca foram promovidos, 25% receberam 
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promoção uma vez, outros 25% ascenderam duas ou três vezes e 10% tiveram promoções quatro ou 

cinco vezes. 

Os participantes da amostra ocupam os cargos de especialista em regulação ou em geologia e 

geofísica (36%); coordenador (19%); analista administrativo (17%); assessor (9%); técnico 

administrativo ou de regulação (7%) e diretor/superintendente/gestor (2,5%). 

As análises foram realizadas pelos conjuntos dos funcionários para garantir maior capacidade 

de generalização e assegurar a apreensão das distintas percepções obtidas por uma abordagem de 

caráter descritivo.  

Diante destes números e das características dos sujeitos de pesquisa, a amostra não pode ser 

considerada estatisticamente representativa, o que, acredita-se, atenua mas reduz o poder explicativo 

de seus resultados e permite inferências indutivas. A taxa de resposta foi considerada apenas 

intermediária, abaixo da expectativa inicial, que era de 200 respondentes. Em que pese sua limitação, 

a dimensão desta amostra é classificada como importante e representa um conjunto de informações 

relevante para estudos sobre a administração pública brasileira, pois traz uma visão das atitudes e das 

orientações de valor de uma parcela significativa dos que fazem a ANP. 

 

3.2.4.2 Instrumento de Pesquisa 

 

O instrumento de pesquisa utilizado para acessar a percepção dos funcionários da ANP quanto 

à qualidade institucional da organização é uma adaptação que respeita os itens originais da pesquisa 

de Portes et al. (2015) – o qual inclui as 21 questões do Portrait Values Questionnaire (PVQ) de 

Schwartz – e inclui mais quatro variáveis advindas do trabalho de Hofstede (2001). Este instrumento 

piloto, composto por 56 questões no total (48 itens específicos e 8 questões sócio demográficas, 

visando caracterização da amostra), foi submetido a um pré-teste com 25 servidores da ANP. 

Após as devidas alterações semânticas, o instrumento final foi distribuído, via plataforma 

Survey Monkey, aos funcionários da Agência, juntamente a uma carta convite, que expunha o 

propósito da pesquisa e ressaltava sua importância para a administração pública brasileira e para a 

ANP, em particular. A versão de aplicação do questionário encontra-se no Apêndice III. 

 

3.2.5 Survey com agentes externos à ANP 
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Considerando fundamental conhecer a perspectiva de quem se relaciona com a instituição 

investigada, foi realizado levantamento com o objetivo de mensurar a percepção dos agentes 

econômicos que interagem com a ANP sobre a qualidade institucional do órgão regulador. 

 

3.2.5.1 Amostra 

 

A mensuração da percepção dos agentes econômicos sobre o desempenho e a qualidade 

institucionais da ANP exigiu a obtenção de informações de contato sobre esses stakeholders. A 

partir dos contatos pessoais do pesquisador e do auxílio de profissionais e empresas do setor, foi 

possível criar um banco de dados com informações sobre cerca de 11 mil agentes regulados que 

interagem com a ANP. A mailing list de profissionais habilitados a fazer uma avaliação sobre sua 

relação com o órgão regulador é formada por gestores, executivos, técnicos, consultores, professores, 

jornalistas e dirigentes de entidades representativas, entre outros. 

Foram obtidas 902 respostas. Quanto à caracterização da amostra, ela é em sua maioria 

composta por pessoas do sexo masculino (82%), entre 35 e 55 anos. Em relação à formação 

acadêmica, a maior parte dos respondentes citou geologia, engenharia e economia, com 

especialização (33%) e mestrado (30%). 

Como a indústria do petróleo se divide em diferentes fases – Upstream (atividades de 

exploração, perfuração e produção), Midstream (transporte e refino) e Downstream (distribuição e 

comercialização dos derivados do petróleo) –, o mailing de respondentes buscou abarcar toda a 

cadeia. Dos agentes regulados participantes do estudo, 47% atuam no Upstream, 3% no Midstream, 

11% no Downstream e 26% têm atividade em mais de uma área do setor. Os respondentes trabalham 

majoritariamente em concessionárias, operadoras, distribuidoras e transportadoras, somando 39%; 

outros 23% possuem vínculo com fornecedores de bens e serviços e 14% com empresas de 

consultoria. Em termos de nível hierárquico, 31% dos participantes ocupam a posição de especialista, 

25% de gerente ou superintendente e 24% de diretor/presidente/proprietário. Em média, os 

entrevistados relacionam-se com a ANP há pelo menos nove anos. 
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3.2.5.2 Instrumento de Pesquisa  

 

Para uma adequada compreensão dos fatores mais relevantes à avaliação da qualidade 

institucional da ANP, o instrumento de pesquisa utilizado neste estudo foi construído em duas etapas. 

A primeira delas foi uma fase qualitativa, na qual foram realizadas cinco entrevistas com agentes 

externos que mantém relação com a organização, assegurando, na seleção desses nomes, algum 

equilíbrio entre os diversos públicos (dois profissionais de empresas operadoras, dois do mercado 

fornecedor e um jornalista especializado). Essa iniciativa teve como objetivo validar o questionário 

e aperfeiçoá-lo. 

A segunda etapa teve duas frentes que buscaram assegurar coerência e harmonia entre o 

instrumento utilizados junto ao público externo com aquele aplicado com os servidores. Na primeira, 

as variáveis de Portes et al. (2015) foram adaptadas para que pudessem ser respondidas por um 

público externo à ANP. Nesse procedimento, alguns itens foram descartados, pois claramente eram 

dirigidos exclusivamente a servidores da instituição. Na segunda frente, foram criadas perguntas a 

partir dos Indicadores de Governança Mundial (WGI) do Banco Mundial (KAUFMANN; KRAAY; 

MASTRUZZI, 2010), o que exigiu estudo aprofundado da metodologia utilizada por aquele 

organismo, de modo a manter harmonia com a ferramenta de Portes et al. (2015) e com as 

informações obtidas nas entrevistas qualitativas com os agentes externos 

Para mensurar a governança nos países, bem como traçar comparativos entre as economias, 

o Banco Mundial desenvolveu indicadores de governança a partir de medidas quantitativas 

institucionais, tornando-se uma referência fundamental para o estudo da relação entre governança, 

desenvolvimento e atratividade. Ainda que se tenha conhecimento da existência de outros 

indicadores de governança, desenvolvidos por organizações internacionais, públicas e privadas, 

além de institutos de pesquisa, optou-se pelo WGI por ser o mais utilizado em estudos relacionados 

com a governança (JACQUES; VICENTE; ENSSLIN, 2013) e também por ter sido citado por 

Portes et al. (2015). 

De acordo com Kaufmann, Kraay e Zoido-Lobatón (1999), os indicadores alcançam o 

propósito de medir a percepção de stakeholders sobre a qualidade da governança de um país. Para 

os autores, a principal vantagem desses indicadores é a possibilidade de se obter medidas mais 

precisas da eficácia do governo. 
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Ao final dessa etapa, obteve-se um instrumento piloto composto de 35 questões sobre o papel 

da ANP na promoção da atratividade e do desenvolvimento econômico, somadas a 8 questões 

sociodemográficas, cuja intenção era traçar o perfil da amostra. Esse instrumento foi submetido a 

um pré-teste com 35 respondentes para validação semântica do questionário. Após os ajustes 

necessários o instrumento final, com 43 perguntas foi enviado aos 11 mil agentes econômicos do 

cadastro do pesquisador, via plataforma Survey Monkey. A versão final do instrumento de pesquisa 

encontra-se no Apêndice IV. 

 

3.3 Triangulação dos Dados 

  

No pressuposto de que as opiniões dos servidores da instituição e dos agentes econômicos 

que interagem com ela são importantes à adequada compreensão de sua contribuição para o 

desenvolvimento, as metodologias empregadas incidiram sobre práticas, atitudes e valores desses 

dois públicos. Tal conhecimento é valioso, pois os indivíduos que desempenham papéis numa agência 

reguladora são atores fundamentais na implementação das políticas públicas setoriais e dos 

respectivos diagramas institucionais. Ouvir o ponto de vista daqueles que são afetados pela atuação 

da instituição, os agentes regulados, foi considerada uma inovação necessária e relevante à teoria 

original de Portes. 

A convergência das metodologias de Portes et al. (2015) e Hofstede (2001) orientou a 

elaboração dos roteiros de entrevista e os questionários das surveys, que tiveram como base teórica 

as hipóteses determinantes da qualidade institucional e contribuição para o desenvolvimento e a 

atratividade. A profundidade trazida pelas técnicas qualitativas, aliada à precisão estatística dos 

métodos quantitativos, compôs ampla estratégia de pesquisa e respondeu, acredita-se, ao objetivo 

central da tese: proporcionar informação fidedigna sobre as qualidades e limitações institucionais da 

ANP.  

Essa perspectiva associa-se a teoria neo-institucional, que reforça a importância das 

instituições na configuração dos resultados que se sucedem. Argumenta-se que as instituições 

importam, moldam o desenvolvimento econômico, afetam e são por ele afetadas. As formulações e 

as adaptações dos questionários buscaram seguir, da forma mais coerente e harmoniosa possível, os 

pressupostos dos autores supracitados.  
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Portes e seus colegas desenvolvem métricas que podem ser aplicadas em qualquer instituição 

de qualquer país e as explicitam, adotando seis conceitos que julgam associados à qualidade 

institucional e à performance para o desenvolvimento. Os autores avaliam que uma instituição é 

“promotora de desenvolvimento e da atratividade” na medida em que cumpre sua missão e, 

adicionalmente, toma medidas para melhorar seus serviços e os estende a todos os setores da 

sociedade. 

Nesta tese, foram empreendidos esforços similares aos de Portes et al. (2015), refletidos no 

instrumento de pesquisa com os servidores da ANP. As variáveis avaliadas foram: (a) meritocracia 

no recrutamento e na promoção; (b) imunidade à corrupção e à apropriação por interesses particulares; 

(c) ausência de “ilhas de poder” arraigadas, com capacidade para subverter regras institucionais para 

seus interesses próprios; (d) proatividade ou capacidade que a organização tem de se envolver com 

clientes, usuários e outros atores relevantes no seu meio institucional; (e) flexibilidade tecnológica e 

abertura para inovação vinda de fora; e, finalmente, (f) poder, da própria organização, ou dos seus 

aliados externos, para impedir o controle por interesses particulares. 

A construção teórica de Portes et al. (2015), com forte aporte de Evans (1979), busca avaliar 

a estrutura da burocracia estatal e suas ações como resultado das interações internas e externas com 

outros atores – individuais ou coletivos – da sociedade e do próprio Estado. Em que pese sua 

amplitude, acredita-se que aspectos organizacionais relacionados à cultura e aos valores da burocracia 

não estavam suficientemente abordados e são relevantes. Em vista disso, algumas das variáveis acima 

descritas receberam aporte adicional a partir das quatro questões oriundas do trabalho de Hofstede 

(2001). O psicólogo holandês, referência mundial em cultura organizacional, contribuiu com 

elementos culturais como percepções hierárquicas, de desigualdade e controle da incerteza. Portes e 

Hofstede foram, portanto, os guias que referenciaram a presente tese. 

Em síntese, aplicou-se esse referencial teórico e metodológico na ANP, investigando as 

opiniões dos agentes regulados e dos servidores da instituição, a fim de explorar dimensões como 

corrupção, inovação, abertura à inovação e à tecnologia, entre outras expostas nos capítulos a seguir. 

Adicionalmente, a pesquisa para investigar os valores e práticas de trabalho dos funcionários da 

Agência traz dados relevantes sobre o órgão que conduz segmentos estratégicos da economia do país: 

petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

A teoria neo-institucionalista, embebida de aspectos culturais, mediada a partir de 

instrumentos de pesquisa quantitativos e qualitativos, é a essencialidade metodológica do presente 



100 
 

trabalho. Ao abordar o tema a partir de uma orientação teórico-metodológica inovadora, espera-se 

que o trabalho possa estimular outros pesquisadores a expandir as abordagens sobre o assunto, de 

modo a contribuir de forma teórica e prática para sua melhor compreensão.  

 

3.4 Quadro Metodológico da Pesquisa 

  

 De maneira a concluir este capítulo, a estratégia metodológica escolhida para a consecução 

dos objetivos da tese foi composta de cinco estudos independentes, combinando técnicas de coleta e 

análise de dados qualitativas e quantitativas, de forma a tornar possível acessar o maior número de 

informações, de fontes distintas, para explicar a relação entre qualidade institucional e 

desenvolvimento econômico. O Quadro 10 apresenta a relação entre os objetivos específicos e as 

estratégias metodológicas selecionadas para seu cumprimento, com as respectivas técnicas de coleta 

e análises de dados. 
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Quadro 10 - Objetivos específicos, estratégias de pesquisa e procedimentos metodológicos 

Objetivo Específico Estratégia de Pesquisa Abordagem Coleta de Dados Análise dos Dados 

1 

Compreender a percepção de 

stakeholders quanto ao Upstream do 

setor de petróleo e gás natural brasileiro 

Pesquisa sobre os atributos de 

atratividade do Upstream 
Quantitativa 

Aplicação de 1143 

questionários 

estruturados 

Estatística descritiva, análise 

via modelo logit 

2 Avaliar a atuação da ANP  

Análise Documental Qualitativa 
Documentos e 

relatórios da ANP 

Análise qualitativa de 

conteúdo 

Entrevistas em profundidade com 

funcionários da ANP 
Qualitativa 

Entrevista com 10 

funcionários da ANP 

 Análise qualitativa de 

conteúdo 

Survey com funcionários da ANP Quantitativa 

Aplicação de 169 

questionários 

estruturados 

 Estatística descritiva, análise 

qualitativa comparativa, 

análise fatorial 

Entrevistas em profundidade com 

agentes externos à ANP 
Qualitativa 

Entrevista com 10 

agentes externos à 

ANP 

 Análise qualitativa de 

conteúdo 

Survey com agentes externos à ANP Quantitativa 

Aplicação de 902 

questionários 

estruturados 

Estatística descritiva, análise 

qualitativa comparativa, 

análise fatorial  

3 

Compreender a percepção dos servidores 

da ANP quanto a práticas, atitudes e 

valores da instituição 

Entrevistas em profundidade com 

funcionários da ANP 
Qualitativa 

Entrevista com 10 

funcionários da ANP 

Análise qualitativa de 

conteúdo 

Survey com funcionários da ANP Quantitativa 

Aplicação de 169 

questionários 

estruturados 

 Estatística descritiva, análise 

qualitativa comparativa, 

análise fatorial 

4 
Compreender a perspectiva dos agentes 

econômicos que interagem com a ANP 

Entrevistas em profundidade com 

agentes externos à ANP 
Qualitativa 

Entrevista com 10 

agentes externos à 

ANP 

Análise qualitativa de 

conteúdo  

Survey com agentes externos à ANP Quantitativa 

Aplicação de 902 

questionários 

estruturados 

 Estatística descritiva, análise 

qualitativa comparativa, 

análise fatorial 

Fonte: elaboração própria 
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A combinação destas técnicas e instrumentos permitiu colher informação considerada 

confiável para avaliar se o diagrama institucional da ANP corresponderia à realidade. As 

atribuições funcionais do pesquisador – e o fato de ter trabalhado 10 anos na Agência –, o levaram 

a ter interação constante com o objeto de pesquisa e com os públicos interno e externo à ANP, o 

que fez emergir naturalmente uma fonte de dados adicional, além das inicialmente planejadas: 

entrevistas informais espontâneas. Interações sem convite prévio, não gravadas e motivadas, 

principalmente, pela iniciativa, curiosidade e interesse de colegas de trabalho ou outros indivíduos 

cuja atuação estava relacionada ao órgão regulador. 

Ainda que não registradas, haja vista seu caráter informal, essas entrevistas contribuíram 

em muitos momentos do percurso metodológico e, ainda, na etapa de triangulação dos dados 

advindos da estratégia de pesquisa. Esses contatos foram determinantes na condução da análise 

sistemática dos resultados de interesse pregada por Portes: Adequação Institucional de Capacidade 

de Desenvolvimento – empregando o método de Análise Qualitativa Comparativa (AQC). 

Em decorrência da variedade de instrumentos de pesquisa, cujo cruzamento de dados 

enriquecia e retroalimentava as interpretações e análises, as fases de planejamento, elaboração de 

questionários, pré-testes e execução foram frequentemente concomitantes. Desse modo, não houve 

linearidade, tampouco uma ordem na consecução dos objetivos, ainda que para fins de registro 

sejam apresentados em sequência. Essas análises interdependentes se justificam pela 

complexidade do fenômeno analisado – a adequada compreensão sobre qualidade institucional, 

valores e desenvolvimento econômico. 

 O capítulo a seguir apresenta os resultados e a discussão proposta a partir da consecução 

do planejamento aqui apresentado. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Considerando o alcance do objetivo geral desta tese, qual seja, compreender o papel da 

ANP na relação entre qualidade institucional, valores, dimensões culturais, atratividade e 

desenvolvimento econômico, o presente capítulo tem início com a apresentação contextualizada da 

ANP, objeto de estudo. 

Dito isso, após a seção destinada a introduzir a Agência, este capítulo encontra-se 

estruturado a partir dos objetivos específicos que conduzem ao propósito maior do documento. Em 

vista disso, as seções que seguem estão assim organizadas: (i) percepção dos stakeholders quanto 

ao Upstream do setor de petróleo e gás natural brasileiro; (ii) avaliação da atuação na ANP; (iii) 

percepção dos funcionários da Agência quanto a práticas, atitudes e valores; e (iv) avaliação da 

perspectiva dos agentes econômicos que interagem com o órgão regulador de petróleo, gás natural 

e biocombustíveis. 

 

4.1 A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e o seu papel na política 

energética do Brasil 

 

 O objetivo de qualquer política energética nacional é assegurar o suprimento seguro de 

energia para o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população. Nesse sentido, 

como afirmam Pinto Jr. et al. (2007), uma política energética busca não apenas responder a 

questões conjunturais, mas estruturar o futuro de um país ou de uma região, tendo como principal 

protagonista o Estado, não só na sua concepção, como também na sua implementação. Como trata-

se de uma intervenção política, é fruto do embate de ideias, das diferentes visões do problema, do 

contexto em que é definida e pelas situações concretas de abundância ou escassez.  

Como alertam Goldemberg e Lucon (2008), as soluções para os problemas energéticos 

exigem compreender as alternativas disponíveis e optar pelas mais adequadas, pois essas escolhas 

têm potencial de afetar diretamente padrões locais de consumo e a qualidade de vida das 

populações. Uma política energética, desse modo, apresenta amplo impacto em variados setores 

da sociedade e fornece, por exemplo, incentivos e penalidades para apoiar ou penalizar certos usos 

e comportamentos, com vigorosa interface com as políticas ambiental, econômica, tecnológica, 

industrial, social etc. 
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De acordo com Pinto Jr. et al. (2007), uma política energética pode ser caracterizada a 

partir dos seguintes termos: 

Objetivo: garantir o suprimento de energia, presente e futuro, necessário ao 

desenvolvimento e ao bem-estar. 

Natureza: estratégica e pública, reunindo um conjunto de ações e decisões inter-

relacionadas no tempo que compõem uma política que procura atender ao interesse 

público. 

Sujeito: o Estado em suas diversas áreas de poder e representação e em suas diferentes 

esferas de atuação federal e local. 

Objeto: energia. Vista aqui como um conjunto de fontes e de cadeias energéticas. 

Âmbito: geral, agregando um conjunto de políticas – econômica, de desenvolvimento, 

tecnológica, tributária, industrial, ambiental etc. 

  

 Como o Estado é o ator principal no setor energético, propondo legislações, taxando, 

regulando, fiscalizando, subsidiando – e, em certos segmentos produzindo, comercializando e 

distribuindo, sua mediação é fundamental na configuração, operação e definição do desempenho 

desses mercados. Nesse sentido, os anos 90 foram marcados por importantes transformações no 

papel do Estado e na forma de funcionamento do setor energético brasileiro. Assim como todos os 

setores de infraestrutura, a responsabilidade dos investimentos em energia era atribuída ao Estado, 

seja por motivos de cunho estratégico, ideológico ou de ordem econômica. A partir da segunda 

metade daquela década, uma série de mudanças estruturais e institucionais criaram um novo 

ambiente econômico para a indústria brasileira de petróleo, derivados e gás natural, assim como 

para outros segmentos do setor energético.  

Dada a abrangência de sua influência, uma política energética requer amplo conjunto de 

instrumentos para ser executada, o que envolve, por sua vez, uma série de instituições, cujos papéis 

precisam ser definidos e delimitados para que possam atuar de forma coordenada. A organização 

institucional do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis conta com a seguinte estrutura: (i) 

Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, responsável por propor a política energética 

nacional, em coordenação com as demais políticas públicas; (ii) Ministério de Minas e Energia – 

MME, encarregado da formulação e implementação das políticas para o setor de petróleo, gás 

natural e biocombustíveis, de acordo com os princípios e objetivos da política energética nacional, 

estabelecidos pelo CNPE; iii) Empresa Brasileira de Planejamento Energético – EPE, cuja a 

atribuição se concentra no planejamento setorial e, por fim, (iv) Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, responsável pela regulação, contratação e fiscalização do 

setor. 
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A reforma institucional do setor de petróleo e gás natural foi iniciada em 1995 através da 

promulgação da Emenda Constitucional Nº 9, que flexibilizou o monopólio constitucional da 

exploração de petróleo e gás natural. A regulamentação desta Emenda, realizada com a Lei 

Complementar N.º 9.478 de 06 de agosto de 1997, conhecida como a “Lei do Petróleo”, instituiu 

o CNPE, a ANP e estabeleceu as condições necessárias à transição de uma estrutura monopolista 

do setor para a estrutura de mercado competitivo e regulado. 

A referida lei consagrou o princípio do mercado regulado para a competição isonômica, 

com regras bem definidas, transparentes e duradouras. O documento também define algumas 

atribuições da agência, entre elas: 

i) Implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás, emanada do 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), com ênfase na garantia do suprimento de 

derivados de petróleo em todo o território nacional e na proteção dos interesses dos 

consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos; 

ii) Gerir os recursos de petróleo e gás natural, por meio da administração e regulamentação da 

obtenção de dados técnicos, da promoção de estudos visando à delimitação de blocos e de 

exploração e produção, sua licitação e a concessão das atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção, fiscalizando a sua execução; 

iii) Estabelecer regulação de acesso à infraestrutura dutoviária e de terminais marítimos; 

iv) Regulamentar e autorizar a prática das atividades de refinação, processamento, transporte, 

importação e exportação; 

v) Regulamentar e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de 

combustíveis; 

vi) Fiscalizar diretamente, ou mediante convênio com órgãos dos Estados e do DF, as atividades 

integrantes da indústria do petróleo, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias 

previstas em lei, regulamento ou contrato; 

vii) Fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, dos derivados e do 

gás natural e de preservação do meio ambiente; 

viii) Estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, 

refino e processamento de petróleo e gás natural; 

ix) Prestar suporte técnico ao CNPE e acionar as entidades de defesa da concorrência em caso de 

constatação de infrações à ordem econômica. 
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 A ANP, como órgão regulador do setor, passou a ser responsável pela regulação, 

contratação e fiscalização das atividades integrantes da indústria do petróleo e dos 

biocombustíveis 36 , e pelo exercício das atribuições do extinto DNC relacionadas com 

distribuição37 e revenda38 de derivados de petróleo e etanol. A análise dos cinco macroprocessos 

finalísticos da Agência permite entender melhor sua estrutura e seu modo de funcionamento. 

 O primeiro dos cinco macroprocessos finalísticos da ANP refere-se à Regulamentação 

das Atividades da Indústria. Regulamentar é a essência da ação da ANP. Para cumprir esta 

missão a indústria do petróleo e do gás natural, concedendo, autorizando e fiscalizando suas 

atividades, é necessário dispor de conjunto de normas e regras, desenvolvidas a partir do que é a 

razão de ser da Agência: promover a livre concorrência e o desenvolvimento nacional, preservar 

o interesse público e o meio ambiente. 

 Em seguida, tem-se o macroprocesso Promoção das Atividades da Indústria. Promover 

é a ação contratante da ANP. Enquanto gestora do monopólio da União, num ambiente de 

competição regulada, cabe à Agência conceder a pesquisa e lavra de jazidas e autorizar o refino de 

petróleo nacional ou importado; a importação/exportação de petróleo e gás natural, o transporte, 

transferência e comercialização de petróleo, derivados e gás natural, visando atrair investimentos 

e maximizar o uso dos recursos naturais e de infraestrutura existentes. 

 O terceiro macroprocesso finalístico da ANP é o Monitoramento das Atividades da 

Indústria. Monitorar é a ação educativa, de orientação e acompanhamento da Agência. Enquanto 

instituição focada na busca do equilíbrio entre os interesses nacionais, dos investidores e dos 

consumidores, respeitadas a legislação brasileira e as melhores práticas da indústria do petróleo, 

cabe à ANP monitorar as atividades que promove, garantindo a efetividade da ação regulatória a 

                                                           
36 A indústria do petróleo, de acordo com o inciso XIX, art. 6º da Lei n.º 9.478/97, é definida como “o conjunto de 

atividades relacionadas com a exploração, desenvolvimento, produção, refino, processamento, transporte, importação 

e exportação de petróleo, gás natural, outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados”. 

37 Conforme o inciso XX, art. 6 º da Lei n.º 9.478/97 a distribuição consiste na “atividade de comercialização por 

atacado com a rede varejista ou com grandes consumidoras de combustíveis, lubrificantes, asfaltos e gás liquefeito 

envasado, exercida por empresas especializadas, na forma das leis e regulamentações aplicáveis”. 

38 A revenda, segundo o inciso XXI do art. 6º da Lei n.º 9.478/97, compreende a “atividade de venda a varejo de 

combustíveis, lubrificantes e gás liquefeito envasado, exercida por postos de serviços ou revendedores, na forma das 

leis e regulamentações aplicáveis”.  
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partir de uma interação antes preventiva que punitiva junto aos agentes concessionários ou 

autorizados. 

 Em quarto lugar, tem-se o macroprocesso finalístico de Fiscalização das Atividades da 

Indústria. Fiscalizar é a ação executiva da ANP, que implica a repressão às condutas violadoras 

da legislação vigente. Voltada à proteção dos interesses do mercado como um todo e dos 

consumidores em particular, a ação fiscalizadora legitima o papel regulador da Agência. 

 O quinto e último macroprocesso consiste na Informação das Atividades da Indústria. 

Informar é a ação de manter e disponibilizar dados e informações. O domínio do conhecimento 

sobre a indústria do petróleo e do gás natural é o principal requisito para a ação da ANP. O 

conhecimento é gerado internamente e externamente à Agência. Provém de várias fontes sob 

formatos diversos. Esse macroprocesso recebe insumos e gera resultados para todos os demais. 

Representa o conjunto de atividades voltadas a levantar, consolidar e distribuir informação ao 

público em geral, aos agentes econômicos da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis 

e internamente à própria Agência. A Figura 4 ilustra o relacionamento entre os macroprocessos 

finalísticos e os recursos necessários à gestão da ANP: recursos humanos, administrativos, 

financeiros e tecnológicos. 

Figura 4 - Macroprocessos da ANP 
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A Diretoria Colegiada da ANP é composta de um Diretor-Geral e outros quatro diretores. 

A instituição tem sede em Brasília e escritório central no Rio de Janeiro, com estruturas regionais 

em São Paulo, Salvador, Manaus, Porto Alegre e Belo Horizonte. A ANP possui uma Secretaria 

Executiva e 19 Superintendências, cobrindo todos os segmentos da indústria e atividades-meio. 

Seu processo de decisão se baseia em Notas Técnicas, Pareceres da Procuradoria da Advocacia 

Geral da União e por meio de sessões deliberativas da Diretoria, devendo haver consultas e 

audiências públicas em casos de alteração de resoluções que afetem direitos e/ou deveres dos 

agentes econômicos. 

4.1.1 Iniciativas, Ações e Ferramentas de Gestão da ANP 

  

 Nessa subseção, apresentam-se iniciativas, ações e ferramentas de gestão identificadas ao 

longo do processo de pesquisa e do trabalho de campo desenvolvido junto à ANP e consideradas 

relevantes para uma adequada compreensão da vida interna da instituição pesquisada. Aborda-se 

desde a agenda regulatória, planejamento estratégico, auditoria e comissão de ética. Finaliza-se 

com uma breve análise sobre a transparência do site da Agência. 

 O primeiro objeto desta discussão reside na agenda regulatória, instituída pela ANP em 

2013 para cumprir a função de indicar as prioridades regulatórias a serem trabalhadas pela Agência 

em períodos de dois anos, incluindo um cronograma para o alcance do que se propõe (ANP, 2016). 

Embora o critério de seleção dessas prioridades não esteja claramente evidenciado, a iniciativa 

colabora para trazer certa previsibilidade e transparência à sociedade, que passou a ter um 

instrumento de acompanhamento do planejamento e da ação regulatória da Agência. De acordo 

com a ANP (2016), a criação e publicação dessa ferramenta permite o acompanhamento interno e 

externo das suas ações e contribui diretamente para o alcance dos objetivos estratégicos da 

instituição, expressos no mapa estratégico. 

 Por sua vez, o mapa estratégico consiste no modelo de gestão que dá execução ao 

planejamento estratégico da ANP. Após tentativa empreendida em 200239 , em 2014 a ANP 

                                                           
39 Durante o ano de 2002 a ANP chegou a realizar, através de Convênio com a Universidade Federal Fluminense 

(UFF), alguns procedimentos da metodologia de planejamento estratégico, como um encontro de dirigentes num hotel 

em Angra dos Reis. A iniciativa, entretanto, não prosperou, aparentemente por falta de consenso entre os diretores da 

Agência sobre os rumos do processo. Entre 2002 e 2014 (quando de fato implementa essa ferramenta de gestão), a 

ANP valeu-se de iniciativas relativamente informais de planejamento por meio das quais estabelecia prioridades e 

metas de atuação. 
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concluiu seu planejamento estratégico e definiu um modelo de gestão, o que lhe auxiliou a 

estabelecer seus objetivos e selecionar projetos prioritários, assim como mapeou e monitorou 

processos. Como é usual nesse tipo de metodologia, a Agência definiu missão, objetivos 

estratégicos, visão e valores que devem nortear suas ações. Esses conceitos são a origem do Mapa 

Estratégico (ANP, 2018), ilustrado pela Figura 5. 

Figura 5 - Mapa estratégico da ANP 

 

Fonte: ANP (2018) 
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 Para cumprir legislação federal (Decreto nº 7.133/2010), a ANP também estabelece, 

anualmente, as metas globais referentes à avaliação de seu desempenho. Embora o Decreto que 

cria a exigência mencione que tal ato seja do dirigente máximo da Agência ou do titular do 

Ministério de Minas e Energia (MME), ao qual a ANP é vinculada, todas as metas da Agência 

foram estabelecidas por ela mesma. Apesar de ser um procedimento legal, a falta de 

acompanhamento ministerial desperta atenção.  

 Seria de se esperar que as metas, que têm como objetivo regular critérios e procedimentos 

gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho, individual e 

institucional, assim como o pagamento das gratificações de desempenho dos servidores, fossem 

relativamente ambiciosas e representassem certo desafio serem alcançadas. As metas, entretanto, 

são praticamente as mesmas todos anos e seu cumprimento repetidamente atingido em patamares 

extremamente elevados. Uma explicação para tal realidade poderia ser a vinculação entre os 

percentuais de cumprimento e a gratificação financeira auferida pelos funcionários da ANP, mas 

tal especulação parece não proceder, já que, até 2017, para ter impacto efetivo sobre os salários, a 

nota obtida tinha que ser inferior a 85, algo bastante distante dos patamares atuais40.  

 Tema controverso nas empresas, a avaliação de desempenho individual dos servidores 

públicos brasileiros também envolve polêmica. E não poderia ser diferente na ANP. Apesar de ter 

adotado ferramentas tidas como modernas, oriundas da administração pública dos países mais 

avançados, a avaliação individual feita na Agência tende a ser, na prática, pouco efetiva. Embora 

uma análise comparativa entre as esferas públicas e privada devesse levar em conta as 

peculiaridades da administração pública, os resultados indicam que “a simples existência da 

avalição de desempenho não é condição suficiente para planejamento, comunicação e alcance das 

metas, cabendo ao gestor a decisão quanto ao desenho e aplicação mais adequados da avaliação 

de desempenho em sua organização” (CARVALHO, 2016, p. 1).  

 Aparentemente, o problema também envolve certo espírito de corpo e uma cultura de 

algum desconforto em avaliar colegas com os quais o servidor terá que conviver durante todo seu 

trajeto profissional. Em termos práticos, dada a relação profissional de longo prazo, o chefe de 

hoje pode ser o subordinado de amanhã, e vice-versa. Esse comportamento de certa aversão a 

                                                           
40 

Com relação a gratificação não há mais impacto desde a transformação da remuneração em subsídio, em janeiro de 

2017, por meio da Lei 3.326/2016. A avaliação de desempenho, entretanto, continua, em tese, a impactar na progressão 

e na promoção na carreira. O servidor precisa ter nota a partir de 85 – numa escala de zero a 100 – para evoluir na 

carreira. 
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avaliar questões consideradas socialmente sensíveis se repetiu nos surveys aplicados junto aos 

servidores da Agência, assim como naquele que aferiu a percepção dos agentes econômicos que 

interagem com a ANP.  

 Na sequência, tem-se o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o PDTI. A ANP 

afirma considerar a tecnologia da informação uma área estratégica e anuncia em seu site que busca 

utilizar ferramentas tecnológicas modernas em todas as etapas de sua atuação – do poço ao posto41. 

A área que cuida de informática passou de coordenadoria à Superintendência em 2008 e seu 

orçamento anual em 2017, da ordem de R$ 37 milhões, parece significativo quando comparado ao 

valor global disponibilizado à ANP42. 

 Em decorrência desses investimentos, a Agência afirma dispor de equipamentos de bom 

desempenho, assim como sistemas que estruturam a constante coleta e disponibilização de dados 

e informações técnicas e administrativas para viabilizar seu relacionamento com os mais de 130 

mil agentes econômicos regulados e com o público em geral.  

O PDTI contempla o Planejamento Estratégico da ANP, engloba todas as operações de TI 

da Agência e está integrado ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação (Sisp), coordenado pela Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação do 

antigo ministério do Planejamento e Gestão, hoje incorporado pelo ministério da Economia.  

O PDTI registra, para um período determinado, a estratégia de Tecnologia da Informação 

do órgão, os projetos, investimentos, riscos e a orientação de governança da área de TI. O Plano 

tem, desse modo, o objetivo de dar suporte tecnológico às ações do planejamento estratégico da 

Agência, agrupadas nas perspectivas Sociedade, Processos Internos, Financeiro, Aprendizado e 

Crescimento – Capital Informacional e Gestão De Pessoas. O PDTI, assim, procura espelhar a 

estratégia de atuação da ANP, buscando assegurar que todo objetivo estratégico da Agência possa 

contar com amparo tecnológico.  

                                                           
41 A frase é frequentemente utilizada para sintetizar, de forma simplificada, as etapas percorridas pelo petróleo, desde 

o poço (pesquisa exploratória, desenvolvimento e produção), passando pelo transporte, refino e distribuição até chegar 

ao consumidor nos postos de abastecimento espalhados pelo país.  

42 De acordo com o Relatório de Gestão 2018 (ANP, 2019), a dotação orçamentária da ANP foi em 2017 de R$ 869,5 

milhões, sendo R$ 400,4 milhões alocados na reserva de contingência e R$ 290,8 mil para pagamentos de precatórios. 

Com relação a execução de despesas, a LOA da ANP em 2017 destinou R$ 468,8 milhões. Desse total, excluídas as 

despesas com o Programa de Aceleração do Crescimento e com pagamento de pessoal e benefícios, a ANP teve R$ 

172,8 milhões alocados para execução de suas demais despesas discricionárias. Desse montante, R$ 138,9 milhões 

foram autorizados para empenho, dos quais a ANP empenhou 99,8%. Em relação ao valor do orçamento destinado a 

despesas discricionárias da Agência, o total autorizado em 2017 foi cerca de 4,5% menor que o de 2016 (R$ 181 

milhões). Já o limite para empenho e movimentação em 2017 foi 23% inferior ao de 2016 (R$ 180,7 milhões). 
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O Plano, portanto, organiza a apresentação das demandas da Agência traduzidas em metas 

e ações de TI e contempla todas as áreas do órgão regulador, incluindo o Banco de Dados de 

Exploração e Produção (BDEP), a Sede em Brasília, o Escritório Central no Rio de Janeiro, 

escritórios regionais e Pontos de Apoio. De acordo com entrevista com gestores, desde 2017 o 

ciclo do PDTI é trienal – o atual cobre o período 2017/2019, com revisões periódicas semestrais. 

O Plano 2014/2016, considerando a infraestrutura física, assim como manutenção, aprimoramento 

e desenvolvimento de sistemas, consumiu na média recursos da ordem de R$ 30 milhões por ano. 

Entrevistas qualitativas com servidores e agentes externos identificaram, entretanto, 

críticas. Para alguns, os sistemas da Agência não são inteiramente amigáveis e se mostram 

frequentemente incompatíveis entre si e com aqueles usados em outros órgãos de governo. Seus 

bancos de dados utilizariam tecnologia ultrapassada e alguns servidores conviveriam com 

equipamentos ultrapassados. A área técnica da Agência responsável pela gestão de TI, cuja a 

direção está vaga há um, não seria capaz de responder adequadamente ao número de demandas 

por sistemas.   

Entre as áreas/ferramentas de gestão analisadas na ANP, tem destaque a Auditoria, 

Corregedoria e Comissão de Ética. A Agência possui uma área específica de Auditoria, com seis 

servidores, gerenciada por auditor aposentado do TCU. O setor está formalmente ligado ao 

Diretor-Geral da instituição e tem, entre suas competências, assessorar a Diretoria Colegiada. De 

acordo com o regimento interno da Agencia, as atribuições da Auditoria estão voltadas ao 

atendimento das exigências dos órgãos de controle.  

Á primeira vista, tanto o vínculo organizacional quanto as competências que lhe são 

conferidas restringem sua atuação àquelas típicas de uma assessoria, sem o caráter de 

independência usual em auditorias e ouvidorias. Seu trabalho tem um caráter orientador e seus 

pareceres são submetidos inicialmente à Diretoria Geral, a qual é subordinada, e depois à Diretoria 

Colegiada, responsável pelas deliberações da Agência. No site da ANP, é possível encontrar os 

processos de prestação de contas anuais da Agência. Estão disponíveis pareceres da Auditoria 

Interna da ANP, da Auditoria da CGU, Acórdãos do TCU e Pronunciamentos do Ministro de 

Minas e Energia. 

Em linha semelhante atua a Corregedoria. O órgão, uma espécie de representação à 

distância do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal na ANP, tem entre suas 

responsabilidades a realização de correições nas unidades administrativas da estrutura 
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organizacional da Agência para verificar o cumprimento da legislação, apreciar as representações 

e denúncias que lhe forem encaminhadas contra a atuação dos servidores e propor a adoção das 

medidas pertinentes e analisar sindicâncias e processos administrativos disciplinares concluídos, 

além de “oferecer propostas de decisão ao Diretor-Geral” (ANP, 2018).  

A vinculação organizacional, as atribuições do regimento e os depoimentos dos 

entrevistados indicam relativa baixa autonomia da Corregedoria, cujos pareceres são usualmente 

pré-aprovados pela Diretoria Geral antes de serem submetidos à deliberação da Diretoria 

Colegiada. A área parece restringir sua atuação às situações nas quais é formalmente provocada. 

Esse quadro revela que aparentemente a ANP estaria desprovida de um sistema de combate à 

corrupção ativo, pois sua estrutura administrativa interna não parece ter entre suas atribuições 

identificar e prevenir ilícitos.   

Tanto a Auditoria quanto a Corregedoria não exercem a atribuição de receber denúncias de 

agentes econômicos ou consumidores, ao contrário de outras Agências, como a ANEEL. O órgão 

regulador do setor elétrico possui, desde 2012, duas ouvidorias: uma Institucional (voltada para 

críticas, sugestões, reclamações, denúncias, elogios e pedidos de informação referentes a 

procedimentos e ações da instituição tendo como foco de atuação o funcionamento das atividades 

do órgão) e outra Setorial (reclamações, elogios, sugestões e pedidos de informação de agentes e 

consumidores de energia elétrica), ambas dirigidas por um Diretor-Ouvidor. A Ouvidoria da 

agência reguladora do setor elétrico possui atribuição formal de receber e apurar denúncias vindas 

tanto dos servidores quanto da sociedade.  

Embora não tenha uma atribuição formalizada no Regimento Interno, o papel de receber 

críticas e denúncias é suprido pelo Centro de Relações com o Consumidor (CRC). A ele cabe 

receber as manifestações da sociedade e, após analisá-las, informar seus resultados às partes 

interessadas, consultando quando necessário as unidades integrantes da estrutura organizacional. 

O modo como estruturou ao longo do tempo a área e o número de servidores que lhe 

designou – três – parecem indicar que a ANP, em sintonia com a maioria dos órgãos de governo, 

historicamente não atribui papel de destaque ao canal de interação com a sociedade, sobretudo 

com relação ao recebimento de denúncias. Tal circunstância provoca reflexão, já que em seu Mapa 

Estratégico (ver página 109) a Agência estabelece como prioridade “ampliar o diálogo com os 

agentes econômicos regulados e a sociedade”.  
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Há de se falar, ainda, sobre a Comissão de Ética da ANP. Desde a década de 1990 o Brasil 

estabeleceu legislação para promover e regular as atividades relacionadas à conduta ética no 

âmbito do Executivo Federal. Primeiro com Decreto nº 1.171, de 1994, que aprovou o Código de 

Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Em seguida com o 

Decreto nº 6.029, de 2007, que criou o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal e 

disciplinou a estrutura das comissões de éticas dos órgãos integrantes do Executivo. A ANP, criada 

em 1997 e cujas atividades foram iniciadas em janeiro de 1998, instituiu, por meio da Resolução 

de Diretoria nº 755, em 04 de outubro de 2001, sua primeira comissão de ética, à época chamada 

de Comissão de Ética Setorial da ANP.  

 Para atender a novos requisitos legais a Agência criou, em 2008, a agora denominada 

Comissão de Ética da ANP (CEA), constituída por três membros titulares, um dos quais seu 

Presidente, e três suplentes com mandatos não coincidentes de três anos, com suporte técnico e 

administrativo de um (a) secretário(a)-executivo(a). De acordo com seu site, compete à CEA 

aplicar e supervisionar a observância, no âmbito da ANP, do Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994), do Código de Ética 

da ANP e das demais normas relacionadas ao tema. A CEA também atua como instância consultiva 

de dirigentes e servidores, lhe cabendo dirimir dúvidas e apurar, mediante denúncia ou de ofício, 

conduta em desacordo com as normas éticas, assim como representar a ANP na Rede de Ética do 

Poder Executivo Federal. 

 É preciso considerar, ainda, as iniciativas da ANP relativas à transparência. Primeiramente, 

vale citar a iniciativa denominada dados abertos. Para cumprir o Decreto nº 8.777/2016, que 

institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, a ANP publicou seu Plano de 

Dados Abertos – PDA. Disponível no site da Agência, o PDA é o documento responsável pela 

organização, implantação e racionalização dos processos de publicação de dados abertos da ANP. 

O documento estabelece a divulgação dos dados brutos, quando possível, e dos relatórios mais 

requisitados pela sociedade, em formato aberto, de fácil interpretação e processamento.  

Ao disponibilizar à sociedade, em formato simples e com periodicidade estabelecida, os 

dados criados ou custodiados pelos órgãos da administração pública brasileira, o Decreto nº 

8.777/2016 foi o segundo passo histórico no sentido de trazer transparência. O primeiro foi a Lei 

12.527, de 2011, a chamada Lei de Acesso à Informação – LAI, que obrigou a administração 

pública a fornecer informação à sociedade e publicar dados em seus sites em formatos abertos e 
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processáveis (art. 8º). A LAI segue preceitos definidos pelas organizações internacionais num 

movimento inspirado nas iniciativas pioneiras dos Estados Unidos, que lançou seu portal “data.gov” 

em 2009, e do Reino Unido, que inaugurou o seu “data.gov.uk” em 2010 (BRASIL, 2019).  

 Cumpre ressaltar que a estruturação formal de divulgação de dados abertos da ANP surgiu, 

assim como na maioria dos demais entes públicos federais, a partir do Decreto, sendo raros, no 

Brasil, aqueles com iniciativas espontâneas de franquear acesso a dados públicos. A regra, antes 

da Lei, atestada pela experiência e confirmada por meio de entrevistas qualitativas, era a restrição 

de acesso a informação. Agentes econômicos, cidadãos, jornalistas, pesquisadores e até mesmo as 

áreas internas da própria Agência tinha dificuldade em obter dados, confirmando a validade do 

adágio “informação é poder”.    

 A partir dos dados disponibilizados, é possível aos interessados, de acordo com seu perfil, 

criar novos formatos, incluindo gerar produtos comerciais, como aplicativos para pesquisa de 

preços de combustíveis a partir dos metadados advindos de levantamentos contratados pela ANP. 

Jornalistas, estudantes e acadêmicos, por sua vez, tem acesso facilitado a informações 

consideradas fundamentais para a realização de seus trabalhos. 

 Adicionalmente, com o objetivo de facilitar a compreensão de um setor marcadamente 

técnico, cujas definições requerem muitas vezes conhecimento especializado, a ANP criou e 

disponibilizou um pequeno glossário de termos e definições, que pode auxiliar o cidadão, assim 

como estudantes e pesquisadores, a compreender melhor o jargão especializado dos setores 

regulados pela Agência. 

 Para além do exposto, a ANP apresenta em seu site informações simplificadas e resumidas 

sobre seus processos licitatórios de bens e serviços e contratos e convênios, disponíveis ao 

público em cumprimento à Lei n° 9.755/1998. Embora os contratos estejam acessíveis, os 

documentos que embasam o processo licitatório não constam da plataforma, que também não 

permite buscas. À primeira vista, as informações visam apenas cumprir a legislação, sem 

preocupação com real transparência nos processos licitatórios de contratação de bens e serviços43. 

 Por fim, no que tange aos demonstrativos de receitas e despesas, ainda que de forma 

relativamente complexa, frequentemente com dados agregados e descontextualizados, a ANP 

divulga informações sobre a previsão e arrecadação de receita pública e execução orçamentária e 

                                                           
43 Não confundir com rodadas de licitação de blocos exploratórios, que cumpre procedimentos específicos e é 

largamente considerado um processo transparente e cujas as regras vêm sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. 
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financeira. O site da Agência remete o interessado ao sítio da Transparência Pública, que também 

não apresenta os dados de forma inteligível ao cidadão não especializado em orçamento público. 

 No citado site, é necessário selecionar o ano do exercício desejado e a opção de modalidade 

de consulta "por órgão". Em seguida se deve clicar em ministério de Minas e Energia e, em 

continuidade, escolher a ANP, o que permitirá conhecer sua execução orçamentária (um 

demonstrativo das despesas planejadas e efetivamente realizadas pela Agência) e conferir como o 

órgão regulador usou os recursos públicos que recebeu, ano a ano, desde 2005. 

 

4.1.1.1 Balanço sobre a transparência na ANP 

  

 Tal como Prado (2006), para fins da análise a que se propõe o presente trabalho, recorreu-

se à metodologia de associar transparência à disponibilidade de informações, sem relacioná-la 

necessariamente à accountability, embora a prestação de contas à sociedade uma das principais 

atribuições da ANP. Adicionalmente, como afirma Sartori (2001), considera-se que, para a 

transparência ser efetiva, não basta que as informações estejam disponíveis, elas precisam ter 

consistência e ser apresentadas de forma “palatável” e inteligível, sendo decodificadas em 

linguagem acessível para entendimento do público em geral. 

 Assim como fez Prado (2006) com a ANEEL, procurou-se identificar a existência de 

mecanismos institucionais de transparência disponíveis na própria legislação que criou a ANP. 

Utilizando mecanismo de busca disponível no site da Agência, não se encontrou a palavra 

“transparência” na Lei 9.478/97. Essa ausência evidencia, por si só, que tal legislação apresenta 

pouca preocupação com o tema, característica, aliás, das leis que criaram outras agências 

reguladoras, onde as exigências de transparência aparecem de forma vaga e pouco explícita. Só na 

Seção IV, artigo 17, que trata do Processo Decisório, encontra-se na Lei uma referência indireta a 

transparência, quando menciona que o processo decisório da ANP obedecerá, entre outros, ao 

princípio da publicidade. Tal alusão, entretanto, tem pouca relevância, pois trata-se de um preceito 

constitucional da própria Administração Pública, que abrange todo o aparato estatal.  

 Por outro lado, o Decreto 2455/98, que implanta a Agência, afirma em seu artigo 3º que a 

ANP deverá observar os seguintes princípios: “prevenção de potenciais conflitos, por meio de 

ações e canais de comunicação que estabeleçam relacionamento com agentes econômicos do setor 

petróleo, demais órgãos do governo e a sociedade” e “comunicação efetiva com a sociedade”. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/receitas/
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Em razão do conceito de transparência não estar explícito na legislação da ANP e sequer 

no conjunto de leis que regulam o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, seguiu-se o 

exemplo do estudo de Prado (2006):  fazer uma comparação entre o site da ANP e o do Ministério 

de Minas e Energia (MME), em razão do órgão regulador estar vinculado a esse ministério. O 

parâmetro utilizado foi a publicação de informações, sua adequação à legislação de contas públicas 

(BRASIL, 1998, 1999) e inteligibilidade/decodificação. 

 

4.1.2 Análise do website da ANP 

 

O site da ANP apresenta clareza visual entre os elementos funcionais da interface e o 

conteúdo, com boa consistência das soluções sistemáticas em relação à conceituação geral. Os 

textos estão legíveis e sua usabilidade é boa; procura antecipar os padrões de comportamento dos 

usuários, para atenuar as brechas entre seus modelos mentais e os modelos de interação.  

Em razão da amplitude de temas e grande quantidade de informação, a Agência tentou 

disponibilizar menus capazes de facilitar a localização dos assuntos procurados. Embora as 

escolhas de menus tenham um aspecto visivelmente facilitador, tem-se a impressão de que o site 

exige do usuário um conhecimento mínimo sobre o que procura, o que também ocorre nos sites de 

outras agências, mas trata-se de uma dificuldade superável com alguns cliques.  

A fórmula para resolver o problema talvez fosse construir o acesso de acordo com o perfil 

do usuário, a partir da distinção entre “Agente Econômico”, “Cidadão” e “Consumidor”. Desse 

modo, a Agência poderia, a partir de uma análise dos temas mais consultados, preparar uma 

visualização rápida da estrutura de informações para pessoas ou públicos específicos (estruturação 

clara para diferentes modelos mentais). Seriam sites exclusivos, já antecipando os interesses 

possíveis de acordo com o perfil do usuário.  

Outro trabalho para facilitar o acesso do cidadão à informação seria garantir maior clareza 

dos rótulos ou títulos dos links (utilizando poucas siglas ou palavras de uso restrito) dentro e fora 

do contexto do site. Por outro lado, o site da ANP possui recursos para ajudar na navegação 

(breadcrumbs, mapa do site, sinalizações visuais).  

Quase toda a informação disponibilizada permite download e está em formatos de amplo 

acesso público, como o programa PDF. Não foram encontrados arquivos em outros formatos que 
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não aqueles usualmente utilizados. Para aquelas informações que não podem ser baixadas, é 

permito ao usuário a impressão e o envio do link para si mesmo ou para outros interessados.  

O site possui um mecanismo de busca visível, capaz de encontrar informação em todo o 

seu conteúdo a partir do uso de frases ou palavras-chave. Outra ferramenta importante é o glossário 

de termos técnicos, que proporciona ao usuário não especialista e/ou pouco familiarizado 

tecnicamente com o segmento entender minimamente os assuntos pesquisados. 

O website apresenta a estrutura organizacional da ANP, com um organograma das 

Diretorias, Superintendências e Coordenadorias, assim como disponibiliza o regimento interno da 

instituição e uma série de outros textos importantes a uma adequada compreensão do 

funcionamento da instituição. A Agência apresenta foto e Currículo dos seus diretores – embora 

não conste informação sobre meios de contatá-los –, assim como sua agenda diária de 

compromissos.  

A avaliação negativa fica por conta da ausência do nome dos titulares das 

superintendências e coordenadorias, bem como de informações que permitam ao cidadão 

interessado entrar em contato com aquelas autoridades. O site do MME, por sua vez, vai além do 

organograma. Embora apresente apenas o Curriculum Vitae do ministro de Estado, possui um 

“Quem é Quem” onde o visitante facilmente localiza o responsável por cada área do ministério e 

pode acessar informação a seu respeito, tais como telefone, fax, e-mail e nome da secretária.   

Para facilitar a análise do conteúdo do site e seguindo o estudo de Prado (2006), o trabalho 

foi dividido em três grupos distintos de informação: Atuação da Agência, Informações sobre o 

Setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Prestação de Contas.   

 

4.1.2.1 A Agência – Informações sobre sua atuação 

 

A seção Acesso à Informação do site da ANP oferece referências institucionais importantes 

para o visitante se inteirar de sua atuação. Além de dados sobre os segmentos sob sua regulação, 

estão disponíveis a legislação que instituiu a Agência, seu regimento interno, origem dos recursos 

para sua manutenção e funcionamento de seu processo decisório. O internauta pode acessar 

sistema onde encontra os resultados das decisões das reuniões de diretoria, mas as informações 

são limitadas à pauta das reuniões e extratos das decisões da diretoria, não apresentando pareceres, 

notas técnicas e documentos que instruíram o processo. Tais dados – disponíveis há anos no site 
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da ANEEL, por exemplo – seriam importantes para que o interessado pudesse conferir o 

embasamento legal e a acurácia técnica das deliberações, assim como contextualizar as 

circunstâncias sobre as quais foram tomadas.  

Um destaque positivo é a facilidade com o que se pode consultar a legislação do setor 

regulado pela ANP. O site possui um sistema que permite acessar todo o conjunto de leis, decretos, 

portarias, resoluções e demais atos normativos do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

O serviço é atualizado de forma permanente. O website também possibilita o conhecimento das 

diretrizes utilizadas pela Agência no planejamento de sua atuação no atual e no próximo exercício. 

A definição das ações prioritárias, de acordo com o site, levou em consideração iniciativas 

legislativas e governamentais recentes. O site do MME não tem a mesma amplitude de 

informações disponibilizadas no sítio da ANP e não apresenta, por exemplo, dados sobre seu 

processo decisório. O ministério apresenta uma rápida descrição histórica de sua criação, 

atribuições e instituições a ele vinculadas. A legislação dos setores institucionalmente abarcados 

pelo MME está disponível. 

 

4.1.2.2 Audiências e Consultas Públicas 

 

As audiências e consultas públicas são o principal meio pelo qual a sociedade e os agentes 

interessados participam do processo decisório da ANP e influenciam na elaboração de suas 

normas. Elas são fundamentais para garantir a transparência do processo de criação dos atos da 

Agência e são utilizadas sempre que a legislação interfere nos direitos dos agentes ou tem impacto 

sobre o segmento regulado. A análise mostra que a ANP tem como prática a realização de tais 

eventos, mesmo quando a norma apresenta pouca relevância e limitada intervenção na vida dos 

agentes.  

As consultas e audiência estão amplamente disponíveis aos usuários. As que irão ocorrer 

são divulgadas com destaque no site. Durante a fase de consulta, os interessados podem enviar 

suas sugestões e contribuições por meio de endereço eletrônico anunciado no sítio. Na fase 

seguinte, após a realização da audiência, o material processado pela equipe técnica responsável é 

colocado à disposição do público. São oferecidas aos interessados download da súmula da 

audiência pública, lista dos participantes, apresentações realizadas durante o evento, propostas 

apresentadas pelos agentes e justificativas para seu acatamento ou rejeição.   
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O processo é transparente e democrático até a fase de apresentação das contribuições dos 

interessados, mas torna-se, muitas vezes, discricionário na etapa seguinte, quando as justificativas 

do órgão regulador para aceitar ou não as propostas apresentadas são quase sempre sumárias. De 

todo modo, no site da ANP, todo o material é largamente divulgado, tanto das audiências e 

consultas públicas em andamento quanto das já realizadas (desde 2003). Cumpre atentar para o 

fato de que tais eventos são realizados sempre na cidade do Rio de Janeiro, o que limita o acesso 

dos interessados e aumenta a importância de meios eletrônicos, capazes de assegurar a ampla 

participação da sociedade. 

 O site do MME apresenta informações sobre Consultas e Audiências Públicas em 

andamento, assim como as já realizadas (a partir de 2016). Essa área do site possui motor de busca 

e apresenta uma inovação em relação à ANP: o usuário pode criar um login e se cadastrar para 

acompanhar o andamento das consultas e audiências. 

 

4.1.2.3 Relatório de Gestão 

 

O Relatório de Gestão da ANP atende a uma recomendação da Controladoria Geral da 

União, que o menciona como parte integrante da prestação de contas a ser submetida anualmente 

ao Tribunal de Contas da União (TCU). Ele é elaborado pela Secretaria Executiva da Agência, 

com base em informações fornecidas por todas as unidades integrantes da sua estrutura 

organizacional. 

Embora seja difícil de encontrar no sítio e naturalmente não tenha um caráter de 

independência, a utilidade do documento vai além do atendimento de uma exigência dos órgãos 

federais de controle. Sua amplitude faz dele o único documento emitido pela ANP com um registro 

abrangente das ações mais relevantes de cada exercício. Sua leitura evidencia o tom dado pela 

diretoria na condução das ações do órgão regulador, marca prioridades estabelecidas, mostra 

obstáculos encontrados e ressalta os avanços obtidos a partir do esforço conjunto na busca da 

realização dos objetivos institucionais da autarquia especial.  

O relatório busca informar a sociedade e prestar contas da missão do órgão nacional de 

regulação da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis. De acordo com 

o documento, ele foi redigido com a preocupação de poder ser facilmente lido pelo especialista da 

área e pelo cidadão, apresentando um histórico da Agência, sua criação e organização ao longo do 
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tempo; traz informações sobre a gestão interna, envolvendo as áreas administrativa, orçamentária, 

o controle interno e a gestão de pessoas.  

O Relatório de Gestão da ANP também descreve a atuação finalística da autarquia, aí 

incluídos comentários sobre a regulação das atividades da indústria, os estudos e serviços de 

geologia aplicados à prospecção de petróleo e gás natural, a gestão do acervo de informações das 

bacias sedimentares brasileiras, promoção de licitações, contratos e concessões, participações 

governamentais, refino e processamento, comercialização e movimentação de produtos, 

abastecimento, qualidade de produtos, fiscalização, meio ambiente, segurança operacional, defesa 

da concorrência e outros mais. 

Está disponível uma série histórica de relatórios, de 2001 a 2018, todos em PDF e 

disponíveis para serem baixados pelo internauta, o que possibilita o acompanhamento do trabalho 

desenvolvido ao longo do tempo. Os relatórios de gestão evidenciam, como seria de se esperar, 

um tom claramente otimista e até mesmo propagandístico, o que requer do interessado capacidade 

analítica para distinguir informação relevante de discurso com fins de projeção institucional. Em 

que pese essa restrição, trata-se de importante ferramenta para o cidadão conhecer melhor o 

funcionamento do órgão regulador, sua atuação e realizações.  

O website do MME não disponibiliza o Relatório de Gestão da instituição, o que 

inviabilizou uma análise. 

 

4.1.2.4 Informações sobre o setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

 

Avaliou-se a quantidade e qualidade das informações disponibilizadas sobre os segmentos 

regulados pela Agência. Em seu Anuário Estatístico, disponível no site tanto em versão anual, em 

PDF, quanto em formato eletrônico – atualizado mensalmente –, a Agência oferece amplo e 

variado conjunto de dados que abarcam petróleo, gás natural e biocombustíveis, incluindo 

informações sobre mercados internacionais. 

Estão franqueados ao público, entre outras referências: (i) Contratos e Editais de Licitações 

de Blocos de todas as rodadas realizadas, assim como seus resultados; (ii) dados sobre bacias, 

blocos, campos, poços e produção mensal; (iii) estudos de geologia e geofísica 

adquiridos/patrocinados pela ANP; (iv) indícios de hidrocarbonetos constatados, declaração de 

comercialidade, lista de concessões e situação mensal de poços; (v) reservas de petróleo e gás 
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natural e lista com os campos que se encontram na etapa de desenvolvimento e sua respectiva 

produção. 

Há, inclusive, boletins mensais e anuais de produção; (vi) relatórios e estudos mensais 

sobre importação e exportação de petróleo e gás natural; (vii) relação das autorizações de operação 

concedidas a terminais terrestres, marítimos, fluviais ou lacustres e a dutos de transporte ou de 

transferência de petróleo, seus derivados, biodiesel e misturas óleo diesel/biodiesel; (viii) relação 

das empresas brasileiras de navegação - EBN autorizadas pela ANP para o transporte a granel de 

petróleo, seus derivados e gás natural por meio aquaviário; (ix) dados sobre refino e abastecimento 

nacional; (x) dados sobre a produção e o consumo de biocombustíveis e todos os derivados de 

petróleo e gás natural e dados sobre visitas técnicas e fiscalizações. 

A ANP coloca à disposição da sociedade textos explicativos sobre vários assuntos e 

questões (rodadas de licitação, por exemplo), com destaque para as mudanças ocorridas no marco 

regulatório em 2010. A agência explica detalhadamente o novo modelo e coloca à disposição as 

leis. Ao mesmo tempo em que explica as mudanças recentes no marco regulatório do setor, a ANP 

preencheu uma lacuna em relação ao passado por meio de uma apresentação histórica desse 

estratégico setor, o que permite ao cidadão uma visão panorâmica do desenvolvimento dessa 

atividade econômica. Uma linha do tempo apresenta as diversas fases vividas pela indústria do 

petróleo no Brasil, o que além de preservar a memória técnica do segmento promove a 

disseminação de informações.  

Por outro lado, faltam interpretação e contextualização das informações técnicas oferecidas, 

como, por exemplo, dados sobre bacias, blocos, campos, poços e produção mensal. É obviamente 

útil ao internauta saber o número de poços pioneiros perfurados no Brasil, mas esse dado assumiria 

maior tangibilidade se comparado a realidade de outros países, por exemplo. Outros dados 

poderiam ser agregados e traduzidos para uma linguagem mais acessível. Do modo como estão 

disponíveis, são úteis para especialistas, consultores e profissionais do mercado, mas distantes do 

cidadão.  

Em vista disso, avalia-se que há abundante quantidade de informações públicas, muito 

embora boa parte delas não esteja analisada de acordo com o contexto social e econômico no qual 

foi criada, o que dificultaria, à primeira vista, o cidadão se referenciar. A maior parte desse material 

está em linguagem acessível ao leigo, mas ainda assim seu completo entendimento requer o 
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conhecimento sobre o modo como funciona o setor, que apresenta características eminentemente 

técnicas.  

O MME, por sua vez, não disponibiliza acesso a tanta informação como faz a ANP. Na 

área de seu site onde anuncia “Estatísticas de Petróleo e Gás”, não se encontram dados, mas sim 

uma lista de leis. Por outro lado, o ministério apresenta uma série de boletins de acompanhamento 

dos mercados de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Elaborados a partir de informações da 

própria ANP, os relatórios do ministério são uma importante referência para quem deseja 

acompanhar o comportamento mensal dos mercados de petróleo, gás natural e biocombustíveis 

 

4.1.2.5 Participações Governamentais 

 

A superação da distância entre a agência e a sociedade é possível e altamente 

recomendável, como mostra a análise da parte do site que apresenta informações sobre as 

participações governamentais, que são os pagamentos feitos pelos concessionários que exploram 

e produzem petróleo ou gás natural e incluem bônus de assinaturas, royalties, participação especial 

e pagamento pela ocupação ou retenção de área exploratória.  

Embora de forma não inteiramente amigável, a ANP apresenta detalhadamente tais dados, 

mostrando os valores pagos por empresa, assim como a lista do quanto recebem estados, 

municípios e União. Trata-se de uma importante ferramenta de acompanhamento que permite à 

sociedade cobrar maior efetividade na aplicação desses recursos. Afinal, como alerta Stiglitz 

(2005), o petróleo é um recurso que pode trazer benefícios financeiros a comunidades locais se for 

gerenciado com transparência, eficiência e imparcialidade. Esses benefícios potenciais podem e 

devem ser vistos no contexto de possíveis consequências sociais e ambientais para essas mesmas 

comunidades. 

Desse modo, embora não seja uma de suas atribuições diretas, parece haver espaço para a 

Agência estimular a discussão sobre os vários riscos que acompanham muitos projetos de produção 

de petróleo, incluindo derramamentos. Sente-se falta, também, da divulgação de mecanismos de 

controle sobre os resultados alcançados com o uso desses recursos. Informação confiável e 

compreensível sobre esse importante tema pode auxiliar o cidadão a ponderar sobre os potenciais 

benefícios e custos, assim como questionar o uso adequado das participações governamentais. 
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4.1.2.6 Prestação de Contas 

 

Durante sua história a ANP nunca teve Ouvidoria44, ao contrário da ANEEL e da Anatel, 

cuja a legislação que as criou já previa a existência dessas unidades administrativas – uma mostra 

da importância atribuída pelo legislador a esse serviço. Na ANEEL a Ouvidoria é exercida por um 

dos diretores e na Anatel ele é nomeado pelo presidente da República, com mandato de dois anos 

e obrigação de produzir relatórios semestrais. 

Para fins de análise, utilizamos como referência o Centro de Relações com Consumidor 

(CRC), unidade administrativa da ANP que faz o papel, ainda que limitado, de uma Ouvidoria, 

restrita ao âmbito externo. Trata-se de uma área vinculada à Superintendência de Comunicação e 

Relações Institucionais (SCI), portanto hierarquicamente bastante distante da importância 

concedida a esse serviço pela legislação que criou outras agências. Há, adicionalmente, diferenças 

importantes entre as duas ouvidorias. Na ANEEL, o ouvidor é um ombudsman, enquanto nas 

demais trata-se de um canal de contato com o público.  

De acordo com o site da Agência, o CRC foi constituído em junho de 2000 como o canal 

de relacionamento da ANP com o público, em especial os consumidores dos produtos da indústria 

do petróleo e do gás natural, buscando a proteção dos seus interesses. Segundo o folder do CRC, 

acessado no site da Agência, as respostas às demandas são fornecidas conforme o canal de 

comunicação escolhido pelo interessado.  

A maioria das manifestações é respondida imediatamente após o recebimento, já que o 

pessoal de atendimento dispõe de um roteiro com pedidos de informação recorrentes. Entre as 

exceções estão aquelas que exigem consulta específica a alguma das áreas técnicas da ANP. Nesses 

casos, após consolidar os dados recebidos das instâncias administrativas acionadas dentro da 

Agência, o CRC-ANP repassa a resposta ao interessado. Quando se tornam rotineiros, os temas 

das demandas são incorporados ao conteúdo do sítio da ANP na internet e aos impressos editados 

                                                           
44 

Após aprovação da Lei das Agências (13.848/2019) – e pouco antes de sua promulgação –, que estabeleceu um 

prazo de 120 dias para as agências reguladoras criarem ouvidorias, a ANP instituiu a sua em 5 de abril de 2019, por 

meio da Portaria 147/2019. A Diretoria Colegiada da ANP, entretanto, rejeitou, pelo placar de 3 x 2, o primeiro nome 

indicado para ocupar a função. A área ficou sem gestor até setembro de 2019, quando o cargo foi finalmente 

preenchido. Nessas circunstâncias, a análise ficou comprometida, já que a tese foi concluída no final de outubro de 

2019.   
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pela Agência para distribuição em eventos públicos. Denúncias podem ser feitas diretamente por 

meio de formulários disponíveis no site. 

No espaço denominado Fale Conosco há informações como relatórios das atividades do 

serviço e número de atendimentos (ligações, e-mail e cartas). Gráficos apresentam quem entra em 

contato com ANP (predominantemente agentes econômicos) e o motivo dos contatos com a 

Central de Atendimento (majoritariamente, solicitam informações e fazem reclamações, 

agradecimentos, sugestões e elogios). Entre as informações solicitadas se destacam, sobretudo, 

processos e documentação de agentes econômicos interessados na obtenção de autorizações do 

órgão regulador.  

Esse quatro parece demonstrar que o CRC da ANP assumiu um perfil diferente das 

ouvidorias, tornando-se um canal para informação dos agentes econômicos, que o utilizam para 

acompanhar o andamento de seus processos. O Centro também possui outra limitação importante: 

não tem a atribuição de realizar “auditoria interna” da Agência, o que compromete sua contribuição 

à transparência. Por outro lado, essa área do site da Agência torna acessível algumas informações 

importantes, por meio de cartilhas como “10 Orientações para Garantir os Direitos do 

Consumidor”, “Cartilha do Posto Revendedor de Combustível” e “Guia do Revendedor de GLP”. 

Em cumprimento ao que determina a Lei n° 9.755/98, que dispõe sobre a criação de 

homepage na Internet para divulgação dos dados e informações que especifica, a ANP 

disponibiliza arquivos com as informações mensais sobre seus contratos e convênios. O material, 

que pode ser baixado em arquivo em PDF, mostra o objeto, a vigência, valor, duração e o 

fundamento legal da contratação. As informações estão disponíveis desde 2008, segregadas 

mensalmente, embora não apresentem detalhes e o contexto dessas contratações. De todo modo, é 

possível ao interessado fazer cruzamentos e comparações entre tipos similares de contratos a partir 

dos dados fornecidos. 

O site do MME, por sua vez, não torna pública nenhuma informação sobre contratos. Na 

área relacionada há apenas uma definição do que seria um contrato para a Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos (Lei 8.666/93) e um endereço da área administrativa do Ministério que 

cuida do assunto. O mesmo ocorre com os convênios, onde se apresenta apenas uma descrição 

legislativa sobre eles. Com relação ao Processo de Contas Anuais, o site do MME tenta atender a 

legislação sobre o tema, mas divulga apenas as peças técnicas relacionadas à Prestação de Contas 

Anuais do ministério.  
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4.1.3 Discutindo a atuação da ANP 

 

Em comparação ao site do MME, pode-se afirmar que a ANP disponibiliza uma quantidade 

e variedade de informações mais ampla, permitindo o acompanhamento de sua atuação, embora 

isso exija algum conhecimento técnico sobre os setores que regula. Está evidenciado um cuidado 

da Agência em produzir textos de caráter educativo, capazes de formar um público que possa 

entender melhor suas atribuições. A iniciativa alcança bons resultados na apresentação 

institucional desse importante segmento; mostra-se frágil, entretanto, quando entra na seara 

técnica. É forçoso reconhecer tratar-se de uma tarefa que compete em pé de igualdade com a 

complexidade desse setor. De todo modo, o site da Agência está estruturado de modo a facilitar a 

disseminação da informação. 

Além de dotado de instrumentos e capacidade técnica e administrativa para garantir a 

promoção da competição, regular e fiscalizar as atividades dos setores regulados e monitorar a 

indústria, entre outras atribuições legais, o órgão regulador deve ser capaz de assegurar 

transparência e informação confiável. A transparência é sempre uma maneira de proteger os 

interesses da sociedade e dos consumidores no longo prazo. Nesse sentido, o órgão regulador é 

peça-chave para inspirar confiança na relação entre o poder público e o cidadão.  

A ANP, no exercício de suas atribuições e competências, alcança vasto universo de 

usuários de seus serviços. Compreende partes interessadas na atuação da Agência: consumidores, 

agentes do mercado, sociedade e governo. Para efeito de ilustração, basta mencionar que a rede de 

postos varejistas de combustíveis líquidos soma hoje mais de 33 mil estabelecimentos, enquanto a 

rede de revendas de GLP chega a 90 mil pontos. À medida que a gestão da Agência viabiliza 

prestação de contas, informação e transparência, os principais beneficiários são os cidadãos, que 

ganham em qualidade de produtos, segurança, confiabilidade e preços competitivos.  

Depreende-se, pela análise aqui realizada, que o atendimento das necessidades dos agentes 

econômicos da cadeia de petróleo e gás e dos consumidores só será efetivamente alcançado com 

uso crescente de tecnologia da informação e a busca de efetiva transparência das atividades da 

Agência. O domínio do conhecimento técnico sobre a indústria do petróleo e do gás natural é 

requisito para a ação da ANP, mas se o órgão regulador não estiver aberto a inovação tecnológica 

e a internalizar a transparência como uma prática efetiva e permanente na sua atuação, dificilmente 

conseguirá cumprir à altura as importantes atribuições sob sua responsabilidade. 
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Manter e disponibilizar dados e informações sobre a indústria do petróleo constitui-se num 

macroprocesso corporativo que alimenta todos os demais macroprocessos da organização, 

compreendendo um conjunto de atividades com a atribuição de obter, consolidar e distribuir 

informação à sociedade brasileira, em especial aos consumidores e aos agentes econômicos da 

indústria do petróleo. Desse modo, parece estratégico à ANP ter como norte a transparência, ou 

seja, a democratização do acesso às informações, em contraposição ao sigilo das mesmas. Tal 

postura, afinal, asseguraria ganhos à própria Agência, pois há uma correlação direta entre 

transparência da administração pública e boa avaliação da gestão do aparato estatal.  

À guisa de conclusão, constatamos que a ANP pode ser avaliada como uma instituição que 

valoriza a transparência, embora apresente algumas limitações operacionais que dificultam o 

amplo acesso do cidadão à informação. Não há nada que justifique, por exemplo, que a Ag~encia 

tenha levado 20 anos para disponibilizar dados sobre a formação de preços dos derivados de 

petróleo e do gás natural, por exemplo. Se levarmos em conta os defeitos de origem da legislação 

do setor que regula – que dá demonstrações claras de não prezar a transparência e a prestação de 

contas – a Agência avançou. Em que pese suas limitações, podemos considerar o nível de 

transparência da ANP como satisfatório.  

Para que qualquer avaliação seja possível de ser exercida, faz-se necessário assegurar ao 

cidadão acesso a informação. Isso traz a necessidade de aproximar regulação e transparência. Há 

uma demanda crescente da sociedade por informação pública acessível e prestação de contas 

inteligível. Os debates recentes colocam o tema da accountability democrática na agenda de todos 

os órgãos públicos nas variadas esferas, como uma forma aperfeiçoar o controle e a participação 

do cidadão nas políticas públicas, mas também como forma de legitimação do próprio governo 

(CENTRO LATIONAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO, 2018). 

 

4.2 Avaliação do Upstream do setor de petróleo e gás natural brasileiro 

 

Esta seção dedica-se aos resultados concernentes ao primeiro objetivo específico desta tese, 

a saber, compreender a percepção de stakeholders sobre o Upstream do setor de petróleo e gás 

natural brasileiro, de maneira a identificar seus pontos fortes e fragilidades. 

Aqui, contextualiza-se, brevemente, as 25 variáveis e apresenta-se os resultados por meio 

de figuras com evolução da série histórica, na forma de média, que mostra a tendência central das 
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respostas. Com o apoio do software de análise de dados SPSS, foram criados fatoriais que 

agregaram as questões em grandes grupos temáticos: Comercial, Regulatório, Prospectividade e 

Ambiente de Negócios. 

 

4.2.1 Questões Comerciais 

 

Neste tópico, foram analisadas seis variáveis, expostas no Quadro 11. Os resultados 

indicam que duas variáveis, contratos de concessão e partilha, revelaram-se favoráveis à 

atratividade, enquanto quatro variáveis demonstraram não contribuir à atratividade do Upstream, 

com destaque à carga tributária, com pronunciado desencorajamento ao investimento. As 

questões comerciais, todavia, apresentam tendência de melhora em 2018. 

 

Quadro 11 - Conceituação e definição das questões comerciais na atratividade 

Questão Definição 

Participações governamentais, tais como 

royalties, participações especiais, taxas 

de retenção de área 

Ao contrário do regime fiscal, que abrange todas as empresas, as 

participações governamentais incidem só nas atividades Exploração 

& Produção de petróleo e gás. É indicador usualmente utilizado para 

comparar regimes fiscais. 

Carga tributária que não seja específica 

para a produção de petróleo, incluindo 

pessoal, empresarial, folha de pagamento 

e impostos sobre o capital e a renda; a 

complexidade do cumprimento das 

obrigações ficais 

Carga tributária pode ser entendida como o somatório de todos os 

tributos – impostos, taxas e contribuições – dos três níveis 

governamentais (Federal, Estadual e Municipal) incidentes sobre a 

economia. 

Características brasileiras do regime de 

Contrato de Concessão 

A empresa concessionária possui direitos exclusivos sobre a área 

concedida no período do contrato, recuperando os custos e realizando 

lucros por meio da produção, com a qual paga ao Estado suas 

obrigações e impostos devidos. 

Características brasileiras do regime de 

Contrato de Partilha de Produção 

Contratos de partilha: i) custos de exploração são da empresa ou 

consórcio; ii) O resultado é dividido em cost oil, utilizado para 

recuperar os custos incorridos e o profit oil, destinado ao lucro do 

governo e das empresas. 

A estrutura do mercado do Downstream 

e sua política de preços 

Mede se o Downstream e sua estrutura de mercado opera em 

concorrência, se permite novos entrantes e se assegura adequada 

remuneração (sistemática de preços livres, com transferência das 

oscilações para o mercado interno). 

Barreiras comerciais tarifárias/não 

tarifárias ao comércio e restrições ao 

repatriamento de lucros 

Lei, regulamento, política, medida ou prática que restrinja o comércio 

exterior/restrições quantitativas, licenciamento de importação, 

procedimentos alfandegários, antidumping, salvaguardas e medidas 

sanitárias e fitossanitárias. 

Fonte: elaboração própria 
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Como evidencia a Figura 6, a variável participações governamentais, identificada em 2012 

como neutra, com média de 3.1, apresentou declínio e configura leve viés de desencorajamento ao 

investimento. Tal fato pode guardar relação com propostas de caráter arrecadatório da Assembleia 

Legislativa e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que vive contexto de contingenciamentos 

fiscais (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2017) e 

enxerga no setor mais importante do Estado uma saída arrecadatória, o que traria imprevisibilidade 

na perspectiva das empresas (CARNEIRO; DELGADO, 2017). 

 

Figura 6 - Evolução das Questões Comerciais 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Há crescente percepção de que a Carga Tributária desencoraja investimentos. A questão 

desponta como a mais rejeitada, com média de 1,8 em 2018. A hipótese é que essa reprovação se 

explica mais pela complexidade e custo para cumprimento das normas, que pela carga tributária 

em si, hoje em 32,4% (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018), posição que tende para 

intermediária. 
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Para efeito de comparação, o México tem carga tributária de 16,6% do PIB; já a Dinamarca, 

de 45,9% (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO - OCDE, 2018). Embora com menos consenso, as barreiras comerciais 

tarifárias/não-tarifárias e restrições ao repatriamento de lucros também prejudicam a atratividade 

do E&P. Apresentam comportamento declinante e, em 2018, chegam a média de 2,3. 

 O Contrato de Concessão mostra-se apenas neutro e não representa, para os entrevistados, 

atributo capaz de encorajar investimentos, tampouco óbice. Pode-se, apenas, intuir sobre as razões 

dessa percepção: viés arrecadatório do bônus, componente de risco importante que a 

concessionária paga antes mesmo de iniciar a atividade exploratória e aumento dos valores pagos 

pela retenção de área (IBP-UFRJ, 2017). 

O Contrato de Partilha de Produção, por sua vez, que no início da série não apresentava 

comparativamente o desempenho do regime de concessão, melhorou sua avaliação e superou seu 

“concorrente”, o regime de concessão, em 2018. Os críticos desse contrato alegam que o valor do 

bônus de assinatura pago pelas áreas não é fruto de uma precificação de mercado, mas estabelecido 

pelo governo; outra observação negativa seriam custos – e incertezas – adicionais de governança, 

advindos da necessidade de aprovação prévia, pela PPSA, dos dispêndios incorridos nos projetos. 

Seus defensores, de maneira oposta, consideram que a Partilha reduz riscos, já que todos os gastos 

do processo exploratório e de desenvolvimento são abatidos no projeto.  

Tal resultado evidencia a flexibilidade das empresas em lidar com diferentes regimes, mas 

pode também significar julgamento do potencial geológico do Pré-Sal, já que a partilha abarca 

apenas essa seção geológica. Na verdade, não se pode afirmar a existência de um contrato 

conceitualmente melhor sem uma análise objetiva de suas premissas. Como mostra Radon (2005), 

cada um apresenta vantagens e desvantagens sob diversos pontos de vista, destacadamente em seus 

aspectos comerciais, que são determinantes. Se por um lado os contratos de partilha são 

considerados mais burocráticos e isso tenha um peso nas decisões de investimento, por outro 

minimizam certos riscos; a atividade exploratória, por exemplo, entra como um custo a ser 

incorrido pelos sócios do projeto. No Contrato de Concessão, o risco é integralmente da petroleira. 

No fim do dia ambos os regimes e suas características específicas são avaliados sob a perspectiva 

dos resultados econômicos que podem proporcionar, numa competição global entre países e 

províncias produtoras.  
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A Petrobras possui 98% do refino do país45 (ANP, 2018) e sua política comercial para 

combustíveis por certos períodos não seguiu, na opinião de especialistas como Câmara (2012) e 

Almeida (2012), o conceito básico de preços livres – avaliações mensais e transferência das 

oscilações ao mercado interno das variações internacionais. Para os entrevistados, essa Estrutura 

do mercado do downstream desencoraja investimentos no Upstream.  

Há, entretanto, leve melhora, afirmam Almeida e Soares (2018), possivelmente em virtude 

de a empresa ter implementado, em julho de 2017, política de reajustes de derivados, contestada 

em maio 2018 por greve de caminhoneiros que exigia redução no preço do Diesel. O movimento 

grevista parece ser a expressão mais visível da pouca experiência do consumidor brasileiro em 

conviver, no segmento de combustíveis, com as flutuações de preços típicas do livre mercado. De 

outra parte, reflete também as falhas de uma estrutura de mercado que permite que as quedas do 

preço do barril sejam frequentemente incorporadas às margens das distribuidoras e postos de 

revenda, sem que cheguem ao consumidor final.  

 

4.2.2 Questões Regulatórias 

 

Em comparação às questões comerciais, as questões regulatórias, apresentadas e definidas 

no Quadro 12, saem-se pouco melhor, com três variáveis tidas como positivas e três vistas como 

negativas. Apesar da expressiva piora na percepção entre 2014 e 2016, as variáveis se recuperaram 

em 2018, exceto a compatibilidade de regulamentos entre as esferas da federação, que 

apresentaram piora. 

 

                                                           

45 Esse padrão concorrencial, de elevado grau de concentração numa estatal, permitia aos governos frequentemente 

não implementar as necessárias correções de preços internos de acordo com as variações do barril do petróleo, uma 

referência internacional (CÂMARA, 2012). A despeito de dispor de área técnica responsável pela defesa da 

concorrência, a ANP conviveu, durante 18 anos, com essa estrutura de mercado. Mudanças de orientação política, 

com destaque para o recente protagonismo do ministério da Economia, fizeram com que a Agência se movesse no 

sentido de combater essa concentração, o que culminou com o Termo de Compromisso de Cessação (TCC) entre o 

CADE e a Petrobras, assinado em 11 de junho de 2019 e por meio do qual a estatal se compromete a vender oito 

refinarias de petróleo, incluindo os ativos relacionados a transporte de combustível. O TCC teve como base nota 

técnica elaborada pelo Departamento de Estudos Econômicos (DEE) do CADE no âmbito de grupo de trabalho 

instituído com ANP, que gerou inquérito hoje suspenso em razão do acordo.  
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Quadro 12 - Impacto das questões regulatórias na atratividade 

Questão Definição 

Previsibilidade na administração, 

interpretação e aplicação dos regulamentos 

Clareza na interpretação e estabilidade das regras do negócio e se 

as alterações são feitas com discricionariedade, arbitrariedade e 

parcialidade, ou com frequência desnecessária 

Complexidade e custo do cumprimento das 

normas 

Custos incorridos no cumprimento de determinações regulatórias, 

incluindo tempo, treinamento de pessoal e recursos para atividades 

relacionadas, preenchimento de declarações, atendimento a 

fiscalizações, entre outras. 

Exigências de Conteúdo Local As operadoras de blocos exploratórios e campos em produção 

devem cumprir certos percentuais de compras locais e assegurar 

preferência à contratação de fornecedores brasileiros quando suas 

ofertas têm preço, prazo e qualidade equivalentes às de outros 

fornecedores. 

Exigências de Pesquisa e Desenvolvimento Concessionários devem investir em P&D 1% da receita bruta 

gerada pelos campos de grande rentabilidade ou volume de 

produção, sendo 50% deste montante em suas instalações e os 

50% restantes em universidades ou centros de P&D. 

Atuação do agente regulador Mede a percepção sobre a ANP, cuja a atribuição é regular, 

contratar e fiscalizar as atividades dos setores de petróleo, gás 

natural e biocombustíveis.  

Compatibilidade de regulamentos entre as 

esferas federal, estadual e municipal 

Afere o funcionamento e a harmonia das competências 

administrativas dos entes federativos – União, Estados e 

Municípios –, que a exercem sem a hierarquia de um ente sobre o 

outro.  

Previsibilidade nas mudanças nos 

regulamentos da área ambiental, no 

licenciamento ambiental e quanto a áreas a 

serem protegidas 

Avalia o funcionamento do processo de licenciamento de 

atividades do setor de petróleo e gás natural e a previsibilidade de 

seus regulamentos.  

Fonte: elaboração própria 

 

Na sequência, a Figura 7 apresenta graficamente a evolução das questões regulatórias. 
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Figura 7 - Evolução das Questões Regulatórias 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 A Figura 7 mostra que o patamar alcançado pela variável previsibilidade na administração, 

interpretação e aplicação dos regulamentos e frequência de alteração enfatiza a existência, na 

opinião dos entrevistados, de certa instabilidade nas normas do setor. 

 De acordo com Levy e Spiller (2009), o remédio para evitar essas guinadas é a criação de 

três mecanismos que se complementam no aprimoramento de um marco regulatório: i) limitações 

consideráveis com relação ao poder de arbítrio do agente regulador; ii) limitações – formais e 

informais – para eventuais alterações no sistema regulatório e iii) instituições que assegurem 

garantias a essas limitações. Esse arcabouço, segundo os autores, deve ser complementado com 

um conjunto de regras específicas capazes de fornecer salvaguardas contra comportamentos 

oportunistas dos reguladores. 

 O resultado da questão que mede a Complexidade e custo do cumprimento das normas e 

se há interação entre quem as faz e as empresas indica que seria complexo e oneroso cumprir regras 
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no Brasil, como apontam outros estudos: o Doing Bussiness 2019 (WORLD BANK, 2019), por 

exemplo, aponta que o Brasil é um dos países onde se gasta mais tempo para se lidar com a 

burocracia tributária no mundo. O pagamento dos impostos em si é só uma das etapas de um 

processo burocrático, antecedido por cálculos de valor do tributo, formulários e análises de normas 

aferição de possíveis descontos ou créditos tributários. 

 Coloca em discussão, também, a possibilidade de melhoria na efetividade das consultas e 

audiências públicas da ANP, cujo o processo é transparente e democrático, mas às vezes 

discricionário, já que em suas justificativas para acatar ou não as propostas apresentadas são 

usualmente sumárias. A variável apresenta claro desencorajamento. 

 A percepção sobre o Conteúdo Local alcança patamar de neutralidade, com média de 3 

pontos ao longo da série. Indo além da superfície, podemos encontrar certa tendência nas respostas: 

entrevistados ligados às operadoras estariam, em tese, propensos a julgar a exigência um entrave 

ao investimento; profissionais das empresas fornecedoras, em princípio, estariam inclinados a 

considerarem encorajadora. A questão subjacente é que o conteúdo local parece despertar 

acalorado debate, pelo poder que possui de mobilizar sentimentos nacionalistas, pois a maior parte 

dos países não imagina a repetição de modelos de extração de recursos naturais sem a contrapartida 

do desenvolvimento de uma indústria local de fornecimento de bens e serviços.  

 As empresas operadoras parecem concordar com essa premissa, mas o período que 

antecede a criação de um parque fornecedor competitivo é marcado pelo conflito. Petroleiras 

desejam um crescimento gradual dos percentuais de nacionalização, de modo a assegurar que 

preços, prazos e qualidade tenham pouco impacto nas suas atividades; fornecedores e governos 

pressionam pela celeridade do ritmo, buscando garantir os benefícios o mais rapidamente possível. 

Por outro lado, num cenário de fragilidade fiscal, governos ficam mais propensos a aceitar 

compromissos de conteúdo local mais baixos em troca de bônus de assinatura46 maiores no curto 

prazo, como ocorrido no Brasil no período 2015-2017 (CINTRA, 2017). 

 De outra parte, sobressaem positivamente na percepção dos entrevistados as Exigências de 

P&D, com expressiva pontuação média ao longo da série histórica. A despeito desse resultado, há 

uma união de atores em defesa do aperfeiçoamento da Cláusula de PDI da ANP, propondo que os 

                                                           
46 O Bônus de Assinatura é um critério de seleção tradicional em licitações para concessão. O valor do bônus está 

associado a expectativa das empresas quanto ao potencial produtivo dos blocos disputados e ao grau de competição 

pela área na rodada de licitação (IBP, 2018). 
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recursos possam ser utilizados para o desenvolvimento da cadeia de fornecedores no país e que a 

propriedade industrial dos ativos gerados pelos projetos siga legislação federal e não regras 

restritivas específicas criadas pela ANP (IBP, 2017; ABESPETRO, 2018). 

 Como resultado dessa mobilização, a ANP aprovou, em agosto de 2019, novas regras para 

desburocratizar o uso de recursos obrigatórios de pesquisa e desenvolvimento, permitindo que as 

petroleiras tenham um pouco mais de influência na aplicação do dinheiro. Isso permitirá ainda que 

startups e fornecedores da indústria de petróleo tenham maior acesso com menor burocracia aos 

recursos que as empresas obrigatoriamente têm que investir em PD&I no país. 

 “Ao mesmo tempo que a gente está tentando dar mais autonomia para as petroleiras, 

estamos buscando reduzir a burocracia", disse Alfredo Renault, superintendente de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico da ANP (TN Petróleo, 2019). O superintendente declarou ainda 

que a área está " [...] está seguindo uma visão da nossa diretoria de que a empresa tem mais 

qualificação para decidir o que é importante do que nós". Autores como Florentino (2016) alertam 

no sentido que a ANP fique atenta para que sua atuação mude os custos relativos das atividades 

tecnológicas em benefício da sociedade – e não imponha custos que venham a impedir retornos 

positivos a todos os agentes. 

  A percepção do papel da ANP, que vinha se deteriorando – pontuação média de 3,3 (2012) 

e 3,2 (2014), 2,9 (2016) – se recupera e reverte a tendência em 2018. Para os entrevistados, se O 

papel do órgão regulador não é distintamente marcado como encorajador ao investimento, 

tampouco representa obstáculo. A variável que mede a Compatibilidade de regulamentos entre as 

esferas federal, estadual e municipal evidencia pronunciada desarmonia no federalismo brasileiro 

e prejudica a atratividade do Upstream, com média 2,3, em 2018. Com relação à Previsibilidade 

nas mudanças nos regulamentos da área ambiental no licenciamento ambiental há 

desencorajamento ao investimento. Na perspectiva das petroleiras, esse olhar negativo decorre do 

processo de licenciamento, pois consideram poderia ser mais rápido e previsível. 

 O Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP), entidade 

representativa das petroleiras, defende a realização de avaliação ambiental dos blocos ofertados 

antes da licitação. Na opinião da entidade, a avaliação ambiental de área sedimentar e o 

mapeamento prévio dos impactos socioeconômicos da área a ser licitada contribuiriam para tornar 

o processo de licenciamento ágil, previsível e transparente (IBP, 2017). É um tema controverso, 

de difícil comparação com outros países e que comporta diferentes visões. De acordo com Verocai 
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(2004), o licenciamento ambiental, tal como praticado no Brasil, é praticamente único no mundo, 

o que impede uma confrontação direta de prazos47.  

 

4.2.3 Questões de Prospectividade 

 

Os achados da pesquisa indicam que as questões relativas à prospectividade, descritas no 

Quadro 13, são encorajadoras ao investimento, com exceção da participação de 30% da Petrobras 

e seu papel de operadora em todos os blocos do Pré-Sal. A Figura 8, por sua vez, apresenta o 

desempenho das Questões de Prospectividade ao longo do tempo. 

 

Quadro 13 - Impacto das questões de prospectividade na atratividade 

Questão Definição 

Disponibilidade de dados geológicos, sua 

qualidade e detalhamento e a facilidade 

de acesso aos dados públicos 

Mede se o BDEP fornece com integridade, segurança e eficiência os 

dados gerados pelas atividades de E&P, tais como poços 

(estratigráficos, exploratórios e de produção) e levantamentos sísmicos 

(2D e 3D).  

Potencialidade geológica das bacias 

sedimentares onshore 

O Brasil possui 29 bacias sedimentares de interesse petrolífero, com 

área de 6.436.200 km², sendo 76% em terra e 24% em mar (ANP, 

2012). Dessas, 13 bacias exclusivamente terrestres e nove que se 

estendem da terra para o mar. 

Potencialidade geológica das bacias 

sedimentares offshore 

Mede a percepção sobre a potencialidade geológica das bacias 

sedimentares offshore. 

Participação de 30% da Petrobras e seu 

papel de operadora em todos os blocos do 

Pé-Sal 

A Lei 12.351/2010 mudou o marco regulatório do setor e atribuiu à 

Petrobras obrigatoriedade de ser operadora de todos os blocos do 

regime de partilha, com participação mínima de 30%. Nova mudança 

tornou a participação optativa. 

Fonte: elaboração própria 

 

  

                                                           
47Para conhecer as premissas de licenciamento ambiental estratégico e seu uso ao redor do mundo, ver Ministério do 

Meio Ambiente - MMA (2002). 
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Figura 8 - Evolução das Questões de Prospectividade 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 A Disponibilidade de dados geológicos, sua qualidade e detalhamento e a facilidade de 

acesso aos dados públicos representa fator de encorajamento ao investimento no E&P brasileiro. 

A questão apresenta elevada e crescente média ao longo da série.  Por sua vez, o potencial das 

bacias onshore, com média de 3,5 nas quatro edições, é fator positivo. Já a potencialidade 

geológica das bacias offshore é considerada altamente atrativa e se destaca entre os 25 fatores 

como o mais encorajador ao investimento, com a notável média de 4,3 pontos nas quatro pesquisas. 

 Mesmo após se tornar optativa, a controversa participação de 30% da Petrobras e seu papel 

de operadora em todos os blocos do Pré-Sal não é vista como encorajadora ao investimento48, e 

está entre as cinco mais mal avaliadas, com média de 2,6, em 2018. Uma explicação para essa 

                                                           
48 Embora alteração legislativa de 2016 tenha tornado optativa essa participação nos consórcios vencedores, a questão 

foi mantida, pois a proposição ainda estava tramitando durante a feitura daquela edição da pesquisa. E como segue 

relevante, a mantivemos de forma adaptada em 2018. 
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percepção seria a interpretação de que a regra quebrou as condições de isonomia que prevaleciam 

nos leilões de blocos exploratórios. 

 

4.2.4 Questões relativas ao Ambiente de Negócios 

 

As questões que avaliam o Ambiente de Negócios, apresentadas e definidas no Quadro 14, 

embora tenham apresentado queda no período 2014-2016, mostram vigorosa recuperação, com 

exceção para estabilidade política. 

 

Quadro 14 - Impacto das questões relativas ao ambiente de negócios na atratividade 

Questão Definição 

Estabilidade política Mensura o nível de risco de inconversibilidade e transferência de 

moeda, expropriação, quebra de contrato, interferência política, 

interrupção da cadeia de suprimentos, risco legal e regulatório e a 

violência política. 

Sistema jurídico é justo, transparente, não-

corrupto e eficiente 

Avalia, na perspectiva dos respondentes, se o sistema jurídico 

funciona adequadamente e se é capaz de limitar a 

discricionariedade administrativa e evitar eventuais ingerências 

políticas indevidas.  

Regulamentação do trabalho, legislação 

trabalhista 

Conjunto de normas jurídicas, princípios e outras fontes jurídicas 

que regem as relações de trabalho, regulamentando a condição 

jurídica dos trabalhadores. 

Segurança física de pessoas e de bens Mede em que grau os direitos fundamentais da cidadania, como o 

direito à vida, à propriedade e à segurança pessoal são 

assegurados no país.  

Disponibilidade de trabalho qualificado em 

níveis médio, superior e gerencial 

Examina e oferta e a qualidade e de trabalho qualificado em 

níveis médio, superior e gerencial. 

Qualidade de Infraestrutura, incluindo o acesso 

a estradas, a dutos, a disponibilidade de 

energia etc. 

Disponibilidade e qualidade de infraestrutura, incluindo estradas, 

ferrovias, dutos, portos e fornecimento de eletricidade e 

telecomunicações. 

Parque fornecedor de equipamentos e serviços A cadeia de fornecedores abrange o conjunto de empresas que 

produzem bens e/ou prestam serviços, direta ou indiretamente, 

para as atividades do Upstream do setor: exploração, 

desenvolvimento da produção e produção. 

Infraestrutura universitária e de centros 

tecnológicos e de pesquisa 

Mede a oferta de infraestrutura universitária e de centros de P&D 

e a inter-relação entre as organizações na geração de inovação.  

Fonte: elaboração própria 

  

A Figura 9 ilustra resultados das questões relacionadas ao ambiente de negócios ao longo 

da série de pesquisas. Como seria de se esperar de um país que viveu um processo de impeachment, 

a questão que mede a Estabilidade Política sofreu queda considerável, passando de fortemente 
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favorável ao investimento, com média de 3,8 pontos, em 2012, cai para 2,4 em 2016 e repete a 

nota negativa em 2018. Entre as características avaliadas por executivos de empresas na hora de 

investir, a estabilidade dos governos é fator determinante, embora, como destaca North (1996), o 

próprio processo decisório dos agentes econômicos e políticos seja permeado por subjetividade e 

incerteza. 

 

Figura 9 - Evolução das Questões relativas ao Ambiente de Negócios 

 

Fonte: elaboração própria 

 

A questão que afere se o sistema jurídico brasileiro é justo, transparente, não corrupto e 

eficiente, que chegou a patamar negativo em 2014 e 2016, obteve expressiva recuperação em 2018 

e voltou à neutralidade. Não parece fácil descobrir as razões dessa mudança e pode-se apenas 

especular que tenha relação com o controverso protagonismo que o Poder Judiciário passou a 

desempenhar no seio do debate político do país. Contrariando a opinião corrente sobre o tema 

segurança física de pessoas e de bens, a questão melhora e alcança média moderadamente 

encorajadora em 2018, com 3,3 pontos.  
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Na edição da pesquisa de 2012 o Brasil vivia acelerado crescimento econômico, com 

reflexos sobre a Disponibilidade de mão de obra qualificada em nível médio, superior e gerencial. 

Naquele ano, a variável chegou perto de desencorajar investimentos, com média de 2,9. O cenário 

mudou e dada a ociosidade de pessoal em decorrência da crise econômica, a questão passa a ser 

encorajadora, com a considerável média de 3,6 em 2018.  

A Regulamentação do trabalho e a legislação trabalhista é mais uma variável cujo 

comportamento oscilou. Após seguir num plano moderadamente inclinado, recupera-se para média 

de 2,8 em 2018, um ano após a Reforma Trabalhista, que flexibilizou certos pontos da legislação 

e foi considerada, na perspectiva das empresas, um avanço. 

A Qualidade da Infraestrutura, incluindo o acesso a estradas, a dutos e energia, em 

especial, que estava entre as variáveis mais negativas, melhora e chega a média de 2,9, em 2018.  

O parque fornecedor de equipamentos e serviços ostenta melhora gradual e consistente em sua 

percepção e encoraja investimentos. Nas quatro edições da pesquisa a infraestrutura universitária 

e de centros tecnológicos e de pesquisa foi considerada atrativa ao investimento. 

 

4.2.5 Síntese dos Resultados 

 

Um olhar panorâmico sobre as 25 variáveis aferidas, apresentado na Figura 10, evidencia 

que as condições de atratividade do Upstream brasileiro se deterioraram ao longo da série histórica 

e se recuperaram nos últimos dois anos. O país, que alcançou a média de 3,1 pontos no somatório 

das questões em 2012, viu sua posição cair para 3, em 2014, atingiu 2,9 em 2016 e, finalmente, 

chegou a 3,05 em 2018. 
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Figura 10 - Condições gerais da atratividade do Upstream brasileiro 

 

Fonte: elaboração própria 

 

As questões comerciais concentram as variáveis tidas, na opinião dos respondentes, como 

desfavoráveis à atração de investimentos para o Upstream brasileiro. Os contratos são as duas 

exceções positivas entre as seis questões associadas à temática comercial. A carga tributária do 

país e a complexidade de seu cumprimento desponta como a mais rejeitada.  

As questões regulatórias apresentam performance levemente melhor. O destaque negativo 

é a Compatibilidade de regulamentos entre as esferas da federação, que aponta para certa 

descoordenação entre instâncias de governo. A variável que mede a complexidade e o custo no 

cumprimento das normas também é ressaltada como um fator desestimulante. As condições gerais 

apresentaram melhora, mas ainda estão longe de encorajarem investimentos.  

Na avaliação dos entrevistados, as questões relativas à prospectividade são encorajadoras 

ao investimento, com exceção da Participação de 30% da Petrobras e seu papel de operadora nos 

blocos do Pré-Sal. Significativa pontuação média é alcançada pela potencialidade geológica das 

bacias offshore, altamente estimulantes a se investir no E&P brasileiro. Com menos exuberância, 

mas alto patamar de avaliação favorável, aparecem a potencialidade das bacias onshore, com 

pontuação média de 3,5 ao longo das quatro edições. A disponibilidade de dados geológicos e sua 

facilidade de acesso é tida como crescentemente encorajadora ao investimento, atingindo com 3,5 

em 2018.  

A interpretação do agrupamento das oito variáveis representativas do ambiente de negócios 

instituído para as empresas atuantes no Upstream brasileiro evidencia avanços nas diversas 
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questões aferidas, exceto no que tange à estabilidade política. A despeito disso, os patamares 

alcançados não são elevados, autorizando a interpretação de que tornar o ambiente de negócios do 

setor mais estável e/ou previsível seria relevante para uma melhoria da consistência de sua 

atratividade. 

 

4.2.6 Análise via Modelo Logit 

 

A nota média dos 25 fatores de atratividade apresentou certo dinamismo, com alternância 

de colocações ao longo do tempo. As posições extremas – a que mais encoraja e a que mais 

desencoraja o investimento –, entretanto, se mantiveram praticamente constantes. Ou seja, embora 

cada edição da pesquisa apresente resultados singulares, os dados parecem evidenciar a presença 

de um padrão. 

O potencial das bacias sedimentares offshore despontou como o fator mais estimulante a se 

investir no Upstream brasileiro (ver Quadro 15). As Exigências de P&D (entre as três variáveis 

melhor posicionadas em três edições) e Infraestrutura universitária e de centros de tecnológicos 

(duas vezes entre as três melhor posicionadas) também se destacam. Outras questões apresentam 

desempenho expressivo, mas instável ao longo do tempo. 

 

Quadro 15 - Fatores influenciadores de investimentos no setor de petróleo e gás natural no Brasil 

Fatores 2012 2014 2016 2018 

Encorajadores 

Potencial das bacias 

sedimentares 

offshore 

Potencial das bacias 

sedimentares offshore 

Potencial das bacias 

sedimentares offshore 

Potencial das bacias 

sedimentares 

offshore 

Estabilidade política Exigências de P&D 

Infraestrutura 

universitária e de 

centros tecnológicos 

Exigências de P&D 

Exigências de P&D 

Infraestrutura 

universitária e de 

centros tecnológicos 

Potencial das bacias 

sedimentares onshore 

Disponibilidade de 

mão de obra 

qualificada 

Desencorajadores  

Carga tributária e 

complexidade de seu 

cumprimento 

Sistema jurídico é 

justo, transparente, 

não corrupto e 

eficiente 

Carga tributária e 

complexidade de seu 

cumprimento 

Carga tributária e 

complexidade de 

seu cumprimento  

Fonte: elaboração própria 

 

Por outro lado, a Carga tributária e a complexidade do cumprimento das obrigações fiscais 

aparece como a variável que mais desencoraja investimentos no Upstream. Só em 2014 esta 
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variável perde, por margem estreita, essa desconfortável posição, quando é ultrapassada pela 

questão que mede se o Sistema jurídico é justo, transparente, não corrupto e eficiente. 

A média é a medida de centralidade mais usada e uma importante referência para 

representar um conjunto de dados, pois mescla de maneira mais uniforme os valores mais baixos 

e mais altos e produz, deste modo, menor quantidade de erros. A despeito desses atributos da média, 

a repetição de um padrão de resultados nas posições de liderança encorajou o refinamento dos 

dados, de modo a obter conclusões possivelmente mais robustas.  

Nessas circunstâncias, para efeitos de aferição, o critério de medição das variáveis foi 

alterado. Estabeleceu-se como condição prévia a resposta do entrevistado à pergunta se iria 

“investir ou não no Brasil nos próximos dois anos”, presente no questionário. Com isso, a 

determinante da atratividade passou a ir além da pontuação das variáveis. Por exemplo: se a média 

alcançada por uma variável é alta, porém se mantém a mesma para ambos os grupos – ou seja, 

para os que pretendem e também para os que não tencionam investir – não seria possível defini-la 

como determinante para a atratividade. 

Como a variável é binária, optamos por realizar uma Regressão Logística Logit, de modo 

a garantir suficiente base empírica. Segundo Hair et al. (2009), o Logit é um modelo capaz de 

predizer a presença ou ausência de um resultado baseado em valores das variáveis independentes. 

Ou seja, podemos mensurar o interesse no investimento a partir do resultado das variáveis 

independentes aferidas na pesquisa. A variável dependente possível no questionário foi a pretensão 

de investir no Brasil nos próximos dois anos. As demais, no primeiro momento, foram utilizadas 

como variáveis independentes. 

Desse modo, os modelos Logit foram elaborados para entender a relação entre as notas 

atribuídas pelos entrevistados aos 25 fatores investigados e sua resposta à questão sobre “investir 

no Brasil nos próximos dois anos”. Foram feitas duas rodadas de modelos, quais sejam, (i) 

Regressão linear com Logit com todas as variáveis; e (ii) 25 regressões lineares com cada variável 

individualmente. 

Criou-se variáveis binárias para cada um dos 25 fatores pesquisados. As variáveis, assim 

como suas respostas, foram transformadas de modo a se tornarem binárias e, assim, serem 

passíveis de compor o modelo estatístico. Questões que alcançaram nota 4 ou 5, ou seja, 

encorajavam o investimento, receberam valor 1; às demais notas foram atribuídas valor 0. Desse 
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modo, uma variável indicadora de encorajamento associa-se àquele fator (que está associado a 

uma pergunta do questionário). 

Em síntese, ter-se-ia: (a) Variável Dependente: Pretende investir no Brasil nos próximos 

dois anos; (b) Variável Independente: Indicadora para os fatores associados a cada pergunta do 

questionário. 

De modo operacional, essas variáveis foram todas incluídas no modelo a fim de verificar 

quais delas demonstram aderência a partir da sua significância explicativa. O modelo, apresentado 

na Figura 11, por meio de cópia de tela do Software Phyton, mostra a relação dos 25 quesitos com 

a variável dependente. O resultado evidencia que as únicas variáveis que apresentam o sinal igual 

ao sinal teórico e que são significativas a 10% são as perguntas 18 (Estabilidade Política) e 21 

(Segurança física de pessoas e de bens). 

 

Figura 11 - Modelo Logit Completo 

 

Fonte: elaboração própria 

Nota. Cópia de tela do Software Phyton 

 

Os dados apresentados reforçam que, em nível descritivo, existem elementos que indicam 

que determinadas características se relacionam fortemente com a decisão de se investir no Brasil. 

No modelo de Logit é fundamental estar atento ao “p valor”, que é representado por “p>z”, 

posicionado na quarta coluna. Os valores significativos no modelo são aqueles que estão abaixo 

de 0,1, valor de convenção estatística aceitável para significância de variáveis. Algumas questões 

são significativas: Potencialidade geológica das bacias sedimentares onshore (Questão 15); 
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Estabilidade política (questão 18); Segurança física de pessoas e de bens (questão 21) e Qualidade 

da Infraestrutura, incluindo o acesso a estradas, a dutos, a disponibilidade de energia etc (questão 

23).  

Contudo, como o objetivo era medir a capacidade de atração de investimentos a partir do 

instrumento de pesquisa e do modelo estatístico, buscamos variáveis que indicassem sinal teórico 

positivo para a atração de inversões. Isso é passível de visualização a partir da segunda coluna da 

Figura 6, representada pelo “dy/dx”. Apenas duas variáveis, dentre as significativas, atestaram 

valores positivos: Estabilidade política (questão 18) e Segurança física de pessoas e de bens (p.21). 

Ou seja, quanto maior a estabilidade política e a segurança física de pessoas e de bens, maior o 

incentivo ao investimento, inclusive sendo atestado estatisticamente.  

Após esse procedimento, as duas questões significativas foram utilizadas como variáveis 

independentes para explicar o desejo de se investir no Brasil. No modelo Logit sobre Estabilidade 

Política foi possível identificar que o fato de atribuir notas 4 ou 5 a essa variável aumenta em 8,7% 

a chance de se investir no Brasil nos próximos dois anos. 

O resultado é ainda significativo a nível de 5%, valor estatístico tomado como referência 

para significância. Já no modelo de Segurança física de pessoas e de bens, outorgar notas altas 

aumenta em 4,6% a chance de se investir no país nos próximos dois anos. A significância atinge o 

nível de 10%, valor menos rígido, mas amplamente aceito como paradigma de significância. 

Portanto, em grandes linhas, os dados permitem a interpretação de que o desejo de se investir no 

Brasil é afetado a partir de avaliações do Upstream brasileiro, sendo significativas as duas 

variáveis expostas, com maior proeminência para Estabilidade Política. 

 

4.2.7 Discussão: a atratividade do Upstream brasileiro 

  

 Considerando que a estratégia de pesquisa desta tese está estruturada em estudos 

independentes, entre os quais se encontra esta subseção sobre o Upstream brasileiro, é fundamental 

que os resultados aqui coligidos sejam discutidos, de modo a que possam contribuir para a 

triangulação dos dados, passo conclusivo para responder ao objetivo geral do trabalho. 

O resultado constitui uma visão abrangente sobre os atributos do setor de petróleo e gás 

natural brasileiro e do próprio país, identificando pontos fortes e fragilidades em quatro temas 

centrais: comercial, regulação, prospectividade e ambiente de negócios. As ferramentas 
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metodológicas usadas parecem ter sido consistentes com objetivo pretendido, possibilitando 

elucidar questões, confirmar estatisticamente opiniões correntes e obter informações originais. As 

conclusões indicam que o Upstream brasileiro, na percepção de stakeholders do setor, é atrativo 

ao investimento, apesar de seu desempenho instável. Presume-se que o país tenha perdido parcela 

de sua capacidade de motivar inversões em decorrência de:  

i) Mudanças em seu aparato regulatório parecem não ter sido consideradas uma evolução 

necessária, mas elementos de instabilidade e incerteza, que terminaram por travar o processo de 

rodadas de licitação de blocos exploratórios por cinco anos49. É o caso da lei que atribuía à 

Petrobras o papel de operadora em todos os blocos do Pré-sal, com participação mínima de 30% 

nos consórcios vencedores. Este novo arranjo legal maculou o ambiente competitivo do setor ao 

alterar as condições de isonomia até então prevalecentes entre a Petrobras e as demais empresas, 

materializadas desde 1999 por meio dos leilões de blocos da ANP. Embora seja um tema 

controverso, que desperta acaloradas discussões, parcela considerável dos entrevistados parece ter 

considerado que o processo de mudança ocorreu de maneira inoportuna;  

ii) Degradação do ambiente econômico e da estabilidade política. O país viveu, nos últimos 

cinco anos, uma das piores crises de sua história, aliando aspectos econômicos e políticos. A tensão 

política culminou com o impeachment de uma presidente; a recessão econômica se misturou a um 

escândalo de corrupção de grandes proporções, centrado inicialmente na Petrobras, e apurado por 

uma força tarefa de instituições, que resultou em prisões, cassações e denúncias de centenas de 

políticos de variados partidos e empresários de diversos setores econômicos. A ascensão à 

presidência, em 2015, do vice-presidente Michel Temer, cujo mandato foi marcado por denúncias, 

não pacificou o ambiente político; e 

iii) Fragilidade do resultado das questões comerciais e de certas variáveis regulatórias e do 

ambiente de negócios enfatizam entraves estruturais e burocráticos que minam a capacidade do 

Brasil de atrair mais investimentos e permanecem como tarefas da agenda econômica. A despeito 

                                                           
49 

Depois da 10ª Rodada de licitações, em 2008, os leilões foram paralisados, sendo retomados apenas em 2013. Esses 

cinco anos de paralisia reduziram consideravelmente as áreas concedidas e impactaram as atividades exploratórias e, 

consequentemente, a perfuração de poços exploratórios e notificações de descobertas. Embora naturalmente não 

tivesse poder político nem atribuição legal para retomar as rodadas, alguns entrevistados consideram que a ANP 

deveria ter tido uma postura mais ativa na defesa da continuidade do processo, ponto de partida para os investimentos 

no setor. 
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de significativos avanços em diversos campos, o País, na perspectiva de percentual relevante de 

entrevistados, ainda não resolveu questões que o colocam como um ambiente de negócios não 

inteiramente amigável, embora de elevada potencialidade.  

De outra parte, o país detém condições naturais altamente encorajadoras ao investimento, 

como sua potencialidade geológica offshore (principalmente) e onshore. A disponibilidade de 

recursos para P&D, assegurada pela Cláusula do 1% da ANP, aliada a uma trajetória de 

sofisticação do parque fornecedor de bens e serviços do setor e ao vigoroso programa de 

investimentos das principais operadoras, com destaque para a Petrobras, tem o potencial de 

promover pujante crescimento do setor, auxiliando sua competitividade internacional. 

Tal combinação pode trazer resultados consideráveis para o desenvolvimento do país. Foi 

o que ocorreu com os quatro maiores polos da indústria de serviços para o setor petrolífero – 

Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e França –, que começaram por meio de esforços para 

explorar e desenvolver os hidrocarbonetos nacionais e se tornaram não apenas países mais atrativos 

ao investimento, mas também grandes exportadores.  

Como afirmam Bret-Rouzaut e Favennec (2011), “a indústria de serviços do petróleo do 

Reino Unido foi desenvolvida internacionalmente a reboque do seu sucesso no mercado 

doméstico”. A Noruega teve um começo tímido na década de 1970, mas ao cooperar com outros 

países, aprender com suas experiências e adotar políticas de apoio à “indústria nascente”, 

conseguiu notória capacitação tecnológica usando seu mercado como trampolim para sua 

expansão internacional (GUIMARÃES, 2011; RYGGVIK, 2014). 

Na França, um país pobre em petróleo, o Estado desempenhou um papel fundamental no 

crescimento interno e no desenvolvimento da indústria de serviços parapetrolíferos. O Brasil, por 

sua vez, precisa assegurar às empresas fornecedoras brasileiras condições isonômicas de 

competição, que passam não apenas pela melhoria do ambiente de negócios, mas também por 

questões macroeconômicas, como impostos, taxa de juros e câmbio (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2019).  

As determinantes de processos complexos de tomada de decisão são usualmente plurais e 

interligadas. As explicações únicas não são suficientes. Se fizermos, entretanto, um esforço de 

síntese, é preciso reconhecer que, na indústria do petróleo, o binômio risco-recompensa é tratado 

de maneira diversa comparativamente a outros setores da economia. 
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Desse modo, embora todas as 25 variáveis tenham sido criteriosamente escolhidas e 

possuam um valor intrínseco para caracterizar a percepção de atratividade, uma hierarquização 

advinda do Pré-Teste com 25 especialistas do setor coloca duas delas nas primeiras posições: 

potencialidade geológica offshore e onshore. A terceira seria a estabilidade política. A análise 

Logit, por sua vez, confirma a importância da estabilidade política e identifica a relevância da 

segurança física de bens e pessoas (variável que mantém estreita aproximação com estabilidade 

política). 

Nenhum outro setor é capaz de premiar o risco como o de petróleo. Uma evidência disso é 

que mesmo países com instituições frágeis – e até aqueles em guerra civil –, como Iraque e Líbia, 

conseguem atrair investimentos se apresentam boas condições nas variáveis geológicas relevantes 

(volumes e dinâmica das acumulações, por exemplo) e se as tendências gerais do mercado (preço 

do petróleo e demanda por derivados, em especial) são favoráveis. Apesar de receber 

investimentos, esses países pagam naturalmente um elevado preço, pois as empresas usualmente 

utilizam uma taxa de desconto que reflete o grau de risco envolvido. 

Assim, a despeito de avaliações desfavoráveis em diversas variáveis, o Brasil reúne 

condições únicas pela sua potencialidade geológica, sobretudo offshore. Se a potencialidade 

atribuída pela natureza é considerável cabe ao país, entretanto, melhorar as condições 

institucionais. O predicado geológico não deve operar sozinho e precisa estar alinhado a outros 

atributos favoráveis, pois o conjunto dessas condições pode auxiliar o país a ampliar a parcela do 

governo na renda petrolífera e viabilizar um modelo de exploração de recursos naturais ambicioso, 

capaz de internalizar de forma ampla os benefícios desta riqueza. 

Desse modo, uma agenda de melhoria da atratividade precisa ser erigida, pois os recursos 

do petróleo e do gás natural, se adequadamente aplicados, tem potencial para: i) converter o Brasil 

num país mais igualitário; ii) prepará-lo para a transição energética e ii) contribuir para sofisticar 

sua indústria bens e serviços, tornando-a competitiva internacionalmente.  

Atratividade importa e pode se materializar no aumento da renda petrolífera de uma nação 

e em outros múltiplos benefícios, mas cabe um alerta. Como afirma Stiglitz (2005), em geral países 

ricos em recursos naturais apresentam desempenho pior que aqueles com menores quantidades de 

recursos, mas nem todos têm a mesma sina. Há 40 anos, Indonésia e Nigéria tinham rendimentos 

per capita semelhantes e ambos dependiam fortemente das receitas do petróleo. Hoje o rendimento 
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per capita da Indonésia é quatro vezes maior que o da Nigéria, que chegou mesmo a cair. Há uma 

vasta teoria a respeito de Estados rentistas. 

A questão é também abordada por Evans (2004) em sua definição do Estado Predatório a 

partir do exemplo da República Democrática do Congo (ex-Zaire). Essa parece ser a realidade de 

alguns municípios do Norte Fluminense, onde os recursos dos royalties do petróleo, embora 

potencialmente importantes, não transformaram, por si mesmos, municípios pobres em economias 

prósperas e sustentáveis. Um conjunto extenso de trabalhos, no Brasil e no Exterior, demonstra 

que não só não há uma correlação direta entre as riquezas do petróleo e desenvolvimento 

econômico como parece haver, em muitos casos, uma correlação negativa. 

Conhecendo os males da chamada Maldição dos Recursos Naturais50, cabe ao Brasil definir 

sua estratégia. Os resultados de suas escolhas dependem das instituições que conduzem as políticas 

públicas do setor de petróleo e gás natural, sendo a ANP o órgão que detém uma parcela expressiva 

das atribuições legais de sua implementação. Consideradas essas circunstâncias, acredita-se 

oportuno um estudo aprofundado sobre a trajetória e as características dessa estratégica 

organização, de modo a aferir suas qualidades e fragilidades institucionais para a promoção da 

atratividade e do desenvolvimento. 

 

4.3 Avaliação da atuação da ANP sob a perspectiva da Qualidade Institucional 

 

O segundo objetivo específico desta tese consiste em avaliar a atuação da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis na construção da atratividade e na 

contribuição para o desenvolvimento do país. Os resultados, neste sentido, buscam identificar 

aspectos relativos à qualidade institucional da ANP, com base nos seis determinantes de Portes et 

al. (2015), adaptados para fins desta pesquisa. 

Para compor a análise da atuação da ANP no que tange à qualidade institucional, são 

apresentadas e avaliadas, nessa seção, à luz do método de Análise Qualitativa Comparativa – QCA, 

                                                           
50 

A maldição dos recursos naturais, denominada também como o paradoxo da abundância, designa o fenômeno por 

meio do qual países e regiões com abundância de recursos naturais não-renováveis, como petróleo e gás natural, por 

exemplo, tenderem a ter menos crescimento econômico em comparação a países com menos recursos naturais. Tal 

situação ocorreria em decorrência do declínio da competitividade de outros setores econômicos a partir da apreciação 

da taxa de câmbio (fenômeno conhecido como Doença Holandesa), volatilidade das receitas advindas do setor devido 

às oscilações típicas das commodities, problemas de gestão dos recursos, instabilidade das instituições e corrupção. 

Para saber mais, ver Schiffrin (2005). 
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baseado em álgebra Booleana e na Teoria dos Conjuntos Difusos (RAGIN, 1987; 2008), a tabela-

verdade elaborada a partir das classificações binárias e contínuas relativas aos seis determinantes 

e aos dois resultados.  Na sequência, são descritos e discutidos os determinantes da qualidade 

institucional no caso da ANP, seguidos de uma análise da interação desses determinantes. Por fim, 

tem-se a realização da Análise Qualitativa Comparativa da ANP, com as análises multivariadas 

dos fatores latentes que subjazem às avaliações da Agência e dos seus determinantes. 

Dito isso, por meio da tabela-verdade trazida pela Tabela 2, apresenta-se resumo das 

pontuações obtidas pela ANP na escala binária, na qual o valor 1 quer dizer “presença” e o valor 

0 significa “ausência” das determinantes acima explicitadas. Como a codificação estritamente 

binária da tabela poderia, eventualmente, não capturar todos os fenômenos sociais, considerados 

graduais e não dicotômicos, repetiu-se o procedimento realizado por Portes et al. (2015), que 

seguiu a proposta de Ragin (1987, 2008): uma segunda escala, baseada na Teoria dos Conjuntos, 

que vai de 1 a 5. 

 

Tabela 2 - Pontuação dos determinantes da qualidade institucional da ANP 

Variáveis Analisadas Presença/Ausência Valor 

I. Recrutamento e promoção meritocrática  0 1 

II. Imunidade a subornos e a interesses especiais  1 5 

III. Ausência de “ilhas de poder" 0 2 

IV. Proatividade 0 2 

V. Flexibilidade tecnológica e abertura à inovação 1 4 

VI. Poder, da própria organização ou dos seus aliados para impedir que seja 

capturada por interesses particulares das classes dominantes 
1 4,5 

O1. Correspondência entre a estrutura organizacional e os manuais 

institucionais, originais 
1 5 

O2. Contribuição específica e significativa para as metas do desenvolvimento  1 5 

Fonte: elaboração própria 

 

Na escala proposta por Ragin (1987; 2008), a pontuação 1 representa que a unidade 

analisada (no caso, a ANP) está completamente fora do conjunto teórico definido para cada 

determinante ou resultado; e 5 significa uma completa integração a esse conjunto; o valor 3 quer 

dizer, nessa teoria, uma presença indeterminada no conjunto. A Figura 12 ilustra o 

supramencionado. 
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Figura 12 - Escala do conjunto definido teoricamente 

 

Fonte: adaptado de Portes et al. (2015) 

 

Num procedimento para assegurar independência, os valores atribuídos à ANP pelo 

pesquisador, nas duas escalas, foram definidos sem o conhecimento dos resultados da pesquisa por 

questionários aplicados junto aos servidores da ANP. 

 

4.3.1 Determinantes da Qualidade Institucional da ANP 

  

 Os resultados desta subseção foram organizados de acordo com os fatores elencados em 

Portes et al. (2015), a saber, meritocracia, imunidade à corrupção, existência de ilhas de poder, 

proatividade, abertura à tecnologia e aliados externos. 

 

 4.3.1.1 A meritocracia em uma cultura pouco propensa à avaliação 

 

Como o conceito de meritocracia é controverso e provoca discussões a respeito das 

oportunidades pretéritas dos envolvidos em determinada avaliação, sendo visto tanto como um 

princípio de justiça quanto um instrumento de manutenção de status quo, faz-se necessário 

conceituar. Portes et al. (2015) utilizam a seguinte definição, que passa a ser seguida na presente 
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tese: “recrutamento e promoção baseados em critérios universais de qualificações e desempenho, 

independentemente dos laços pessoais”.  

Como atesta a Tabela 2, com valores binários e conjunto difuso, o desempenho da ANP 

nos determinantes da qualidade institucional é frágil no requisito “recrutamento e promoção 

meritocráticos”. Embora a via de acesso à Agência seja, majoritariamente, o concurso público, a 

mobilidade e as promoções devem também ser consideradas um fator importante na análise dessa 

dimensão. 

Nesse sentido, os dados indicam que preferências e conexões pessoais exercem papel 

relevante em variadas situações de ascensão de servidores, enfraquecendo critérios universalistas 

dentro da organização. Entrevistas mencionam a existência, não inteiramente disseminada, de 

“preferências ideológicas”, “relações com o governo de turno”, “grupos políticos ou de poder”, 

“amizades e simpatias pessoais” como critérios de promoção. Para um entrevistado que se julga 

preterido, a ascensão profissional na ANP dependeria “das relações e do grupo de poder ao qual a 

pessoa é próxima; os bajuladores com certeza têm mais chance”.  

O tema apresenta relação direta com a questão que mede a existência, no seio da ANP, de 

grupos que agem de acordo com interesses próprios, mesmo que estes prejudiquem os objetivos 

mais amplos da instituição. Na pesquisa com os servidores, 37% consideram que há na ANP “ilhas 

de poder”, contra 14% que discordam. A opinião dos agentes econômicos entrevistados51, embora 

mais favorável, vai na mesma linha, sendo que 32% deles acreditam na existência desses grupos e 

18% têm opinião contrária.    

O problema poderia ser minimizado por adequado sistema de avaliação do pessoal, que 

serviria de referência para premiar os melhores. A ANP, como todos os órgãos federais, utiliza 

a sistemática básica instituída pela Lei 11.784/2008 (BRASIL, 2008), tendo como referência as 

metas globais e intermediárias dos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Pessoal Civil. 

As notas atribuídas aos servidores são, entretanto, tão elevadas que perderam a utilidade para 

                                                           
51  Julgando importante conhecer a perspectiva de quem se relaciona com a instituição ANP, foi realizado 

levantamento para mensurar a percepção dos agentes econômicos que interagem com a ANP sobre a qualidade 

institucional do órgão regulador. Para mensurar a percepção dos agentes econômicos sobre qualidade institucional 

da Agência, foram entrevistados 902 agentes, entre empresários, executivos, técnicos, consultores, professores, 

jornalistas e demais profissionais do setor. Para conhecer a metodologia, ver página 95. 
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referenciar padrões de desempenho. Numa escala de 0 a 100, a nota média apurada na Avaliação 

de Desempenho do Ciclo 2017/2018 em toda a ANP foi de 97,22 (ANP-SGP, 2019)52.  

De acordo com um entrevistado, a média obtida pelos servidores de sua superintendência 

alcançaria 98 pontos. Para esse respondente, essa situação repete-se em outras áreas, indicando 

que a avaliação de desempenho individual seria composta por critérios e fatores que possivelmente 

não refletem, inteiramente, as competências e o desempenho individual dos servidores na 

realização de tarefas e atividades a eles atribuídas. Em outras linhas, o modelo de avaliação de 

desempenho parece não guardar relação com a realidade e, portanto, não mensuraria meritocracia. 

 A pesquisa com os servidores valida a fragilidade dos critérios de promoção, já que 51,8% 

dos respondentes, portanto a maioria, consideram que “as promoções na ANP dependem, 

essencialmente, das relações pessoais”. O possível comprometimento da meritocracia é 

confirmado pela posição dos servidores em outra questão diretamente relacionada, com 42% deles 

discordando da afirmação de que “se seguirem as regras e se fizerem o seu trabalho de forma 

competente, as pessoas são promovidas na Agência”. 

Por outro lado, reduziu-se bastante ao longo do tempo o acesso à Agência via indicação 

política. Há percentual relativamente pequeno de profissionais sem vínculo com a administração 

pública, os chamados cargos comissionados, que representam hoje 77 profissionais (PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA, 2019), ou cerca de 9% do total de 843 servidores que a Agência dispunha 

em maio de 2019. A ANP possui um total de 389 cargos e funções comissionadas. Desses, 312 

são ocupados por servidores, o que representa 80% do total, sendo os demais 20% ocupados por 

pessoas sem vínculo com a administração pública (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2019), 

incluindo aí três dos cinco diretores. 

Embora sob muitos aspectos os ocupantes de cargos comissionados representem uma 

influência positiva, trazendo à organização especialidades, experiências e atributos que de outro 

modo não disporia, as chamadas funções de confiança podem ser também uma janela de entrada 

para pessoas às vezes pouco qualificadas, mas com acesso ao poder por meio de lealdades a 

partidos políticos ou outras organizações.  

Um ponto positivo identificado na ANP, que serve como anteparo à captura por interesses 

exclusivistas, é a elevada qualificação de seu quadro técnico e o estímulo ao treinamento 

                                                           
52 

O tema parece apresentar certa influência cultural, já que, em termos práticos, as avaliações de desempenho só 

teriam impacto sobre a remuneração de servidores com notas abaixo de 80. 
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profissional de seu pessoal. Dos 843 servidores, 286 possuem pós-graduação, 171 têm mestrado, 

53 fizeram doutorado e sete cursaram pós-doutorado. A Agência investe, ainda, recursos 

consideráveis, cerca de R$ 4 milhões ao ano (ANP-SGP, 2019) na formação de seu pessoal via 

cursos rápidos, in company, ou em instituições de boa reputação, além de proporcionar 

participação em numerosos eventos técnicos, no Brasil e no Exterior. De acordo com a SGP (2019), 

o balanço do ano de 2018 soma 387 seminários, 194 congressos, 208 workshops, num total de 789 

eventos. Esses números não incluem a atuação de servidores da Agência como palestrantes em 

eventos.  

O principal risco observado, com relação a pessoal, na opinião da ANP, seria o quantitativo 

de servidores da Agência, considerado defasado. A Lei nº 10.781, que determina o quadro de vagas 

dos servidores da ANP é de 2004 e, ao longo dos anos, diversas novas atribuições envolvendo a 

Agência foram criadas. Consequentemente, ocorreu aumento das demandas, mas não houve 

alteração no total do quadro de vagas da Agência. Desse modo, considera-se importante aumentar 

o quantitativo do quadro de pessoal por meio de projeto de lei, para que posteriormente sejam 

realizados novos concursos para a ocupação de vagas (ANP, 2018). Trata-se de uma queixa usual 

nos órgãos públicos brasileiros. 

Uma queixa identificada na pesquisa qualitativa diz respeito ao número de unidades 

administrativas. A Agência parece apresentar uma trajetória de crescimento permanente da 

estrutura organizacional, embora isso não signifique aumento dos gastos com pessoal. Em julho 

de 1998, a ANP dispunha de 16 superintendências; em agosto de 2004, mantinha o mesmo número. 

Em junho 2018, eram 21. Talvez com o exagero das caricaturas, um dos entrevistados caracteriza 

a Agência como um lugar onde existiriam “muitos caciques para poucos índios”.   

 

4.3.1.2 A ANP sob o critério da Imunidade à Corrupção 

 

O segundo critério interno utilizado para medir adequação institucional e contribuição à 

atratividade e ao desenvolvimento, denominado imunidade à corrupção, foi conceitualmente 

definido como: (i) baixa ou nula probabilidade de aceitar ações e decisões de pessoas que têm 

poder de decisão; ou, ainda, (ii) baixa ou nula probabilidade de laços familiares ou pessoais 

influenciarem decisões ou contratações. 
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O primeiro critério almeja medir a ausência de atos de corrupção organizacional 

importantes, enquanto o segundo se refere à ausência de orientação paternalista e patrimonialista 

que consiga corromper critérios universalistas (Portes et al., 2015). Em nenhuma entrevista ou 

contato foram relatados casos significativos de corrupção além daqueles noticiados em jornais, 

relativamente antigos e restritos à área de Downstream. Casos de personalismo e patrimonialismo, 

entretanto, foram citados nas entrevistas, mas sem que fossem dignos de nota.  

Essa posição é confirmada pelos dados da pesquisa com os servidores da Agência. Para 

51,8% dos entrevistados, “a maioria dos gestores e dos administradores da ANP é composta por 

pessoas honestas e competentes”. Essa avaliação recebe reforço, já que 52,7% consideram que “a 

maioria dos colaboradores da ANP é imune ao suborno e a corrupção”. Apenas 5,5% discordam 

dessa opinião. Cumpre destacar que um percentual relevante de entrevistados evitou responder 

essa questão, sendo que 30,6% deles optaram por “não sei” e 11% escolheram a neutralidade, 

julgando que a afirmativa não era falsa nem verdadeira. 

A avaliação qualitativa do pesquisador e os resultados da pesquisa com os servidores são 

confirmados pelos agentes econômicos que interagem com a Agência. Para 49% dos entrevistados, 

“a maioria dos gestores e dos administradores da ANP é composta por pessoas honestas e 

competentes”. A boa avaliação externa não significa uma confiança irrestrita, já que, 

diferentemente do resultado da pesquisa interna, apenas 27% acreditam que “a maioria dos 

colaboradores da ANP é imune ao suborno e a corrupção”. Discordam dessa opinião 16%.  

Cumpre ressaltar que 46% dos respondentes escolheram a opção “Não sabe”. Esse 

expressivo percentual evidencia certo desconforto com a questão e confirma consistente tendência 

da amostra em evitar temas que poderiam ser definidos como “socialmente sensíveis” ou de 

natureza controvertida. Na presença desse tipo de temática, parcela relevante dos entrevistados 

parece emocionalmente propensa a se esquivar, possivelmente para não ser “socialmente 

reprovada” ou evitar eventuais represálias.  

A boa avaliação da Agência nos aspectos formais de corrupção não significa, obviamente, 

um atestado de honestidade, mas indica que desvios significativos ou uso ilegítimo do poder 

público para beneficiar interesses privados não são práticas correntes e generalizadas na ANP.  

Uma explicação para isso talvez tenha relação com certas características das agências 

reguladoras, como as decisões colegiadas e a ampliação dos mecanismos de transparência que, 

embora incipientes na Agência (só recentemente, em fevereiro de 2019, a ANP passou a transmitir 
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ao vivo as reuniões de diretoria, prática que a ANEEL, por exemplo, segue desde 2004), aumentam 

a chance de um ato corrupto ser descoberto e, desse modo, diminuem a probabilidade de sua 

ocorrência. Nesse sentido, a Lei de Acesso à Informação tem sido uma valiosa aliada da sociedade 

e da própria ANP.  

Outra iniciativa simples, e com poder de tornar os processos internos da Agência mais 

transparentes, seria tornar público todos os documentos que embasam o processo decisório da 

instituição, incluindo pareceres da Procuradoria e das áreas técnicas. Salvo em assuntos 

eminentemente sigilosos, em sua maioria previstos da Lei de Acesso à Informação, não parece 

haver nenhuma razão para que esses registros estejam inacessíveis à sociedade. Nesse sentido, a 

ANP estaria seguindo os passos da ANEEL, que há anos já tem uma postura de abertura e 

transparência. 

 

4.3.1.3 A ANP sob o critério das Ilhas de Poder 

 

Conceitualmente, as “ilhas de poder”, o último determinante interno proposto por Porter et 

al. (2015), são descritas como a “inexistência de provas que apontem para a presença de 

grupos/panelinhas informais de funcionários, gestores ou líderes ou funcionários sindicais, 

envolvidos na canalização de recursos da organização para seu próprio benefício”.  

A avaliação qualitativa do pesquisador identificou a existência desses grupos. Essa 

conclusão foi confirmada, em termos relativos, pela pesquisa interna. Para 37,4% dos servidores, 

há na ANP esse tipo de grupo e 14% contestaram sua existência. A opinião dos agentes, embora 

mais benevolente, vai na mesma linha, sendo que 32% da amostra acredita na existência desses 

grupos e 18% tem opinião contrária. Trata-se de uma fraqueza institucional da ANP, possivelmente 

oriunda de indicações políticas ao longo de sua trajetória e da divisão de áreas finalísticas entre as 

diretorias, o que parece subverter o princípio conceitual de gestão colegiada determinado pela 

legislação.  

Em verdade, o mecanismo de gestão coletiva não é efetivamente exercido na ANP e limita-

se ao processo decisório, quando diretores, na Reunião da Diretoria Colegiada, aprovam ou 

rejeitam processos oriundos das superintendências, coordenadorias e núcleos.  Tal realidade parece 

tornar a Agência vulnerável a ser dividida e administrada como “grandes sesmarias”, como relata 
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um entrevistado, tornando-a mais vulnerável a uma possível abordagem de gestão 

“patrimonialista”, com cada dirigente exercendo seu domínio sob uma “jurisdição”.   

Outro entrevistado descreveu esse modelo como uma divisão da ANP em pequenas 

agências reguladoras, onde cada diretor exerce seu domínio. Essa configuração poderia facilitar a 

criação de ilhas de poder onde imperam interesses de grupos específicos, capazes de exercer 

influência interna e externamente. Embora tal realidade não possa ser associada por si só a práticas 

nefastas, há casos relatados de superintendentes que ficam muitos anos no exercício de 

determinado posto, ou diretores que se mantém gerindo as mesmas áreas, criando uma espécie de 

território e abrindo espaço para, em tese, práticas personalistas. 

Embora apresente “ilhas de poder”, a ANP não se mostrou particularmente prejudicada 

institucionalmente em decorrência delas. Um mecanismo informal de gestão, de ocorrência 

ocasional e indeterminada, denominado “rodízio de áreas53”, possibilita certa quebra nessas “ilhas 

de poder” e talvez tenha poder de exercer efeito saneador nessa problemática. Enquanto não possui 

uma administração efetivamente colegiada, a Agência poderia estabelecer regras para o 

funcionamento regular dessa ferramenta, institucionalizando uma medida oportuna para endereçar 

uma solução a essa fragilidade. 

 

4.3.1.4 A ANP e o critério da proatividade 

 

O conceito de “proatividade” foi definido por Portes et al. (2015) como “provas 

substanciais de atividades e campanhas promovidas pela organização, com o intuito de melhorar 

os seus serviços e obter a cooperação dos públicos relevantes”. 

A avaliação qualitativa do pesquisador atribui a ANP nota Zero nesse critério, não 

identificando, portanto, a presença de proatividade. Na Teoria dos Conjuntos, entretanto, a 

Agência obteve uma nota 2. A opinião foi corroborada pelos servidores. Cerca de 43% da amostra 

                                                           
53 O chamado rodízio de áreas é um mecanismo informal e sem previsão de ocorrência regular por meio do qual a 

Diretoria Colegiada da ANP estabelece uma troca, entre os diretores, das áreas finalísticas sob a responsabilidade de 

cada um. O rodízio não funciona para o Diretor Geral, que responde pelas áreas “meio” da Agência: Secretaria 

Executiva, Superintendência de Gestão de Pessoas e do Conhecimento (SGP), de Comunicação e Relações 

Institucionais (SCI), de Administração (SGA), de Finanças (SFO), de Tecnologia da Informação (STI), Corregedoria 

entre outras. 
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entrevistada na pesquisa interna discorda que “os líderes da ANP procuram ativamente o feedback 

das pessoas que interagem com a instituição ou que usam seus serviços” e 19% têm opinião oposta. 

Os agentes econômicos, embora mais favoráveis, compartilham da mesma opinião: 34% 

acreditam que os gestores da Agência não procuram ativamente escutá-los, e 21% dos 

respondentes creem no oposto. Expressivos 30% escolheram a opção “Não sabe”. A dimensão do 

contingente que declara não ter conhecimento para responder a essa questão pode ser interpretado 

como uma comprovação da relativamente baixa interação da ANP com seus públicos, a despeito 

da Agência ter estabelecido como prioridade, em seu Mapa Estratégico, a comunicação com 

agentes econômicos e a sociedade.  

Tais números autorizam especular que a Agência não tem sido uma protagonista da 

proatividade e demonstra algum déficit na cooperação com públicos relevantes. Esse quadro seria 

compensado pelos esforços dos servidores da ANP, que atribuem melhorias à qualidade de seus 

serviços. Quase 54% dos inquiridos acredita que “De uma forma geral, os colaboradores da ANP 

procuram constantemente aperfeiçoar os seus desempenhos e melhorar a qualidade dos serviços 

que prestam”. Discordam dessa visão 16,6%. Esse resultado recebe a concordância, embora em 

patamares mais modestos, dos agentes econômicos: 39% consideram que os colaboradores da 

Agência buscam aperfeiçoar sua performance e melhorar a qualidade de seus serviços, contra a 

discordância de 15%.   

Embora não pareça buscar ativamente aproximação com seu ambiente institucional, a ANP 

mostra relevante relacionamento com seus públicos através do trabalho desenvolvido pelo Centro 

de Relações com o Consumidor (CRC), seu canal de relacionamento com a sociedade, em especial 

com o consumidor final e os agentes econômicos que atuam na ponta do setor de petróleo, gás 

natural e biocombustíveis (postos revendedores, por exemplo).  

Ao ter como foco prioritário de sua atuação o consumidor, elo mais frágil de um pujante 

setor econômico composto por mais de 130 mil agentes econômicos, o CRC exerce importante 

papel, embora isso não esteja refletido em seu número de servidores. Empresas usualmente 

utilizam estruturas próprias para interagir com a ANP, seja via profissionais de relações 

governamentais e institucionais, ou através de entidades representativas. Consumidores e 

pequenos e médios comerciantes do setor se valem do CRC. 

As audiências e consultas públicas, instrumentos formais através dos quais a Agência 

recebe contribuições para melhoria e aperfeiçoamento de sua regulação, são meios de interação 



159 
 

relevantes, embora apresentem certas limitações, como mostra Giserman (2015). A ANP também 

possui uma ativa agenda de participação em eventos, importante meio de interação e troca de 

informações, onde seus gestores e técnicos têm oportunidade de estabelecer contato com agentes 

econômicos atuantes no setor. 

 

4.3.1.5 Uma Agência “Aberta à Tecnologia”, mas nem tanto 

 

A definição conceitual do quinto determinante hipotético, “abertura e flexibilidade 

tecnológica”, tem dois critérios, quais sejam, (i) provas substanciais da utilização de tecnologias 

modernas de telecomunicações e outras; e (ii) esforços efetivos realizados pelos gestores com vista 

a substituir práticas tradicionais por novas e melhoradas práticas. 

Os achados desta pesquisa levam a crer que a Agência faz esforços consideráveis no 

sentido de utilizar tecnologias modernas e substituir práticas ultrapassadas e tem sido exitosa nesse 

propósito, mas não inteiramente. Embora 50,3% dos servidores da Agência concordem com a 

afirmativa de que “a ANP procura estar atualizada no que diz respeito ao uso de novas tecnologias 

e à atualização de procedimentos”, trata-se de uma média baixa quando comparada aos patamares 

obtidos no estudo de Portes et al. (2015) em Portugal – cujos números variam de 98% na Energias 

de Portugal (EDP) a 72% na ASAE54. Além de uma média baixa, essa assertiva é contestada por 

significativos 31,7% dos participantes.  

Tal avaliação é reforçada pelo fato de que apenas 43% dos entrevistados consideram que 

“Esta organização incorpora novas tecnologias e tenta mudar as coisas no sentido de introduzir 

melhorias sempre que pode”, de novo um percentual baixo quando comparado ao estudo sobre 

instituições de Portugal – na EDP, esse número chegou a 93%; na ASAE, 72%). Expressivos 24% 

dos servidores da ANP discordam dessa afirmativa e 33% optaram pela neutralidade, indicando 

ser esse um tema controverso. 

A pesquisa com agentes externos, por sua vez, vai na mesma linha dos servidores: 50% 

estão de acordo com assertiva de que a ANP busca se atualizar em relação ao uso de novas 

                                                           
54 Especula-se que tais resultados guardem relação com uma eventual maior sofisticação tecnológica do setor público 

português advinda da obrigatoriedade de seguir diretivas da União Europeia, como por exemplo a Diretiva 

2003/98/CE, de 2003, que estabelece critérios de transparência e uso da tecnologia da informação, e outras que fixam 

um elevado padrão de desempenho tecnológico a ser seguido pelo países-membros daquela comunidade econômica.  
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tecnologias e à atualização de procedimentos e cerca de 20% discordam55. Chama a atenção o fato 

de apenas 5% escolherem a opção “Não sabe”, indicando elevado conhecimento sobre o tema. 

 

4.3.1.6 A ANP, seus Aliados Externos e Instituições “Órfãs” 

 

O critério final relacionado à qualidade institucional, a “existência de aliados externos”, é 

definido como “o quanto a agência pode contar com o suporte ativo de quadros do governo ou das 

elites empresariais”. Como afirmam Macleod (2004) e Portes e Smith (2012), o oposto a essa 

condição seria uma instituição “órfã”, vulnerável à influência de interesses poderosos que 

buscariam subverter sua missão. 

Sob esse critério, a ANP mostra-se uma instituição relativamente protegida e que goza de 

amparo, em razão de sua capacidade técnica superior aos demais órgãos de governo atuantes no 

setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis (MME e demais ministérios, CNPE, EPE, PPSA) 

e suas relações com entidades representativas do setor. Embora tenham sido relatados, por 

entrevistados, certos conflitos de competência entre a ANP e o ministério de Minas e Energia – 

cujas as atribuições são distintas, cabendo ao ministério definir políticas e a Agência, por sua vez, 

implementá-las –, tudo leva a crer que são questões pontuais, sobretudo em assuntos cujas 

responsabilidades poderiam ser consideradas sobrepostas.  

Embora naturalmente essas relações variem ao longo do tempo e dependam dos 

interlocutores da vez – ministro de Minas e Energia, secretário de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis e diretoria da ANP –, a regra parece ser a cooperação e não o conflito. Uma 

questão objetiva, que colabora para aproximar os dois entes governamentais, é o fato da equipe 

técnica do MME ser bastante reduzida, o que o torna dependente do amparo especializado dos 

servidores da ANP para a concepção e proposição de políticas públicas setoriais.  

A Agência, adicionalmente, ganhou vigoroso protagonismo em discussões importantes 

para o país, caso da Cessão Onerosa56, que lhe trouxe expressiva interlocução técnica com os 

                                                           
55 

Para mais informações sobre o tema, que possivelmente explicam os resultados positivos alcançados pela ANP, 

ver análise e comentários sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), páginas 111 e 112. 

56 Firmado pela Petrobras e a União em 2010, o contrato de cessão onerosa permitiu à empresa explorar, sem licitação, 

5 bilhões de barris de petróleo em áreas do Pré-sal pelo prazo de 40 anos. Em troca, a estatal antecipou o pagamento 

de R$ 74,8 bilhões à União. O Contrato previa que uma revisão de seus termos deveria ocorrer em 2016, implicando 

em perdas ou ganhos para a estatal ou União, dependendo de ajustes em variáveis como reservas de petróleo e preços 
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diversos ministérios envolvidos na questão, com destaque para o da Economia, o que lhe ampliou 

o espaço político-institucional. Tais relações são importantes e estratégicas, pois embora desfrute 

formalmente de autonomia financeira e administrativa, a Agência, na prática, depende do MME, 

ao qual é vinculada, para definição de seu orçamento e até para certos procedimentos operacionais, 

como a autorização de viagens internacionais de seu Diretor Geral.  

Essa dependência do MME e do governo de turno, embora não comprometa inteiramente 

a autonomia da ANP, a afeta, como evidencia os resultados da pesquisa com agentes econômicos 

que interagem com ela. Quando questionados “Sobre o nível de autonomia da ANP em relação ao 

governo”, 26,4% a consideraram ruim e 7,4% péssima, numa soma de 43,8%. Outros 24,4% 

acreditam que o nível de autonomia da ANP em relação ao governo é muito bom e um percentual 

de 3,2% a definem como “Excelente”. Considerável contingente de respondentes, 38,3%, optou 

pela resposta “Nem boa nem ruim”.   

Os conceitos de autonomia e independência são controversos. Os governos têm 

considerável poder de interferir indiretamente na vida das agências, como no repasse de dotações 

orçamentárias e na ausência de nomeação de dirigentes, impedindo a formação de quórum mínimo 

para decidir questões importantes (a nova Lei das Agências tenta sanar esse último problema57). 

Os governos podem, inclusive, interferir de forma direta na autonomia desses órgãos, com impacto 

sobre a segurança jurídica de suas decisões.  

Em 2006, por exemplo, ao analisar divergência entre o ministério dos Transportes e a 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), o presidente da República aprovou 

Parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) onde reconhecia o “recurso hierárquico impróprio”. 

Ou seja, se permitia a revisão ministerial de decisões oriundas dessas autarquias especiais, sob o 

argumento de que “a aferição da autonomia das agências e de suas condutas além de diretamente 

vinculadas às suas finalidades institucionais se mede principalmente pela adequada 

                                                           
do barril. Um acordo foi fechado em 9 de abril de 2019, onde a Petrobras receberá da União, via bônus assinatura nos 

leilões, US$ 9,058 bilhões. 

57 Lei Geral das Agências Reguladoras (Lei nº 13.848/19), que dispõe sobre a gestão, organização, procedimento e 

controle social das agências reguladoras nacionais. A nova lei traz, pela primeira vez, regras uniformes de processo 

decisório, prestação de contas, planejamento e participação para órgãos reguladores. Cabe destacar o artigo 10, que 

estabelece que durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular da Diretoria Colegiada, 

exercerá o cargo vago um integrante de uma lista de substituição formada por 3 (três) servidores da agência, ocupantes 

dos cargos de Superintendente, designados pelo Presidente da República. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.848-de-25-de-junho-de-2019-173020593?utm_campaign=publicada_lei_geral_das_agencias_reguladoras&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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compatibilização com as políticas públicas adotadas pelo Presidente da República e os Ministérios 

que o auxiliam”.   

Não obstante eventuais fragilidades, em entrevistas qualitativas os agentes relatam 

enxergar na agência um fiador das políticas do setor, ainda que durante certos períodos considerem 

que a ANP tenha tido aproximação excessiva com governos de turno, o que teria comprometido, 

momentaneamente, sua independência. Os agentes econômicos, de um modo geral, parecem ter a 

percepção de que a Agência, embora apresente certas deficiências, apresenta, comparativamente a 

outros órgãos públicos, um considerável avanço em termos de padrões de eficiência, transparência 

e universalidade. Tais características são consideradas imprescindíveis para prevenir desvios e 

condutas danosas ao mercado e asseguram certa previsibilidade, atributo considerado fundamental 

à gestão dos negócios.  

A despeito de eventuais conflitos entre MME e ANP, o público externo entrevistado dá 

mostras de acreditar que o resultado final dessa relação é a cooperação. Esse suporte externo é 

reconhecido pelos agentes econômicos, já que 45% concordam que “há uma boa cooperação 

institucional entre a ANP e os decisores de topo da administração pública e do governo brasileiro”, 

tendo como divergência um percentual de cerca de 19%.   

A pesquisa com os servidores da Agência, por sua vez, encontra resultado mais modesto. 

Apenas 35,8% dos servidores consideram existir uma cooperação institucional boa entre a ANP e 

a alta cúpula governamental; um percentual de 22% discorda da existência dessa boa colaboração.    

Na questão que avalia a cooperação entre a ANP e as empresas e entidades representativas 

do setor – presente apenas na pesquisa externa –, os agentes econômicos, ainda que não tenham 

sido tão favoráveis no julgamento da relação da Agência com decisores de topo da administração 

pública e do governo brasileiro, tem um olhar favorável. Para 39%, a cooperação é positiva; 18% 

avaliam essa colaboração como “ruim” e 3,4% acreditam ser “péssima”. O resultado desse quesito 

indica certa deficiência na cooperação entre agência e agentes regulados, fragilidade que guarda 

relação com a relativamente baixa pontuação alcançada no critério da proatividade. 
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4.3.2 Resultado da Qualidade Institucional da ANP 

  

 A ANP foi avaliada sobre o prisma de dois resultados. O primeiro deles refere-se à 

adequação institucional, definida como a coerência entre a organização real e os manuais e 

objetivos para os quais a Agência foi criada. É sabido que os documentos institucionais das 

organizações nem sempre correspondem a sua prática efetiva no dia a dia, razão pela qual a 

avaliação dessa relação se tornou uma das finalidades do estudo de Portes et al. (2015) e também 

da presente tese. Em segundo lugar, tem-se a contribuição à atratividade e ao desenvolvimento, 

por sua vez entendida como o grau em que a ANP real consegue apoiar e fazer avançar, na sua 

área de atuação e dentro de suas atribuições legais, a atratividade do setor e o consequente 

desenvolvimento econômico e social do país. 

 Como afirmam Portes et al. (2015), os dois resultados se sobrepõem, mas não são 

exatamente a mesma coisa, já que seria possível uma organização cumprir critérios de adequação 

institucional, mas sem desempenhar um papel relevante numa esfera específica da atratividade e 

do desenvolvimento. Tal circunstância poderia ocorrer em razão de uma eventual falta de 

importância intrínseca da missão da instituição, apropriada por atores ou interesses mais eficientes, 

ou à resistência por parte de públicos relevantes a colaborar e apoiar seus esforços.  

 A Agência cumpre seu papel e parece haver razoável coerência entre suas atribuições legais, 

seus documentos internos e a missão a qual se propõe em seu planejamento estratégico. A ANP, 

ainda que não inteiramente aberta à inovação tecnológica e com poucos esforços de proatividade, 

parece desempenhar de forma eficiente os propósitos para os quais foi criada, obtendo 

classificação razoável no que tange à sua contribuição à atratividade e ao desenvolvimento, 

alcançando valores relevantes nos seis determinantes institucionais, apresentados na Tabela 2 

(página 150). 

 Há, todavia, preocupações e espaço considerável para melhorias. A Agência pode trabalhar 

no sentido de criar mecanismos que evitem o surgimento e a manutenção de “ilhas de poder”. O 

eventual estabelecimento de uma efetiva gestão colegiada da diretoria, sem a divisão estanque de 

áreas entre os dirigentes, poderia contribuir nesse sentido e melhoraria sua adequação institucional. 

Um aperfeiçoamento da legitimidade da organização perante a sociedade poderia ser obtido por 

meio de iniciativas de aproximação com seus públicos, assim como a institucionalização do 

chamado rodízio de áreas – enquanto uma efetiva gestão compartilhada não ocorre.  
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Um exemplo interessante são os conselhos deliberativos criados no Japão58, espaços de 

interação entre governo e empresas onde servidores públicos e empresários se encontram para 

troca de informações; outro seria o controverso “amakudari”, no qual funcionários aposentados 

passam a trabalhar para empresas privadas e entidades representativas, assumindo certo 

protagonismo e contribuindo na ampliação qualificada da cooperação institucional entre Estado e 

sociedade (EVANS, 2004). Prática corriqueira no Japão, o “amakudari” também apresenta 

problemas, como um aumento no número de aposentadoria de burocratas e uma aliança por vezes 

perniciosa entre empresários e ex-servidores públicos poderosos para impedir o avanço de 

reformas econômicas e políticas. Também há relatos de corrupção e práticas pouco ortodoxas de 

persuasão.  

 

4.3.3 Análise Qualitativa Comparativa da ANP 

 

Na presente seção, apresenta-se, analisa-se e discute-se os resultados do desempenho da 

ANP nas classificações da tabela-verdade trazida anteriormente pela Tabela 2 (página 150). As 

combinações lógicas dos seis determinantes hipotéticos e dos dois resultados estão representadas 

nas linhas da Tabela 2. O número possível de combinações lógicas dos seis determinantes é de 2k 

(com k representando o número de determinantes). As 58 combinações lógicas ausentes da tabela 

são definidas como “combinações remanescentes”, podendo ser usadas na análise para variados 

objetivos (PORTES et al., 2015).  

De acordo com Ragin (1987; 2008), a via mais conservadora consistiria em assumir que, 

se estas combinações tivessem sido produzidas, não teriam dado origem a nenhum dos efeitos 

considerados. Desse modo, o pesquisador pode passar a se concentrar nas combinações que 

realmente se produziram. 

Portes et al. (2015) explicam que na álgebra booleana – a álgebra da lógica, utilizada na 

análise – a ausência de uma causa tem o mesmo estatuto lógico que a sua presença. A “ausência” 

é simbolizada por letras minúsculas e a primeira iniciativa da análise foi elencar todas as 

                                                           
58 Tais conselhos são instituídos por ministérios e são usualmente compostos por gente de fora do governo, como 

empresários, especialistas, consultores, acadêmicos, representantes de grupos de interesse entre outros, que atuam 

discutindo, criticando e propondo aperfeiçoamentos em políticas públicas. 
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expressões causais que produzem realmente o resultado de interesse da pesquisa. Na linguagem 

da lógica o operador “+” significa “ou” e o operador “()” quer dizer “e”. 

A análise da Tabela 2 assegura verificar que todas as combinações conduzem à produção 

do resultado “adequação institucional” e que todas, menos uma, proporcionam a produção do 

resultado “contribuição à atratividade e ao desenvolvimento”. As equações resultantes seriam as 

seguintes: 

 

 Adequação Institucional = 

 = ABCDEF + aBCDEF + aBcDEf + abcDEf + AbcdEF (I) 

 Contribuição ao Desenvolvimento =  

 = ABCDEF + aBCDEF + aBcDEf + abcDEf (II)  

  

As letras, desse modo, expressam a presença ou a ausência de um determinante e as 

combinações lógicas idênticas só são referidas uma vez. De acordo com os autores, os termos nas 

equações I e II são designados como “primitivos”. A sua simplificação, com o objetivo de se 

alcançar uma solução final, tem como base, de acordo com Portes et al. (2015), o princípio lógico 

de que um determinante é irrelevante na produção do resultado final se estiver, simultaneamente, 

presente e ausente em duas das expressões causais.  

Desse modo, as expressões ABCDEF e aBCDEF nas equações acima podem ser reduzidas 

à expressão BCDEF, onde: 

 

Tabela 3– Referências das equações 

Determinantes internos Determinantes externos 

A – Meritocracia D - Proatividade 

B – Imunidade à Corrupção E – Abertura tecnológica e flexibilidade 

C – Ausência de Ilhas de Poder F – Aliados externos 
Fonte: Elaboração própria 

 

Alcança-se soluções finais seguindo este princípio norteador e procedendo passo a passo. 

Isto posto, é possível chegar à solução por meio de uma simples análise visual, tendo presente o 

processo de minimização: 
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 Adequação Institucional = E (III) 

 Contribuição à Atratividade e ao Desenvolvimento = DE (IV) 

  

Assim, para produzir organizações institucionalmente adequadas, a “flexibilidade 

tecnológica” é, simultaneamente, suficiente e necessária; ela, em combinação com “proatividade”, 

dá origem a organizações que conduzem, de fato, à promoção da atratividade e ao desenvolvimento. 

Tal resultado evidencia uma aparente falta de peso, em termos causais, dos determinantes 

hipotéticos internos, que não aparecem nas duas soluções apresentadas pelos autores – a análise 

das classificações contínuas, entretanto, feita a seguir, pode trazer modificações.  

Desse modo, a ANP, a despeito da falta de meritocracia, da existência de “ilhas de poder” 

e de laços personalistas, consegue, ainda assim, promover atratividade e desenvolvimento. À 

primeira vista, de acordo Portes et al. (2015), apenas a “abertura ao mundo exterior”, seja em 

termos de receptividade à inovação tecnológica, seja em relação à interação com atores relevantes 

na sua esfera de atuação, seria necessária.  

 Ao se comparar os resultados alcançados na ANP com os estudos empreendidos por Portes 

e seus colegas em 29 instituições na América Latina e em Portugal, encontram-se semelhanças e 

diferenças dignas nota. A equação para a América Latina, por exemplo, apresentou o seguinte 

resultado: 

 

 Adequação Institucional = ABCE 

 Contribuição ao Desenvolvimento = D (A+C) 

  

Nas instituições da América Latina, os três determinantes internos, que corresponderiam a 

uma organização mais próxima da definição de burocracia “weberiana”, tiveram um papel muito 

mais relevante. Todavia, E (flexibilidade tecnológica) fez parte da solução para o primeiro 

resultado e D (proatividade) foi condição necessária para o segundo. Para Portes e Smith (2012) e 

Evans (2004), estas semelhanças, observadas em contextos históricos e econômicos distintos, 

confirmariam a importância dos dois critérios externos de qualidade institucional.  

 Portes et al. (2015), em análise sobre os resultados do trabalho nas instituições portuguesas, 

considera que as soluções simples obtidas com o recurso à álgebra booleana são função direta de 
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certa tolerância dos seis investigadores que lhe auxiliaram no trabalho, que teriam sido, em 

comparação aos pesquisadores da América Latina, mais tolerantes com relação às falhas internas 

das instituições estudadas. Essa relativa indulgência teve como efeito direto fazer com que todas, 

ou praticamente todas, as combinações dos determinantes causais conduzissem aos mesmos 

resultados. A minimização boolena, de acordo com os autores, fez o resto, identificando apenas os 

fatores presentes em todas as combinações existentes, como tendo relevância causal.  

Na primeira análise, com classificações binárias (ver Tabela 2, página 150), foi possível 

identificar que a combinação entre “proatividade” em relação ao ambiente externo e “flexibilidade 

tecnológica” traria condições suficientes e necessárias para a ANP ser considerada uma instituição 

que promove a atratividade e o desenvolvimento.  

Dado que a realidade pode ser mais complexa, e no propósito de abarcá-la, seguiu-se o 

procedimento do estudo português (PORTES et al., 2015), dando maior ênfase à análise das 

classificações contínuas exibidas na Tabela 2. Como apresentado na Figura 12 (página 151), a 

métrica da classificação organiza-se num intervalo que vai de 1, para “completamente fora” do 

conjunto definido por cada dimensão teórica, até 5, que significa “complemente dentro”. Essas 

classificações, conforme afirma Ragin (2008) e Vaisey (2009), podem ser estudadas com base na 

teoria dos conjuntos difusos.  

 Por meio da Análise Qualitativa Comparativa (QCA), foi possível identificar as condições 

necessárias e suficientes para cada um dos efeitos de interesse do estudo empreendido. Embora as 

condições necessárias precisem estar presentes para que o resultado esteja presente, como afirma 

Portes et al. (2015), elas não garantem o resultado.  

Nesse sentido, a QCA define da seguinte forma: é se esperar que a pontuação do 

determinante seja igual ou superior ao resultado. Numa tradução intuitiva, isso implicaria dizer 

que: a associação no conjunto definido pelo efeito em um subconjunto do conjunto definido pela 

adesão à causa. As condições necessárias criam um “teto” para o efeito esperado (RAGIN, 2000).  

Desse modo, embora as condições suficientes levem sempre ao efeito, ele pode ocorrer na 

sua ausência devido a outras causas. Na tradução lógica em termos de QCA apresentada no 

trabalho de Portes et al. (2015): as classificações do conjunto definido pela causa são iguais ou 

inferiores às classificações do resultado.  

Assim, de modo efetivo, as condições suficientes criam um patamar para o resultado, ao 

assumirem que pertencer a esse conjunto é um subconjunto do conjunto definido pela causa. 
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Seguindo os passos dos autores, a lógica subjacente às condições necessárias e suficientes está 

resumida na Tabela 4, a seguir. 

 

Tabela 4 - Condições necessárias e suficientes na álgebra de conjuntos difusos 

  Condição 

    Causa ≥ Efeito Efeito ≥ Causa 

  Necessário X ○ 

Determinante       

  Suficiente ○ x 

Fonte: adaptado de Portes et al. (2015) 

 

Nesse caso, segundo Portes et al. (2015), não se recorre à álgebra booleana, mas sim à 

teoria dos Conjuntos Difusos, por meio de cálculo da “consistência”, ou seja, buscando avaliar até 

que ponto cada um dos determinantes prevê corretamente a criação do resultado em tela. Tal como 

os autores citados, também optamos por omitir a complexa explicação das fórmulas e dos cálculos, 

apresentadas pelo criador do método em seu livro seminal59.  

O segundo critério para checar a pertinência de um determinante foi a sua cobertura, pois 

é possível que um preditor seja consistente na produção de um resultado, mas cubra apenas um 

pequeno subconjunto de casos. Por outro lado, um preditor que seja consistente de modo 

imperfeito pode ser substancialmente mais importante por cobrir uma proporção maior do conjunto 

definido pelo resultado. A Figura 13 clarifica esta relação entre consistência e cobertura para as 

condições necessárias e suficientes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Ragin (2008) criou fórmulas para as condições suficientes e necessárias que penalizam, de modo distinto, erros 

grandes versus erros pequenos, com relação aos resultados previstos. Para a condição suficiente, a fórmula produzida 

é: (X<Y) = ∑j min (Xj) (Yj)/ ∑Xj Onde: X é a causa; Y é o efeito; ∑j min (Xj) (Yj) é a soma das classificações mais 

baixas em X ou Y sobre j casos; e ∑Xj é a soma das classificações na causa. No caso da condição necessária, a fórmula 

apenas inverte os termos: (Y<X) = ∑j min (Xj) (Yj)/ ∑Yj 
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Figura 13 - Consistência e cobertura 

 

Fonte: elaboração própria, com base em Portes et al. (2015) 

 

A análise da consistência e da cobertura das condições necessárias e suficientes foi 

realizada e os resultados para as condições necessárias são expostos abaixo: 

 

Adequação Institucional = BDE (IV) 

Contribuição para o Desenvolvimento = DE (V) 

 

Por sua vez, as classificações relativas à adequação institucional são estabelecidas por meio 

da equação IV, que apresenta uma consistência de 96% dos casos e cobertura de 94%, numa 

fórmula que incorpora pelo menos um preditor interno e é considerada mais complexa que aquela 

advinda da análise booleana. De forma resumida, a fórmula descreve que para uma organização 

cumprir seus manuais institucionais deve ser resistente à corrupção e necessariamente ser 

tecnologicamente flexível e proativa. 

Já na equação V, o preditor interno (B) não participa das condições necessárias, sendo 

mantidos só os fatores externos. Nessas condições, a “proatividade” e a “flexibilidade tecnológica” 

alcançam um prognóstico correto em mais de 90% dos casos, embora seus níveis de cobertura 
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declinem ao patamar dos 80%. São esses, entretanto, os únicos preditores significativos, o que dá 

origem a uma fórmula semelhante àquela previamente identificada, utilizando a álgebra booleana, 

para a contribuição à atratividade e ao desenvolvimento. 

No que concerne à análise das condições suficientes, há resultados relativamente diferentes, 

mas relevantes em termos teóricos. A “adequação institucional” é determinada por B (imunidade 

à corrupção), C (ausência de “ilhas de poder”) e F (aliados externos), evidenciando uma 

consistência exata em todos os casos. Nessa circunstância, entretanto, há considerável perda no 

nível de cobertura dos dois últimos determinantes, que cai para a casa dos 70%. Isto quer dizer 

que, não obstante uma determinação rigorosa do efeito, estes fatores cobrem apenas um número 

limitado de casos. Em decorrência disso, optou-se, a exemplo dos pesquisadores portugueses, pelo 

primeiro preditor como causa suficiente: 

 

Adequação Institucional = B (VI) 

 

Tal resultado significa que a “imunidade à corrupção”, por si só, é suficiente para fazer 

uma organização cumprir seus manuais institucionais. A despeito disso, outras combinações 

causais – associadas possivelmente a C (ausência de ilhas de poder) e F (aliados externos), os 

outros preditores que se mostraram consistentes – apresentam esse mesmo efeito em determinadas 

circunstâncias. De outra parte, na análise anterior sobre as condições necessárias, pudemos ver que 

B (imunidade à corrupção) não produz efeito na ausência de “proatividade” e “flexibilidade 

tecnológica”. Desse modo, a fórmula causal final para este resultado mostra-se a mesma da 

equação IV, ou seja: BDE. 

No que concerne à análise das condições suficientes para a “contribuição à atratividade e 

ao desenvolvimento”, se sobressai um único determinante que excede os 90% de consistência: 

“aliados externos” (F). Foi encontrado, porém, outro fator muito próximo, que já havia sido 

identificado antes: a “proatividade” (D). Como visto, F (aliados externos) produz sempre 

instituições desenvolvimentistas, mas cobre apenas um número limitado de casos. Tal 

circunstância leva a duas saídas possíveis:  

 

Contribuição à atratividade e ao Desenvolvimento = F (consistência maior; cobertura menor)  

ou 
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Contribuição à atratividade e ao Desenvolvimento = D 

 

Levando em conta as condições necessárias identificadas previamente e seguindo os 

procedimentos de Portes et al. (2015), chegou-se às soluções finais seguintes: 

 

Contribuição à atratividade e ao Desenvolvimento = DE (VII) 

ou 

Contribuição à atratividade e ao Desenvolvimento = DEF (VIII) 

 

A primeira saída mostra que a combinação de “proatividade” com “flexibilidade 

tecnológica” é necessária e suficiente para produzir uma instituição desenvolvimentista em 

praticamente todos os casos. Como se pode observar, a fórmula é idêntica àquela previamente 

produzida (equação V). A segunda saída evidencia que acrescentar “aliados externos” deixa o 

resultado mais preciso e confiável. Nos dois casos, o papel fundamental pertence a DE. A despeito 

de a “imunidade à corrupção” (B) ser condição necessária à adequação institucional das 

instituições, nenhum dos critérios internos, oriundos e definidos como “weberianos” se faz 

necessário ou suficiente para produzir organizações desenvolvimentistas. 

O resultado do trabalho no Brasil apresenta certas divergências em relação aos outros 

estudos empreendidos por Portes e seus colegas em países da América Latina e em Portugal. Em 

primeiro lugar, a solução aqui encontrada para a “adequação institucional” difere da que foi 

identificada no estudo das vinte e três instituições latino-americanas: ABCE. Neste caso, como 

afirmam Portes e Smith (2012), todos os critérios internos de probidade participaram na produção 

daquele efeito. 

No resultado da ANP, as pontuações fracas obtidas pela Agência no critério “meritocracia” 

(A) e as também baixas classificações relativas à ausência de “ilhas de poder” (C) não a impediram 

de ser categorizada como uma organização cumpridora do manual institucional. Disso resulta a 

omissão de A e C na fórmula de determinação causal. 

Ao identificar D como condição suficiente e encontrar DE como combinação necessária e 

suficiente à produção de uma instituição desenvolvimentista, averiguou-se, de forma independente, 

os resultados alcançados pelo estudo realizado anteriormente na América Latina. Desse modo, a 

fórmula final encontrada foi: 
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Contribuição à atratividade e ao Desenvolvimento = D (A+C) 

 

A “proatividade”, nessa fórmula, surgiu como condição necessária ao resultado e como 

causa suficiente quando associada a um ou outro indicador interno de qualidade organizacional. 

No estudo da ANP, o papel da “proatividade” ganha relevância pelo fato de ser a única condição 

suficiente capaz de produzir o mesmo efeito. 

Os resultados obtidos no estudo brasileiro, a exemplo do português, também indicam a 

confirmação do argumento teórico de Evans, de que não basta uma instituição ter características 

weberianas – racionalidade, meritocracia, imunidade à corrupção, entre outros – para contribuir 

para o desenvolvimento nacional. Para adquirir essa condição, como afirmam Evans (1995) e 

Portes e Smith (2012), a instituição deve ter também uma postura de abertura a seu ambiente 

institucional e de interação com atores externos relevantes e estratégicos, de modo a iniciar e a 

regular processos de expansão econômica melhorando ainda a qualidade da governança. 

A relativamente baixa classificação alcançada pela ANP em relação à “proatividade” e à 

“flexibilidade tecnológica” – que assumem importância crucial em estudos institucionais – pode 

ser resultado de dois fatores. Primeiro, certa propensão do poder público brasileiro em “ser 

procurado”60, em vez de tomar iniciativa de interagir com seus públicos, assim como a “fazer as 

coisas do jeito que sempre foram feitas”. Uma interpretação possível para explicar a resistência da 

administração pública brasileira à implantação de práticas modernas seria o apego à tradição. 

Candido (1990, p. 1), em artigo seminal, baseado em palestra proferida em 1988, considera que 

“um dos traços fundamentais da mentalidade e do comportamento político no Brasil é a 

persistência das posições conservadoras, formando uma barreira quase intransponível” à inovação. 

                                                           
60 Há inúmeras interpretações sobre as características fundadoras desse comportamento. A consagrada tese de Faoro 

(1977) é de que a dependência da economia em relação ao Estado é a marca característica das instituições brasileiras, 

uma herança colonial ibérica e portuguesa. Segundo o autor, enquanto as instituições inglesas caminharam rumo ao 

estado racional, impessoal e liberal – consolidando direitos de propriedade e separando as esferas política e econômica 

–, em Portugal isso nunca ocorreu. O estado patrimonialista português não fazia distinção entre público e privado ao 

longo do tempo, se descolou da figura pessoal do monarca e se tornou um quadro administrativo denominado por 

Faoro de “estamento burocrático”. Este aparato administrativo pairaria acima dos demais grupos sociais, comandando-

os de cima para baixo, absorvendo-os e cooptando-os em troca da apropriação dos recursos do estado patrimonial. O 

estamento burocrático, longe de assumir forma rigidamente repressiva, seria na verdade plasticamente moldador da 

sociedade à sua imagem e semelhança. 
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Tais problemas, obviamente, não são exclusividade da ANP. Aparentemente, como 

identificou Portes et al. (2015) em seu estudo sobre as instituições portuguesas, ocorre no Brasil o 

mesmo que no país Europeu: a posição cultural dos brasileiros parece ser mais tolerante diante da 

falta de meritocracia ou perante a presença de grupos internos em instituições públicas do que a 

que se observaria em outros países. 

Essas avaliações negativas em dimensões essenciais exercem forte influência na 

classificação da ANP relativa ao contributo à atratividade e ao desenvolvimento. Nesse sentido, 

acreditamos que esforços para melhorias na dimensão “proatividade” podem resultar em ganhos 

nas demais dimensões hoje avaliadas como negativas. 

 

4.4 Percepção dos funcionários da ANP 

 

O terceiro objetivo específico pretende compreender e avaliar as orientações e valores dos 

servidores da ANP em geral, bem como suas atitudes perante a própria instituição. Acredita-se que 

tal objetivo desvela fatores que influenciam o desempenho institucional e a contribuição da 

organização para a atratividade e o desenvolvimento econômico. Adicionalmente, conhecer o 

perfil dos funcionários que trabalham em instituições estratégicas, caso da Agência, pode 

contribuir para uma melhor compreensão do perfil do serviço público brasileiro. 

Assim, encontram-se nesta subseção os resultados relativos à aplicação da survey com 

funcionários da ANP, no intuito de conhecer as percepções dos mesmos quanto à qualidade 

institucional da organização, bem como a respeito de seus valores. Para além disso, também se 

realiza uma verificação independente das avaliações institucionais qualitativas efetuadas pelo 

pesquisador, representando um primeiro teste de robustez. 

A instituição concordou em participar da pesquisa e mostrou ao longo do trabalho uma 

postura cooperativa. Por desatenção do pesquisador, que deveria ter solicitado à ANP que 

comunicasse o início do trabalho a seus funcionários, ocorreu episódio que talvez tenha exercido 

impacto sobre a coleta dos dados. Dias após o envio do questionário da pesquisa, via a plataforma 

on line, a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), desconhecendo que o projeto de 

tese havia recebido apoio institucional da Agência, enviou comunicado a todos os servidores da 

Agência onde levantava suspeitas sobre seus propósitos e desestimulava a participação (Anexo 

III).  
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O incidente foi superado com o envio de um novo comunicado, dias depois, dessa vez pela 

Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), onde evidenciava que o trabalho era do 

conhecimento da Agência, que via nele uma oportunidade de conhecer melhor aspectos 

institucionais relevantes à própria ANP (Anexo II). Não sabemos mensurar se essa ocorrência 

contribuiu para ampliar a visibilidade do trabalho e, desse modo, auxiliou a melhorar as taxas de 

resposta (abaixo apresentadas) ou se, ao contrário, gerou receio e cautela e, portanto, desestimulou 

a participação. 

O fato é que, comparativamente a outras instituições pesquisadas, a taxa de resposta da 

ANP, na faixa dos 20%, ficou num patamar de baixo a intermediário – Taxas de resposta da 

pesquisa com instituições portuguesas: ASAE (87% do total de funcionários), Bolsa de Valores 

(46%), CTT (43%), EDP (8,6%) e Hospital Santa Marta (3,6%).  

Apresenta-se, a seguir, os primeiros resultados referentes às características da amostra, 

conforme a Tabela 4, abaixo. 
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Tabela 5 - Perfil da amostra de funcionários da ANP 

Variável Frequência 

Sexo Masculino 65% 

 Feminino 35% 

  Total 100% 

Idade 42 anos (média) 

Grau de Instrução Ensino Médio Completo 1% 

 Ensino Superior Incompleto 3% 

 Ensino Superior Completo 24% 

 Especialização 33% 

 Mestrado 28% 

  Doutorado 11% 

Tempo na ANP 10 anos (média) 

Cargo Atual na 

ANP Técnico administrativo – (a) ou de regulação 7% 

 Analista administrativo 17% 

 Especialista em Regulação ou em Geologia e Geofísica 38% 

 Apoio Administrativo - Secretário e Recepcionista 5% 

 Assistente 5% 

 Assessor (a) 9% 

 Coordenador 19% 

  Diretor/Superintendente/Gestor 2% 

Número de 

promoções Nenhuma vez 32% 

 Uma vez 25% 

 Duas ou três vezes 25% 

 Quatro a cinco vezes 10% 

  Seis ou mais vezes 7% 

Fonte: elaboração própria 

 

Apenas cerca de 12% dos inquiridos ocupam posições subordinadas, como empregados 

administrativos, recepcionistas e secretárias; o restante são técnicos (com destaque para os 

especialistas em regulação, que compõem 36% da amostra) ou gestores de nível intermediário 

(onde se sobressaem os coordenadores, representando 19% do universo amostral) ou alta gerência 

da instituição (ressalta-se, aqui a relativamente baixa participação, com apenas 2%, ou quatro 

respondentes de um universo de 25 – cinco diretores e 20 superintendentes).  

A distribuição do tempo de trabalho na organização segue, para os servidores com vínculo 

com a administração pública, as datas de seus respectivos concursos. A maioria dos participantes 

da pesquisa trabalha na instituição, em média, há 10 anos, sendo que os mais antigos estão na ANP 
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há cerca de 20 anos (muitos desses oriundos de outras carreiras da administração pública, como 

fiscais do extinto Departamento Nacional de Combustíveis - DNC). 

 Cerca de 32% dos inquiridos nunca foram promovidos dentro da organização, enquanto 

25% tiveram duas ou três ascensões. Expressivos 10% dos respondentes tiveram de quatro a cinco 

vezes melhoria de cargo. Compatível com os resultados obtidos em Portugal, que serão discutidos 

em seguida, o número de promoções recebidas e o status de cargo dentro da organização exercem 

considerável peso no modo como a percepção da qualidade institucional se distribui na amostra. 

Cabe destacar o elevado nível educacional dos respondentes: 11% são doutores, 28% possuem 

mestrado, 33% concluíram especializações e 24% tem graduação completa. 

 

4.4.1 Percepção dos funcionários em relação aos determinantes da qualidade institucional 

 

Na sequência, foram mensuradas as atitudes dos funcionários da ANP, com a intenção de 

apreender as opiniões sobre cada um dos determinantes da qualidade institucional, quais sejam, 

meritocracia, imunidade à corrupção, ausência de ilhas de poder, proatividade, flexibilidade 

tecnológica e aliados externos. A Tabela 5 apresenta as distribuições de frequência relativas aos 

fatores supracitados. 
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Tabela 6 - Distribuição de frequência dos determinantes da qualidade institucional61 

F
A

T
O

R
E

S
 I

N
T

E
R

N
O

S
 

Meritocracia 
“Se seguirem as regras e se fizerem o seu trabalho de modo competente, as 

pessoas são promovidas nesta organização” 

Discorda 42% 

Não concorda nem discorda 28% 

Concorda 21% 

Imunidade à corrupção 
“A maioria dos colaboradores desta instituição é imune ao suborno ou à 

corrupção” 

Discorda 6% 

Não concorda nem discorda 11% 

Concorda 53% 

Ausência de "ilhas de 

poder" 

“Existem grupos no seio da ANP que agem de acordo com interesses próprios, 

mesmo que estes prejudiquem os objetivos mais amplos da Agência” 

Discorda 14% 

Não concorda nem discorda 12% 

Concorda 37% 

F
A

T
O

R
E

S
 E

X
T

E
R

N
O

S
 

Proatividade 
“Os líderes da ANP procuram ativamente o feedback das pessoas que 

interagem com a instituição ou que usam os seus serviços” 

Discorda 43% 

Não concorda nem discorda 20% 

Concorda 19% 

Flexibilidade tecnológica 
“De uma forma geral, a ANP procura estar atualizada no que diz respeito ao 

uso de novas tecnologias e à atualização de procedimentos” 

Discorda 32% 

Não concorda nem discorda 17% 

Concorda 44% 

Aliados externos 
“Há uma boa cooperação institucional entre esta instituição e os 

decisores de topo da administração pública e do governo brasileiro” 

Discorda 20% 

Não concorda nem discorda 31% 

Concorda 32% 

Fonte: elaboração própria 

 

 As respostas apresentam um padrão no geral coerente com o estudo institucional levado a 

cabo pelo pesquisador. A controvérsia em relação ao tema da “meritocracia” na ANP é visível pelo 

                                                           
61 Os itens não alcançam a soma de 100% em decorrência de termos retirado, para fins de simplificação, a opção “Não 

sabe”. 
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baixo percentual daqueles que concordam com a afirmação de que “se seguirem as regras e se 

fizerem o seu trabalho de modo competente, as pessoas são promovidas nesta organização”, que 

alcançou apenas 21%. Para 42% dos respondentes, é falsa a afirmativa de que os servidores que 

seguem as regras e são competentes são promovidos na Agência. Os que optaram pela neutralidade 

somaram, por sua vez, 28%. 

 Os números da Agência comparam-se às instituições portuguesas, única referência 

disponível, que se apresentaram como problemáticas no aspecto “meritocracia”. Apenas nas duas 

instituições privadas portuguesas (EDP e Bolsa de Valores) o percentual de avaliação positiva 

atinge um terço da amostra. No quesito onde se questiona se “A maioria dos colaboradores da 

ANP é imune ao suborno ou à corrupção”, 53% da amostra considera a assertiva verdadeira, sendo 

que apenas 6% discordam dessa avaliação. Coerente com esse resultado, 51% dos respondentes 

acreditam que “a maioria dos gestores (as)/administradores(as) da ANP é composta por pessoas 

honestas e competentes”, tendo como contraponto a essa posição 12% da amostra. O patamar 

atingido pelas instituições portuguesas foi na média mais elevado, chegando a 75% na Bolsa de 

Valores de Lisboa e 73% da EDP. 

Embora em patamar moderado, os resultados indicam a existência de “ilhas de poder” na 

ANP. Cerca de 37% dos funcionários consideram que “existem grupos no seio da ANP que agem 

de acordo com interesses próprios, mesmo que estes prejudiquem os objetivos mais amplos da 

Agência”, o que está em consonância com o estudo qualitativo da organização feito pelo 

pesquisador. Não obstante, para 14% da amostra pesquisada, isso não é verdade. Expressivos 36% 

afirmaram não saber e 12% optaram por não discordar nem concordar. 

Como já mencionado, evitar responder às questões controversas foi um comportamento 

frequente entre os respondentes, indicando certo receio em assumir posicionamentos afirmativos. 

É questionável se de fato metade da amostra (36% que afirmam não saber e mais 12% que não 

concordam nem discordam) não tem informação ou não discorde nem concorde com essa assertiva.    

Com relação à orientação proativa entre os dirigentes institucionais, apenas 19% acreditam 

que a Agência tenha essa postura. Para 43%, é falsa a afirmativa de que “os líderes da ANP 

procuram ativamente o feedback das pessoas que interagem com a instituição ou que usam os seus 

serviços”. De novo, Bolsa de Valores e EDP, as instituições mais bem avaliadas no estudo 

realizado em Portugal, apresentam valores bem mais elevados, 66,6% e 65,6%, respectivamente.  



179 
 

Os números indicam que a instituição não tem interagido com os usuários de seus serviços 

e os agentes econômicos de um modo geral no patamar esperado. Tal resultado está em harmonia 

com o estudo qualitativo, que enxergou certa reserva da Agência em estabelecer relação com os 

agentes, sobretudo em contato direto, sem o intermédio da liturgia formal das consultas e 

audiências públicas.  

Adicionalmente, há certa cerimônia no contato com agentes econômicos, mesmo da parte 

de unidades organizacionais cuja atribuição formal é atrair investimentos, caso da 

Superintendência de Promoção de Licitações (SPL). Embora a área tenha entre as suas 

competências “promover a divulgação, nacional e internacional, de informações referentes às 

rodadas de licitações promovidas pela ANP com o apoio da Superintendência de Comunicação e 

Relações Institucionais” (Regimento Interno da ANP, 2019), os contatos com ela são usualmente 

feitos via e-mail. 

 Por outro lado, embora com números comparativamente modestos em relação às 

instituições portuguesas, foi confirmada a existência de abertura tecnológica e flexibilidade na 

instituição pesquisada. Para 43% da amostra, a ANP “incorpora novas tecnologias e tenta mudar 

as coisas no sentido de introduzir melhorias sempre que pode”.  A assertiva de que “de uma forma 

geral, a ANP procura estar atualizada no que diz respeito ao uso de novas tecnologias e à 

atualização de procedimentos” recebeu o apoio de 44% da amostra. 

Esse resultado, entretanto, é ofuscado pelo percentual relevante daqueles que discordam:  

32%. Desse modo, não só pelo cotejo com os dados das instituições portuguesas (algumas 

alcançaram a marca notável de 98%, sendo a média 82,5%, além de que, em nenhum caso, foi 

verificado valor aquém de metade da respectiva amostra institucional), como por certa divisão no 

corpo funcional da ANP, o resultado, ainda que positivo, deve ser relativizado.  

  Em síntese, 36% dos inquiridos dizem existir uma boa relação institucional entre a 

organização para a qual trabalham e as instâncias superiores do governo brasileiro, mas 20% 

discordam dessa posição. Nessa questão, a ANP chega mais perto das instituições portuguesas, 

cuja média alcança 42,2%. Os dados corroboram a avaliação qualitativa, realizada previamente, 

que indica que a respeitabilidade técnica da Agência é um atributo que lhe assegura boa relação 

com a alta gestão do Estado brasileiro, que se apoia nesse conhecimento para a formulação da 

política pública setorial e para a tomada de decisão em assuntos relevantes, como foi o caso da 

Cessão Onerosa. Ou seja, a ANP, responsável por prestar assessoria na formulação de políticas 
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públicas e pela execução/implementação de importantes atribuições no setor de petróleo, gás 

natural e biocombustíveis, não pode ser caracterizada como um órgão “órfão”. 

 O próximo passo no que tange à análise da percepção dos funcionários da ANP consistiu 

na análise multivariada dos dados obtidos a partir do survey. 

De posse das informações recolhidas para mensurar atitudes e valores associados às 

determinantes específicas dos resultados institucionais, utilizamos a análise fatorial, método usado 

por Portes et al. (2015), para identificar as dimensões latentes, subjacentes às respostas recebidas 

nas questões.  Seguindo o mesmo procedimento do estudo com organizações portuguesas, utilizou-

se uma rotina de análise fatorial de natureza exploratória, que incluiu a rotação ortogonal dos 

fatores principais, cujos mais importantes são apresentados na Tabela 6. 

Por meio desse método, foram identificados quatro fatores como importantes que, juntos, 

explicam 50,6% da variância comum. O teste estatístico, likelihood ratio, deu um valor de qui-

quadrado que é significativo ao nível de .0001.  

 

Tabela 7 - Análise fatorial das percepções dos funcionários sobre as características institucionais 

Fator Eigenvalue 
% Variância 

Comum 

Variância 

acumulada 

Meritocracia-Proatividade 5,599 29,5% 29,5% 

Qualidade e Cooperação Institucional 1,451 7,6% 37,1% 

Qualidade Institucional e do Capital Humano 1,327 7,0% 44,1% 

Pluralismo e Respeito as minorias 1,246 6,6% 50,6% 

Fonte: elaboração própria 

 

 Sem a utilização do recurso da rotação, não seria passível interpretar a matriz dos fatores. 

Desse modo, para clarificar seu significado, foi realizada a rotação dos quatro fatores e os 

resultados desta rotina de rotação varimax são apresentados no segundo painel da Tabela 7.
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Tabela 8 - Rotação varimax: contribuição para os fatores 

 

(continua) 
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Tabela 7 – Rotação varimax: contribuição para os fatores 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 A análise que permitiu a elaboração da Tabela 7 se deu da seguinte forma:  cada resposta 

foi numerada de 1 a 3, sendo 1 = discordo, 2 = nem concorda, nem discorda, e 3 = concorda. Na 

sequência, utilizou-se a técnica de Análise Fatorial Exploratória usando um script em R. Utilizou-

se o mesmo número de fatores de Portes et al. (2015), ou seja, quatro. Na Tabela 7, são 

apresentadas as variáveis originais (ou seja, as perguntas) na linha e os fatores discriminados na 

coluna “fatores”. Convém registrar que a Tabela 7 apresenta as variáveis que apresentaram 

correlação maior que 0,4 (ou 40%) com os fatores. Logo, perguntas foram omitidas na tabela.  

A expressão verbal das questões é considerada relevante pela função que exerce, de 

clarificar o significado das dimensões latentes subjacentes. Tendo esses resultados como base, 

chegou-se ao primeiro e também mais importante fator, “Meritocracia-Proatividade”, pois as 

questões que representam esses critérios dão uma elevada contribuição para o mesmo. Tal 

resultado é convergente com o encontrado por Portes et al. (2015) em Portugal. A única diferença 

é que há, fortemente correlacionada a esse fator, uma questão associada a imunidade a corrupção 
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e captura por minorias. No entanto, verifica-se que os itens classificados por Portes et al. (2015) 

como associadas a imunidade a corrupção estão diluídas em vários fatores. 

O segundo fator identificado foi “Qualidade e Cooperação Institucional”; no terceiro, 

“Qualidade Institucional e do Capital Humano” e, no quarto, “Pluralismo e Respeito as minorias ”. 

Todos esses fatores são adaptações dos resultados de Portes, porém com modificações importantes, 

o que é natural, pois a realidade institucional brasileira é, de fato, diferente.  

A conclusão principal é parecida com a que foi obtida em Portugal. Os resultados 

subsequentes indicam que os servidores da ANP associam fortemente cooperação institucional 

com qualidade institucional, atribuindo uma forte crença nos benefícios da colaboração entre a 

Agência e outras organizações, sejam elas públicas ou privadas, como entidades representativas 

setoriais. Além disso, há uma separação sutil entre a qualidade dos colaboradores e a qualidade 

geral da instituição. Outro ponto de destaque é o surgimento do fator “Pluralismo e Respeito as 

Minorias”.  

De forma salutar, os servidores da ANP parecem ir na contramão da tendência de 

insulamento identificada pela literatura nas agências reguladoras, embora isso não signifique, na 

opinião dos entrevistados, que a agência seja proativa na interação com seus públicos, como visto 

na seção 4.3.1.4, página 157. O resultado parece, à primeira vista, surpreendente, pois conviver 

com pessoas diferentes é um dos desafios da sociedade hoje.  

Como afirma Sennet (2012), temos a tendência de evitar o envolvimento social com 

pessoas diferentes. O autor apresenta a cooperação como uma arte, uma habilidade que requer a 

capacidade de ouvir e compreender o outro e mostrar-se receptivo para agir em conjunto. Um 

processo que ele considera “espinhoso, cheio de dificuldades e ambiguidades, e não raro leva a 

consequências destrutivas” (SENNET, 2012, p. 10). Os benefícios, que parecem ter sido 

identificados pelos servidores da ANP, são bastante evidentes: por meio do apoio recíproco, ambas 

as partes se beneficiam; cooperando, conseguem o que de outro modo não poderiam alcançar 

sozinhos.  

 

4.4.2 Percepção dos funcionários em relação aos valores 

 

Esta seção apresenta os resultados referentes à aplicação do Portrait Values Questionnaire 

(PVQ), considerando o exposto em Portes et al. (2015) a respeito da importância dos valores na 
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percepção da qualidade institucional. O PVQ recebeu reconhecimento da comunidade científica e 

foi incorporado no Inquérito Social Europeu (ESS), proporcionando ponto de referência para os 

resultados do estudo português (PORTES et al., 2015) e contribuindo para os objetivos da presente 

tese. 

O PVQ representa um conjunto abrangente e válido para comparação das principais 

crenças dos indivíduos entre países, haja vista que a estrutura desse instrumento se confirma em 

estudos realizados com amostras de diferentes nações. A metodologia de Schwartz é aceita e 

adotada por pesquisadores em todo o mundo que confirmam que, em praticamente todas as 

pesquisas, têm-se como resultado a mesma configuração de valores, associada, de forma 

consistente, a características individuais como a idade, gênero e grau de instrução (SCHWARTZ; 

BARDI, 2001; SCHWARTZ; BILSKY, 1987). 

 Na Tabela 8, encontram-se os resultados referentes às 21 questões da escala PVQ-21, além 

de uma comparação entre os resultados apresentados no estudo de Portes et al. (2015), em Portugal, 

e os resultados da presente pesquisa, relativos à ANP. 

 A Tabela 8 apresenta as respectivas médias e medianas, assim como os percentuais que as 

classificações extremas, codificadas como 1 e 6, respectivamente, obtiveram. Também são 

encontrados os resultados resumidos da análise fatorial confirmatória, que testa se as questões 

refletem, apuradamente, a dimensão de valor latente que a hipótese admitia existir. Pode-se 

observar que os coeficientes que relacionam as classificações latentes às medidas são todos 

significativos, confirmando, dessa maneia, a estrutura conceitual da metodologia de Schwartz e 

seus colegas. 
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Tabela 9 - Comparação entre resultados de Portes et al. (2015) em Portugal e resultados da ANP 

Item 

  Portugal ANP 

Valor 

Relevante 

Valor 

Médio 

"Nada 

parecido 

comigo" 

"Muito parecido 

comigo" 

Valor 

Médio 

"Nada parecido 

comigo" 

"Muito parecido 

comigo" 

34. Um homem/mulher que dá muita importância 

a poder mostrar as suas capacidades. Quer que as 

pessoas admirem o que faz. 

Realização 3,68 4,19 8,89 3,95181 0,150602 0,253012 

43. Um homem/mulher para quem é importante 

ter sucesso. Gosta de receber o reconhecimento 

dos outros 

Realização 4 2,14 9,66 3,84337 0,090361 0,216867 

42. Um homem/mulher para quem é importante 

ajudar os que o/a rodeiam. Preocupa-se com o 

bem-estar dos outros 

Benevolência 4,79 0,26 22,74 4,85542 0,006024 0,463855 

48.Um homem/mulher para quem é importante 

ser leal com os amigos. Dedica-se às pessoas que 

lhe são próximas  

Benevolência 5,03 0,17 32,74 4,96988 0,006024 0,433735 

37. Um homem/mulher que acha que as pessoas 

devem fazer o que lhes mandam. Acha que as 

pessoas devem cumprir sempre as regras mesmo 

quando ninguém está a ver 

Conformidade 3,88 4,19 10,51 3,81928 0,204819 0,23494 

46. Um homem/mulher para quem é importante 

portar-se sempre como deve ser. Evita fazer 

coisas que os outros digam que é errado 

Conformidade 3,76 2,74 9,66 3,81325 0,126506 0,174699 

40. Um homem/mulher para quem é importante 

passar bons 

momentos. Gosta de tratar bem de si. 

Hedonismo 4,3 1,2 12,14 4,57831 0,036145 0,36747 

51. Um homem/mulher que procura aproveitar 

todas as oportunidades para se divertir. É 

importante para ele/ela fazer coisas que lhe dão 

prazer 

Hedonismo 4,1 1,45 11,37 3,92169 0,090361 0,198795 

32. Um homem/mulher para quem é importante 

ser rico/a. Quer ter muito dinheiro e coisas caras. 
Poder 2,03 30,94 0,43 2,80121 0,391566 0,036145 

(continua) 
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Tabela 8 – Comparação entre resultados de Portes et al. (2015) em Portugal e resultados da ANP    

Item 

  Portugal ANP 

Valor 

Relevante 

Valor 

Médio 

"Nada 

parecido 

comigo" 

"Muito parecido 

comigo" 

Valor 

Médio 

"Nada parecido 

comigo" 

"Muito parecido 

comigo" 

47. Um homem/mulher para quem é importante 

que os outros lhe tenham respeito. Quer que as 

pessoas façam o que ele/ela diz. 

Poder 3,25 4,96 2,65 3,3494 0,204819 0,114458 

35. Um homem/mulher que dá muita importância 

a viver num sítio onde se sinta seguro/a. Evita 

tudo o que possa por a sua segurança em risco. 

Segurança 3,99 2,22 13,16 4,24096 0,054217 0,246988 

44. Um homem/mulher para quem é importante 

que o Governo garanta a sua segurança, contra 

todas as ameaças. Quer que o estado seja forte, de 

modo a poder defender os cidadãos. 

Segurança 4,36 1,54 18,8 4,10843 0,084337 0,23494 

31. Um homem/mulher que dá importância a ter 

novas ideias e ser criativo/a. Gosta de fazer as 

coisas à sua maneira. 

Auto‐

Promoção 
3,74 3,5 4,27 3,96386 0,006024 0,259036 

41. Um homem/mulher para quem é importante 

tomar as suas 

próprias decisões sobre o que faz. Gosta de ser 

livre e não estar dependente dos outros. 

Auto‐

Promoção 
4,39 0,6 14,7 4,60843 0,036145 0,343373 

36. Um homem/mulher que gosta de surpresas e 

está sempre à procura de coisas novas para fazer. 

Acha que é importante fazer muitas coisas 

diferentes na vida. 

Estimulação 3,88 2,05 8,46 3,83133 0,072289 0,228916 

39. Um homem/mulher para quem é importante 

ser humilde e 

modesto/a. Tenta não chamar as atenções sobre si. 

Tradição 4,39 0,85 16,24 4,26506 0,048193 0,301205 

50. Um homem/mulher que dá importância à 

tradição. Faz tudo o que pode para agir de acordo 

com a sua religião e a sua família. 

Tradição 3,62 4,53 8,89 3,14458 0,253012 0,150602 
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33. Um homem/mulher que acha importante que 

todas as pessoas no mundo sejam tratadas 

igualmente. Acredita que todos devem ter as 

mesmas oportunidades na vida. 

Universalismo 4,94 0,51 33,5 5,0241 0,024096 0,379518 

(continua) 
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Tabela 8 – Comparação entre resultados de Portes et al. (2015) em Portugal e resultados da ANP 

Item 

  Portugal ANP 

Valor 

Relevante 

Valor 

Médio 

"Nada 

parecido 

comigo" 

"Muito parecido 

comigo" 

Valor 

Médio 

"Nada parecido 

comigo" 

"Muito parecido 

comigo" 

  

28. A maioria dos responsáveis na administração 

pública não se interessa pelos problemas das 

pessoas comuns. 

Universalismo 4,56 0,6 16,15 3,75904 0,289157 0,325301 

49. Um homem/mulher que acredita seriamente 

que as pessoas devem proteger a natureza. 

Proteger o ambiente é importante para ele/ela. 

Universalismo 4,79 0,26 27,52 4,83133 0,006024 0,355422 

Fonte: elaboração própria 
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Na sequência, julgou-se importante comparar os resultados dos funcionários da ANP com 

dados sobre a população brasileira. Como não há algo como o ESS na América Latina e o Brasil não 

dispõe de pesquisa “oficial” com a metodologia de Schwartz, que pudesse representar formalmente 

sua população, buscou-se alternativa que assegurasse a possibilidade de comparação.  

Utilizou-se como referência dois importantes estudos que adotaram o Portrait Values 

Questionnaire (PVQ) de Schwartz: (i) o trabalho de Almeida e Sobral (2009) foi escolhido pelo seu 

recorte e representatividade – 632 alunos de pós-graduação em Administração de 21 estados 

brasileiros; e (ii) a pesquisa de Teixeira et al. (2014), que analisou a estrutura empírica dos valores 

dos brasileiros, a partir de uma amostra de 3.774 respondentes.  

No geral, as classificações médias obtidas junto aos funcionários da ANP e as médias da 

amostra das instituições portuguesas estão em linha, mas há diferenças interessantes. Do mesmo 

modo, a comparação entre os resultados da Agência e os da população brasileira e dos estudantes de 

pós-graduação em Administração são próximos, embora tenham apresentados algumas divergências.  

Quando confrontados com os resultados das instituições portuguesas, os servidores da ANP 

evidenciam leve inclinação a serem mais “hedonistas” que os funcionários daquele país da Europa. 

A amostra da ANP também se sobressai na dimensão Poder, apresentando um valor médio de 6,14 

contra 5,28 nas organizações de Portugal. Os servidores brasileiros também se mostraram levemente 

mais propensos à “autopromoção”. De outra parte, também exibiram menor propensão à “tradição” 

e aos valores do “universalismo”.  

Em relação às diferenças, os funcionários da ANP parecem mais preocupados com os outros 

do que a amostra da população brasileira e aquela dos estudantes de MBA. Observa-se o aval às 

questões correspondentes à “benevolência” por um número maior de respondentes no inquérito 

institucional. De outra parte, dimensões como “poder”, “tradição” e “segurança” tendem a obter 

maior adesão por parte do público em geral. Por exemplo, há discrepância entre as amostras no que 

diz respeito à importância atribuída ao fato de ser obedecido pelos outros, relacionado a “poder”. Na 

ANP, essa dimensão é menos comum do que na população em geral e nos estudantes de 

administração dos cursos de pós-graduação.  

Essas diferenças também aparecem, por exemplo, em relação ao respeito pelos valores 

tradicionais, mais comum entre o público em geral do que na ANP. A despeito desse comportamento 

divergente em itens específicos, os padrões mostram-se de um modo geral semelhantes entre as três 

amostras. Menos entrevistados apresentam-se interessados no poder e em correr riscos, sendo que 
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um maior número deles se mostra propenso à defesa da igualdade e da lealdade para com os amigos 

e para levar uma vida segura. 

Para seguir o procedimento do estudo português e não limitar a análise das questões a uma 

confirmação da sua correspondência com as dimensões hipotéticas dos valores originalmente 

pensados, avançou-se para a exploração da estrutura latente, subjacente à matriz das correlações entre 

itens da amostra da ANP. As classificações empíricas obtidas foram, nesse sentido, submetidas a uma 

análise fatorial exploratória, com rotação ortogonal dos fatores principais. 

A Tabela 9 apresenta, de forma sequencial, as perguntas utilizadas e os valores obtidos. A 

lista inclui também as questões que apresentam uma contribuição aos fatores superior a 0.40. Essas 

ponderações fatoriais representam, a rigor, o significado de cada dimensão latente. 

 

Tabela 10 - Análise fatorial exploratória dos itens relativos aos valores percebidos na ANP 

Variável 
Realização-poder-

estimulação 

Universalismo 

- Segurança 
Conformismo-tradição Hedonismo Benevolência 

v34 0,70     

v43 0,70     

v47 0,46     

v45 0,55     

v33  0,42    

v44  0,41    

v49  0,62    

v37   0,44   

v46   0,55   

v50   0,68   

v40    0,63  

v51    0,71  

v42     0,65 

v48     0,65 

Fonte: elaboração própria 

 

 A análise que conduziu à Tabela 9 se sucedeu da seguinte maneira:  cada resposta foi 

numerada de 1 a 6, onde 1 é discordo totalmente e 6 é concordo totalmente. Quando uma classificação 

obtém mais de 3, a literatura indica que é válido interpretá-la como uma aprovação, já que aponta 

que os respondentes se identificaram com o retrato enunciado. O contrário se deu que quando as notas 
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atribuídas foram menores que 3. Em seguida, recorreu-se à técnica de Análise Fatorial Exploratória 

usando um script em R. O número de fatores foi o mesmo de Portes, ou seja, cinco. Cabe assinalar 

que foram preservadas na Tabela 9 apenas as variáveis que tenham correlação maior que 0,4 (ou 40%) 

com os fatores. 

 Nos resultados obtidos por Portes et al. (2015), foram identificados cinco fatores, quais sejam, 

universalismo-benevolência, realização-poder, conformidade-tradição, hedonismo e estimulação, 

nesta ordem exata. Já na pesquisa realizada com a ANP, foram obtidos os seguintes fatores: (i) 

realização-poder-estimulação; (ii) universalismo-segurança; (iii) conformidade-tradição; (iv) 

hedonismo e (v) benevolência. 

 Observa-se, assim, que os fatores hedonismo e conformidade-tradição se mantiveram iguais 

nos dois estudos. Ao fator Realização-Poder, foi adicionada Estimulação, o que significa que 

funcionários da ANP, ao preencher o questionário, deram respostas correlacionadas para esses três 

valores de Schwarz. Já o fator Universalismo-Benevolência foi dividido em dois no estudo com a 

ANP, ou seja, os funcionários da Agência, diferentemente dos funcionários das instituições 

portuguesas, não associam Universalismo com Benevolência. 

 O primeiro fator, que se refere a Realização-Poder-Estimulação explica, por si só, um valor 

de 9,8% da variância comum. Assim como Portes et al. (2015), aqui, segue-se o propósito original 

de Schwartz. 

O fator seguinte, cujas questões representam “Universalismo” e “Segurança”, apresenta 6,9% 

da variância comum. Já o terceiro fator, cujas questões expressam valores como “conformismo” e 

“tradição”, explica uma variância de 6,9%. Os demais fatores, que apresentam poder explicativo 

comparativamente menores, apresentam uma variância comum da ordem de 6%. O quarto fator 

expressa uma orientação para o “hedonismo” e é representado por duas questões, enquanto o quinto, 

também com duas questões, diz respeito à busca de “benevolência”. 

Um olhar panorâmico sobre os resultados permite concluir que o exercício analítico alcança 

os mesmos resultados da teoria original de Schwartz. Estão presentes na amostra de funcionários da 

ANP oito dos dez valores latentes hipoteticamente definidos, sendo que aqueles que não se 

apresentam refletem as orientações à “segurança” e à “autodeterminação”. Convém assinalar o fato 

de que uma das questões, que avalia o último fator, apresenta ponderação significativa no fator 

“realização-poder”. Adicionalmente, a formulação original de Schwartz também recebe, em nosso 
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estudo, o apoio dos fatores compósitos – aqueles que expressam mais de um valor e agregam 

dimensões que estão próximas do esquema conceitual representado na Figura 2 (página 150).  

Ainda com relação a valores, após identificar as cinco dimensões latentes, foram analisados 

os determinantes de cada uma delas por meio da criação de índices para cada fator. Após serem 

padronizados, foram somados às questões que apresentaram ponderações elevadas em cada um 

desses fatores, dividindo essa soma pelo número de questões62. Procedeu-se, a seguir, análise de 

regressão dos cinco índices, recorrendo a uma série de preditores objetivos63. 

Esses preditores objetivos incluem uma variável que representa as cinco instituições (como 

no trabalho de Portes e seus colegas, recorre-se à ASAE como categoria de referência), idade, o 

gênero, nível de instrução, função ocupada na ANP, tempo de serviço na Agência e o número de 

promoções recebidas ao longo da carreira na instituição. Num procedimento de exploração gradual 

dos modelos, iniciou-se com a inclusão dos preditores institucionais para, em seguida, acrescentar as 

variáveis restantes. 

Diante do exposto, os achados desta pesquisa permitem interpretar que o conjunto de 

preditores usados só dá conta fracamente das cinco dimensões de valores, algo parecido com o que 

obtiveram Portes et al. (2015). Tal como em Portugal, a explicação é que a amostra como um todo 

apresenta variação relativamente pequena, onde respostas dos servidores da ANP apresentam 

tendência de se agregarem em torno da média nos cinco índices empíricos. Quando comparados às 

cinco instituições portuguesas pesquisadas, a variação é pequena, apresentando um padrão bastante 

distinto das diferenças significativas obtidas com relação à percepção da qualidade institucional, 

abordada anteriormente. 

Ao comparar os resultados da ANP com os da ASAE, as classificações na dimensão 

“universalismo/benevolência” foram significativamente menores. Excluída essa divergência, 

somente foi encontrada variação digna de nota na idade, onde respondentes mais velhos apresentam 

a tendência de estarem mais voltados a seguir os valores da dimensão “universalismo/benevolência”. 

                                                           
62 A construção desses índices repete procedimento do trabalho português e segue orientação metodológica de Schwartz. 

Resumidamente, consiste em: 1) se fazer a média das 21 respostas de cada respondente; 2) essa classificação média é, em 

seguida, subtraída a cada resposta dada às questões, visando neutralizar as eventuais tendências individuais para 

classificações altas ou baixas. As questões, assim reclassificadas, foram em seguida adicionadas e sua soma dividida pelo 

número de questões utilizadas. Os índices obtidos por meio desse procedimento apresentam uma distribuição normal ou 

quase normal nas cinco dimensões derivadas da análise fatorial. 

 
63 Em decorrência da amostra apresentar um caráter segmentado, usou-se a rotina dos mínimos quadrados (OLS) e os 

erros padrão. 
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As respostas obtidas não divergem dos resultados obtidos por outros pesquisadores em estudos 

anteriores, como afirma Schwartz (2011). 

Já no segundo fator latente, “realização/poder”, os resultados obtidos na ANP apresentam 

diferenças importantes quando comparadas às cinco instituições investigadas em Portugal. Os valores 

da dimensão “realização/poder” são mais comuns entre os servidores da ANP do que em todas as 

outras organizações estudadas, incluindo a instituição utilizada como referência, a ASAE. Entre três 

delas as variações são significativas. Os funcionários da EDP, por exemplo, seriam aqueles mais 

orientados para o valor da “realização”64. Já a ASAE teria servidores com valores particularmente 

baixos na orientação para a “realização”. Os inquiridos mais velhos apresentam menor orientação 

para esse valor. Os gestores de todos os níveis da instituição, por sua vez, estariam particularmente 

mais inclinados para o valor da “realização. 

O padrão dos determinantes do fator latente “conformismo/tradição” apresenta, por sua vez, 

resultado mais complexo quando comparado à instituição de referência, a ASAE. A probabilidade 

dos servidores da ANP apresentarem a orientação valorativa “conformismo/tradição” é menor não só 

em relação à ASAE, como também relativamente às demais instituições portuguesas estudadas. Tais 

resultados, como seria de se esperar, parecem indicar não só uma atitude mais independente e menos 

tradicional do que a observada na ASAE e nas demais organizações, mas uma diferença de valores 

entre os países.  

No que diz respeito aos efeitos institucionais, três deles merecem destaque por serem 

altamente significativos: o conformismo é mais frequente entre os homens e cresce com a quantidade 

de anos trabalhados na instituição. Esse efeito é particularmente forte entre os que trabalham há 13 

anos ou mais na mesma organização. Como observa Portes et al. (2015), a influência da rigidez 

característica da burocracia sobre os trabalhadores que estão há muitos anos numa instituição, 

identificada em estudo original e confirmada em investigação subsequente, é claramente confirmada 

no resultado obtido na Agência.  

Em contraponto, os gestores da ANP apresentam comportamento distinto daquele 

apresentado pelos seus servidores. Sua propensão a se prenderem às normas tradicionais é menor e 

essa tendência é ainda mais forte entre os funcionários de posição mais elevada dentro da instituição. 

Parece haver uma correlação entre ascensão a postos de comando e atitudes que poderiam ser 

                                                           
64 O efeito associado com a Bolsa de Valores de Lisboa é altamente positivo, embora não tenha sido considerado 

significativo em termos estatísticos em virtude da pequena dimensão da amostra (Portes et al. 2015). 
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classificadas como “inovadoras” e pouco aderentes aos valores “tradicionais”. Tal como no estudo 

português, ao apontar a prevalência da “personalidade burocrática” conformista entre os servidores 

da ANP, o resultado mostra-se alinhado com a literatura que versa sobre o tema (MERTON, 1968). 

Entre os empregados da ANP está levemente presente uma orientação hedonista, mais comum 

entre os trabalhadores dos CTT, da EDP e do Hospital de Santa Maria. A ASAE, uma instituição com 

poder de polícia e missão fiscalizadora, apresenta orientação em geral mais austera, aderente ao 

“conformismo” e à “tradição”, que Contumélias (2013) considera um espelho da sua composição. 

No hedonismo, pode ser elucidado um padrão relacionado à idade e gênero. Os funcionários 

mais velhos e os homens apresentam em geral uma menor identificação com essa orientação e 

nenhum outro preditor exerceu efeito sobre esse valor. A amostra evidencia, desse modo, que 

respondentes do sexo masculino se mostram propensos a aceitar mais as regras e fazer uma defesa de 

valores tradicionais, assim como apresentam inclinação comparativamente menos hedonista que as 

respondentes mulheres. 

Como indica o senso comum, a “estimulação” – uma dimensão composta pela aceitação do 

risco e a procura de novidade – é influenciada pela idade dos respondentes. Quanto mais velhos, mais 

amenizada a propensão à estimulação. Neste sentido, os anos de serviços também exercem um efeito 

de atenuação de forma muito significativa. Como nas instituições portuguesas, a tendência a conviver 

com o risco e a buscar experiências novas dá mostras de esmorecer à medida que os servidores 

envelhecem e quando se cristaliza uma personalidade burocrática.  

De outra parte, os gestores da ANP apresentam, comparativamente aos servidores, uma forte 

inclinação a assumir valores relacionados à dimensão “estimulação”. Os servidores da Agência que 

ocupam cargos de gerência teriam uma personalidade mais propensa a correr riscos e procurar a 

inovação. Este efeito parece dizer que servidores que convivem melhor com riscos e apreciam 

comportamentos associados à modernidade e inovação teriam mais chances de chegar a posições de 

comando. 

O resultado das questões que mediram os valores dos servidores da ANP mostra coerência 

entre o pessoal da Agência e a população brasileira, representada pelos estudos usados como 

referência (ALMEIDA; SOBRAL, 2009; TEIXEIRA et al. 2014). Tanto na população quanto entre 

servidores da ANP prevalece uma orientação para a “segurança” e a defesa da “tradição”. Ambos 

estão pouco inclinados à riqueza ou à tomada de riscos. Os funcionários da Agência, de um modo 
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geral, também não se mostraram interessados em assumir posições de liderança, usualmente 

relacionadas a responsabilidades e ao fato de outros seguirem suas determinações.  

Cumpre registrar certas diferenças entre a ANP e as instituições portuguesas, como o maior 

conformismo e a menor orientação para a realização e o hedonismo entre o pessoal da ASAE, que se 

associa a uma atitude mais universalista. Entre os funcionários das outras organizações, encontrou-

se o oposto, especialmente na EDP e nos CTT, onde prevalecem orientações menos benevolentes, 

mais interessadas na realização e no hedonismo. As diferenças encontradas, relacionadas à idade, 

tempo de serviço e cargo, eram relativamente previsíveis, pois já haviam sido identificadas por Portes 

et al. (2015) no estudo sobre Portugal. Tais efeitos também estão em linha com a literatura sobre o 

tema. As diferenças apresentadas entre as instituições estão relacionadas a natureza distinta de cada 

uma delas. 

 

4.4.3 Percepção dos funcionários da ANP em relação às dimensões culturais 

 

Esta subseção destina-se a discutir os resultados referentes a avaliação dos funcionários da 

ANP quanto às dimensões distância de hierárquica e controle da incerteza, desenvolvidas na Teoria 

das Dimensões Culturais, de Gert Hofstede (1991), um dos pilares do método dessa tese. Tais 

resultados visam elucidar a forma como características e condições internas de uma instituição 

influenciam o papel que exercem no desenvolvimento econômico e na atratividade. 

 

4.4.3.1 O IDH na ANP 

 

De acordo com Hofstede (2001), o Índice de Distância Hierárquica (IDH) configura uma 

medida capaz de avaliar o quanto os membros menos poderosos de uma sociedade ou de uma 

instituição aceitam ou esperam que o poder seja distribuído de forma desigual. Em outras palavras, o 

IDH é medido a partir dos sistemas de valores daqueles que têm menos poder, mensurando em que 

grau as diferenças de hierarquia são aceitas e até mesmo defendidas pelas pessoas que possuem 

menos poder. 

Na ANP, o IDH chegou a 54.6, número que coloca a organização em uma posição 

intermediária na escala da classificação por países – este índice pode ser compreendido entre 0 (para 

os países com uma distância hierárquica extremamente baixa) e 100 (para aqueles com uma distância 
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hierárquica extremamente elevada). Com esse resultado, a ANP estaria no patamar do Japão, que 

ocupa a posição 33 entre as nações pesquisadas. Esse resultado representa uma distância relativa da 

Agência em relação à média alcançada pelo Brasil, que apresenta um IDH de 69 (ver Quadro 2, na 

página 64).  

Conforme Hofstede (1991), em contextos de grande distância hierárquica, superiores e 

subordinados consideram-se entre si desiguais por natureza. Aquele que tem menos poder deve 

depender de quem tem mais. Tais organizações dão maior importância à centralização do poder, que 

se concentra num grupo restrito, e sua hierarquia reflete uma desigualdade existencial entre os 

indivíduos de maior e menor nível. As diferenças salariais entre a cúpula e a base são elevadas.  

O chefe ideal, aos olhos dos subordinados, costuma ser o autocrata benevolente ou “bom pai” 

e espera-se que os chefes ditem aquilo que deve ser feito, o que frequentemente elimina a criatividade 

dos grupos de trabalho.  Superiores hierárquicos gozam de privilégios e os contatos entre chefes e 

subordinados são iniciados, via de regra, pelos primeiros.  Nessa perspectiva, é esperado que 

superiores hierárquicos uma postura vertical, relacionamento lateral mínimo e dependência da cadeia 

de comando. Nos países de IDH alto, regras e procedimentos estabelecidos pelos superiores são tidos 

como “naturais” e mais facilmente admitidos. Os subordinados tenderiam, nessas nações, a aguardar 

instruções e serem mais hesitantes em contradizer ou argumentar com seus superiores. 

Por outro lado, nas nações onde esse indicador é baixo, há uma interdependência entre chefe 

e subordinado, a distância hierárquica entre ambos é pequena e os subordinados tem a liberdade de 

contradizer os seus superiores hierárquicos (HOFSTEDE, 1991). Ou seja, num contexto de baixa 

distância hierárquica, subordinados e chefes consideram-se iguais por natureza; o sistema hierárquico 

constitui apenas uma desigualdade de papéis estabelecido por conveniência, passível de ser alterado, 

de modo que alguém, hoje subordinado, pode amanhã vir a ser chefe.  

São organizações descentralizadas, com pirâmide hierárquica achatada e diferenças salariais 

relativamente pequenas. Há preferência pela administração participativa e limitada dependência dos 

chefes, que devem ser acessíveis aos subordinados, que esperam ser consultados para todas as 

decisões que afetem seu trabalho, aceitando que os superiores decidam apenas em último caso. A 

distância emocional entre chefes e subordinados é relativamente pequena, permitindo que esses 

últimos argumentem e contradigam seus superiores. O chefe ideal é um democrata dotado e 

competente.  
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Como observado, a ANP apresenta viés de baixo IDH, o que autoriza a interpretação de que 

prevalece, em sua cultura organizacional, certa propensão a relações mais fluidas entre chefes e 

subordinados. Parece prevalecer na ANP certa horizontalidade, que favorece o contato entre técnicos 

e a alta administração. Esse tipo de ambiente está usualmente associado ao debate de ideias e ao 

estímulo à criatividade. 

 Embora naturalmente requeira estudos detalhados para uma melhor compreensão do 

fenômeno, trata-se, à primeira vista, de uma boa notícia. Instituições com baixo IDH usualmente têm 

a crença de que as desigualdades entre as pessoas devem ser minimizadas. Os servidores dessas 

organizações acreditam que deve haver interdependência entre quem tem mais e menos poder; nelas, 

a desigualdade de papéis é estabelecida por razões de conveniência e a descentralização é comum. 

Nos lugares com baixo IDH os privilégios e símbolos de status são mal vistos. Os subordinados 

esperam ser consultados na solução dos problemas e consideram que o chefe ideal deve ser um 

democrata. 

Essa propensão a um contexto de horizontalidade hierárquica e ampliação da igualdade e da 

liberdade pode ser associado ao desenvolvimento econômico, como prega Sen (1979), para quem a 

avaliação da realização e da melhoria dos membros da sociedade é parte essencial da análise do 

desenvolvimento. Nessa perspectiva, o enfoque utilizado nas avaliações do nível de desenvolvimento 

de uma sociedade deveria ser o que o economista indiano denomina de "enfoque da capacidade", que 

concebe a vida humana como um conjunto de "atividades" e de "modos de ser", cujo o conceito 

poderia ser denominado de "efetivações" (functionings). Tal concepção relaciona o julgamento sobre 

a qualidade de vida à avaliação da capacidade de funcionar ou de desempenhar funções. Nesse 

sentido, quanto menor o IDH, maior a amplitude de escolhas dos indivíduos. 

Desse modo, medir o IDH contribuiu para alcançar o objetivo geral dessa tese, trazendo maior 

conhecimento sobre a cultura organizacional dessa instituição. 

 

4.4.3.2 O controle da incerteza na ANP 

  

 Diferentemente do IDH, a ANP se distanciou da média brasileira (76) e alcançou um elevado 

patamar no Índice de Controle da Incerteza (ICI), qual seja, 102.9. Se fosse considerada um país, a 

Agência estaria na terceira posição no ranking das nações, atrás apenas de Grécia e Portugal, 

respectivamente com 112 e 104 (ver Quadro 5). Esse elevado grau de ICI reflete uma acentuada 
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precaução em relação a incerteza, que se refletiria, no caso da ANP, numa propensão dos servidores 

a se sentirem ameaçados com o que é incerto e por situações ambíguas. 

 De acordo com a Teoria de Hofstede (1991; 2011), sociedades com elevado ICI tendem a 

criar mecanismos para aliviar esta ansiedade através da tecnologia, das leis e da religião. As regras e 

legislações, por exemplo, de acordo com o autor, procuram evitar as incertezas em relação ao 

comportamento do outro, numa tentativa de se proteger contra a “instabilidade” percebida. As raízes 

do sentimento de incerteza não são racionais e “[...] as formas de enfrentá-lo fazem parte da herança 

cultural de uma sociedade, sendo transmitido e reforçado pelas suas instituições de base, como a 

família, a escola e o Estado” (HOFSTEDE, 1991, p. 133). 

  Nas sociedades de elevado ICI, a tolerância a ideias e comportamentos diferentes e incomuns 

tende a ser baixa; há uma inclinação a acreditar em verdades absolutas e a se cercar de especialistas 

nos vários campos de atuação. Sociedades de elevado ICI, de acordo com Hofstede (1991), 

apresentam também alto índice de ansiedade e elevada agressividade o que estabelece, dentre outros 

comportamentos, vigorosa propensão nas pessoas a trabalharem intensamente, exigirem que as regras 

sejam respeitadas e estabelecerem um compromisso de longo prazo com o trabalho. 

As organizações sediadas em nações de elevado ICI possuem numerosas leis e regulamentos, 

formais e informais, para controlar os direitos e as obrigações dos funcionários. Essa necessidade de 

leis e normas não decorre de uma base lógica formal, mas sim emocional. Os chefes e funcionários 

sentem-se melhor em meios “estruturados”, que deixem pouca margem ao “acaso”. Ainda que 

ineficazes e muitas vezes disfuncionais, regras preenchem a necessidade emocional de estrutura 

formal, pois a satisfação dessa necessidade é considerada mais importante que a realidade.  Nesses 

países, as pessoas gostam de trabalhar muito ou de estarem sempre ocupadas (HOFSTEDE, 1991). 

Por outro lado, sociedades de baixo ICI não são tão rígidas e estão mais preparadas para dar 

o benefício da dúvida face a situações, pessoas e ideias desconhecidas. As normas são expressas em 

termos simples, como “ser educado”, “ ser honesto”, por exemplo, assegurando uma margem de 

interpretação pessoal do que isso significa em cada caso concreto. 

Os comportamentos desviantes, nessas sociedades, não seriam necessariamente vistos como 

ameaçadores. Há, nas organizações sediadas em países de baixo ICI, certa aversão emocional face às 

regras formais, que só são estabelecidas em caso de absoluta necessidade. Membros dessas 

sociedades se orgulham de resolverem um grande número de problemas e situações sem a 

necessidade de recorrer a normas formais. De acordo com Hofstede (1991), nesses países as pessoas 
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são capazes de trabalhar muito caso necessário, mas não são estimuladas por uma necessidade de 

atividades constantes, considerando o tempo como um marco de referência, e não algo que deve 

tomar sua atenção constantemente.  

O elevado ICI apresentado pela ANP tenderia a associar a organização a certa propensão a 

tentativa de controle de comportamentos via normas e resoluções. No ambiente interno, a busca de 

minimizar a incerteza estaria relacionada a sistemas de controle e monitoramento de seu pessoal. Isso 

se mostra verdadeiro, por exemplo, no uso pioneiro de ponto eletrônico. Por sua vez, o uso da 

sistemática de avaliação de desempenho dos servidores (ver páginas 110 e 150 e nota de rodapé 40) 

mostra-se um meio disfuncional e contraproducente, servindo como um exemplo de que normas cujo 

desenho não leva em conta a cultura dificilmente funcionam efetivamente.   

  No plano externo, tal comportamento estaria associado a criação de resoluções que tentam 

exercer domínio e controle em todas as esferas de um segmento e frequentemente em aspectos banais 

de determinada atividade econômica. O resultado da questão 38 da pesquisa externa corroboraria tal 

assertiva. Em resposta à questão “Qual o grau de concordância com as seguintes afirmações: A ANP 

busca descomplicar a vida das empresas por meio de regulamentos objetivos e exigências 

desnecessárias”, 46% dos agentes econômicos afirmaram discordar. 

 O papel da incerteza na formação das expectativas e, consequentemente, na ação dos agentes 

econômicos é um tema abordado por uma vasta literatura, pois afeta a preferência ou aversão dos 

agentes, que operam sob risco. A incerteza acarreta uma série de implicações sobre um grande 

número de variáveis econômicas, com destaque para a taxa de juros, por exemplo. Instituições que 

carregam em sua cultura organizacional certa tendência ao controle da incerteza por meio da 

utilização de normas e leis podem, contraditoriamente, contribuir para gerar ainda mais incerteza, na 

medida em burocratizam a vida econômica de sua esfera de atividade e, usualmente, não dispõem de 

enforcement para fazer cumprir o vasto emaranhando de regras que criam, o que termina por lhes 

desqualificar e, no limite, lhes desmoralizar. 

 Como afirma Keynes (1996), um ambiente econômico marcado pela complexidade, aliado a 

incerteza, torna a tarefa dos agentes econômicos de fazer boas previsões para o futuro algo quase 

impossível. Desse modo, como observa Souza e Duenhas (2010), os exames probabilísticos pouco 

poderiam contribuir diante da volatilidade do sistema. Sobre esta temática, é possível encontrar na 
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literatura duas abordagens distintas65, a primeira relacionada à visão do mainstream economics, que 

defende a existência de um mundo ergódico, e a segunda, denominada póskeynesiana.   

 Conclui-se, desse modo, que a utilização das dimensões culturais de Hofstede trouxe uma 

relevante contribuição para o entendimento do comportamento dos servidores da ANP, permitindo 

conhecer melhor a qualidade de seu aparato burocrático e estabelecer conexões entre seus 

desempenhos e os resultados da regulação criada pela instituição. Importante literatura teórica 

acredita que seria a qualidade do aparato burocrático – e não as proteções formais e legais 

consagradas em diferentes sistemas jurídicos – que promove o desenvolvimento capitalista de longo 

prazo66.  

 

4.5 AGENTES ECONÔMICOS 

 

Por fim, considerando fundamental conhecer a perspectiva de quem se relaciona com a 

instituição investigada, o quarto e último objetivo específico desta tese propõe-se a compreender a 

perspectiva dos agentes econômicos que interagem com a ANP, em termos da qualidade institucional 

do órgão regulador, contemplando, ainda, suas percepções quanto a contribuição da Agência à 

atratividade e ao desenvolvimento. 

Apresentam-se, nesta subseção, os resultados da pesquisa junto aos agentes econômicos que 

interagem com a ANP, uma inovação em relação ao trabalho de Portes et al. (2015). A iniciativa 

representou um segundo teste de robustez – além do survey com os servidores da ANP – e permitiu 

comparações entre as três diferentes pesquisas: avaliação qualitativa do pesquisador, opinião dos 

funcionários da Agência e ponto de vista dos agentes econômicos. Complementarmente, procura-se 

                                                           
65 Ver Dequech (2001), que se propõe a avaliar a utilidade e as limitações da noção de racionalidade limitada para uma 

teoria do comportamento econômico sob fundamental incerteza, especialmente se tal teoria enfatizar o papel das 

instituições. 

66 Os primeiros autores dessa corrente são Merton (1939), Stinchcombe (1965) e Wilson (1989).  Nee e Opper (2009) 

defendem, como abordado no Referencial Teórico dessa tese, que a pressão pela ação metódica, prudente e governada 

por regras afetaria positivamente as burocracias, originando um destacado grau de conformidade entre os burocratas que, 

segundo Weber (1978), forneceria a base para a característica mais importante da burocracia racional-legal: a aplicação 

impessoal de regras formais. 
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medir – por meio de questões suplementares criadas para abarcar as dimensões do trabalho de 

Kaufmann et al. (2010)67 – aspectos considerados relevantes para a qualidade institucional. 

Dito isso, as observações contidas nesta subseção têm como base dois pilares, quais sejam: 

(i) a análise da qualidade institucional da ANP a partir da comparação entre os resultados obtidos por 

meio da metodologia de Portes et al. (2015) nos surveys realizados com os servidores da ANP e com 

os agentes econômicos. A despeito dos resultados da pesquisa externa terem sido utilizados ao longo 

do presente capítulo, julgou-se relevante dedicar espaço específico para que seus resultados pudessem 

ser apresentados e analisados; e (ii) análise da qualidade institucional da ANP, a partir das seis 

dimensões de governança de Kaufman et al. (2010), capturadas por meio da criação de questões 

congruentes com essa metodologia. Após apresentadas as dimensões e os aspectos institucionais que 

almejam medir, são abordadas as perguntas que lhe são vinculadas, com análise dos resultados 

obtidos. 

 

4.5.1 Análise da qualidade institucional da ANP a partir dos resultados da metodologia de Portes 

et al. (2015) 

 

A aplicação da pesquisa com agentes econômicos que interagem com a ANP teve dois 

objetivos principais: mensurar a percepção externa da Agência e realizar um segundo teste de 

robustez da metodologia de Portes et al. (2015). 

Cumprindo tal propósito, foram replicadas as principais questões da metodologia original, 

exceto aquelas que envolviam a vida interna da instituição pesquisada e que, portanto, poderiam 

requerer informação que os agentes econômicos não dispunham. A despeito desse procedimento, 

cumpre ressaltar o elevado número de respondentes que mostraram desconhecimento para avaliar 

questões que guardavam alguma relação com temas internos da ANP. Apesar de esperado e restrito 

a cinco questões, esse efeito, vale ressaltar, despertou atenção, pois na perspectiva do pesquisador os 

temas abordados seriam de conhecimento do setor e poderiam ser facilmente respondidos, sobretudo 

por profissionais que se relacionam com o órgão regulador.  

                                                           
67 As seis dimensões de Kaufman et al (2010) representam conceitos e indicadores que tentam fornecer uma medida da 

qualidade de governança de um país. Em razão disso, as questões criadas nesse trabalho apenas se inspiraram nessas 

dimensões, já que tinham como objetivo medir atributos institucionais de uma instituição específica, e não de uma nação.   
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Esse padrão surpreendeu também pelo seu elevado patamar, conforme indicam os resultados 

coligidos na Tabela 10. Alguns itens chegaram a apresentar 65% de “Não sabe”, como o que 

questiona os respondentes sobre a assertiva “Se seguirem as regras e se fizerem o seu trabalho de 

modo competente, as pessoas são promovidas na ANP”. Esse comportamento, apesar de não invalidar 

os resultados dessas variáveis, reduz sua amostra e relativiza, portanto, seu poder explicativo. Por 

outro lado, o elevado índice de “Não sabe” também é explorado, aqui, como um resultado: o que isso 

quer dizer? 

 Associado a esse comportamento de ressaltado desconhecimento sobre algumas 

características da instituição, também foi identificada consistente tendência a evitar temas 

considerados socialmente sensíveis ou controversos. Na presença desse tipo de questão, parece 

natural haver certo incentivo para que as pessoas não respondam, de modo a evitar que (i) sejam 

julgadas; (ii) sejam socialmente reprovadas ou, ainda, (iii) venham a sofrer eventuais represálias no 

futuro. O medo de represálias e o temor do confronto parecem ser as causas principais, mas o tema 

mereceria análise mais aprofundada, que se distanciaria dos objetivos da presente tese. 

 

Tabela 11 - Comparação das respostas “não sabe” entre servidores da ANP e agentes externos 

Item do Questionário 
Funcionários 

ANP 

Agentes 

externos à ANP 

9 
A ANP cumpre, de um modo geral, os propósitos para os quais foi 

criada. 
1% 2% 

10 O funcionamento adequado da ANP é essencial para o Brasil. 2% 1% 

11 
A maioria dos colaboradores da ANP executa as suas tarefas de 

forma competente 
1% 7% 

12 
A maioria dos(as) servidores (as) da ANP é composta por pessoas 

honestas e competentes 
6% 13% 

13 
A maioria dos(as) gestores (as) da ANP é composta por pessoas 

honestas e competentes 
6% 15% 

14 

De uma forma geral, a ANP procura estar atualizada no que diz 

respeito ao uso de novas tecnologias e à atualização de 

procedimentos? 

1% 5% 

15 
A ANP faz tudo o que está ao seu alcance para prestar um serviço 

que satisfaça os seus usuários e clientes. 
1% 4% 

16 
Há uma boa cooperação institucional entre a ANP e os decisores de 

administração pública e do governo brasileiro. 
11% 11% 
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17 

Existem grupos no seio da ANP que agem de acordo com interesses 

próprios, mesmo que estes prejudiquem os objetivos mais amplos 

da agência. 

36% 40% 

18 
A maioria dos servidores da ANP é imune ao suborno ou à 

corrupção 
31% 46% 

19 
Se seguirem as regras e se fizerem o seu trabalho de modo 

competente, as pessoas são promovidas na ANP 
9% 65% 

20 
Os líderes da ANP procuram ativamente o feedback das pessoas 

que interagem com a instituição ou que usam os seus serviços 
17% 29% 

21 

De uma forma geral, os colaboradores da ANP procuram 

constantemente buscam aperfeiçoar os seus desempenhos e 

melhorar a qualidade dos serviços que prestam. 

8% 27% 

22 

Tomaz e Raniel são funcionários da ANP há muitos anos. Tomaz 

diz: Tomaz diz: - A ANP tem um modo de funcionamento muito 

específico. É pouco provável que as rotinas 

sejam mudadas. 

Raniel diz: - A ANP é organização que incorpora novas tecnologias 

e tenta mudar as coisas no sentido de introduzir melhorias sempre 

que pode. Quem tem razão? 

16% 14% 

23 

Clarice e Margarida também trabalham na ANP. 

Clarice diz: - As mulheres têm dificuldades de progredir nesta 

organização; são frequentemente preteridas 

em benefício dos homens. 

Margarida diz: - As mulheres são tratadas da mesma forma que os 

homens nesta organização; progredir ou não depende dos seus 

méritos. Quem tem razão? 

19% 44% 

24 

Margareth e Antenor também trabalham na ANP. 

Margareth diz: - Dificilmente conseguirei exercer funções nesta 

organização compatíveis com a minha área de formação devido a 

minha cor de pele. 

Antenor diz: - As pessoas, independentemente da cor da pele, são 

tratadas da mesma forma nesta organização. Quem tem razão? 

13% 48% 

Fonte: elaboração própria 

 

 Posto isso, os determinantes da qualidade institucional, seguindo a recomendação de Portes 

et al. (2015), são detalhados a partir de agora, considerando a perspectiva dos agentes externos que 

interagem com a ANP. 

 No que tange à questão da meritocracia, este determinante da qualidade institucional foi 

mensurado por meio da sentença “se seguirem as regras e se fizerem o seu trabalho de forma 

competente, as pessoas são promovidas na Agência”. Ante a essa afirmação, 65% dos respondentes 

que optaram pelo “Não sabe”, a mais alta da pesquisa, o que relativiza sua robustez explicativa.  

Dos que responderam, 14% consideraram a afirmação verdadeira e 9% a classificaram como 

falsa.  Desse modo, a despeito da reduzida amostra, os agentes externos não confirmam a fragilidade 
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dos critérios de promoção da ANP, resultado obtido pela classificação qualitativa e confirmado pelo 

survey com os servidores da Agência, no qual 42% dos respondentes identificaram certo 

comprometimento da meritocracia na instituição. 

A meritocracia guarda ligação com a questão que mede a existência, no seio da ANP, de 

grupos que agem de acordo com interesses próprios, mesmo que estes prejudiquem os objetivos mais 

amplos da instituição. A opinião dos agentes que interagem com a Agência indica acreditar que nela 

na existem “ilhas de poder”, sendo: 32% da amostra afirma que há esses grupos e 18% discordam. 

Na pesquisa com os servidores, por sua vez, 37% consideram que existe na instituição pesquisada 

“ilhas de poder”, contra 14% que discordam. 

Na sequência, o próximo determinante da qualidade institucional proposto em Portes et al. 

(2015) refere-se ao critério da imunidade à corrupção. Sobre este aspecto, 52,7% dos agentes 

consideram que “a maioria dos colaboradores da ANP é imune ao suborno e a corrupção”. Apenas 

5,5% discordam dessa opinião. Cumpre destacar, uma vez mais, que percentual relevante dos 

entrevistados evitou responder à questão – 30,6% deles optaram por “não sei” e 11% escolheram a 

neutralidade, julgando que a afirmativa não seria falsa nem verdadeira. 

Esse posicionamento dos agentes externos é atestado pelos servidores da ANP em patamar 

semelhante: para 51,8% deles “a maioria dos gestores e dos administradores da ANP é composta por 

pessoas honestas e competentes”. A avaliação qualitativa do pesquisador foi confirmada pelos dois 

públicos. De novo, é forçoso relativizar esses números, já que 46% dos respondentes escolheram a 

opção “Não sabe”, evidenciando desconhecimento ou desconforto em relação à questão. 

Em seguida, Portes et al. (2015) atentam para o critério que avalia a existência de ilhas de 

poder nas instituições, como mais um determinante interno da qualidade institucional. A este 

respeito, a classificação qualitativa, que atestou a existência de ilhas de poder na ANP, foi 

relativamente confirmada pelo survey com os agentes externos, já que 32% da amostra acredita na 

existência desses grupos e apenas 18% tem opinião contrária, com destaque para o expressivo 

contingente de respondentes que optaram pela resposta “Não sabe”. No caso dos servidores da 

Agência, 37,4% acreditam na existência desse tipo de grupo e 14% contestaram essa opinião. 

Trazendo à baila os determinantes externos da qualidade institucional, o primeiro deles, 

conforme Portes et al. (2015) é o critério da proatividade. 

Os agentes econômicos discordam que “os líderes da ANP procuram ativamente o feedback 

das pessoas que interagem com a instituição ou que usam seus serviços”, embora tenham sido mais 
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condescendentes que os servidores da instituição pesquisada: 34% acreditam que os gestores da 

Agência não procuram ativamente escutá-los e 21% dos respondentes creem no oposto. Expressivos 

30% escolheram a opção “Não sabe” – a existência desse contingente relevante de agentes que 

declaram não ter conhecimento que lhes habilite a responder essa questão, adicionalmente às razões 

já explicitadas, pode ser interpretado como um elemento comprobatório da relativamente baixa 

interação da ANP com seus públicos. Já na pesquisa com os servidores, cerca de 43% da amostra 

discorda que “os líderes da ANP procuram ativamente o feedback das pessoas que interagem com a 

instituição ou que usam seus serviços” e 19% têm opinião oposta. 

A segunda questão relacionada a essa dimensão – “De uma forma geral, os colaboradores da 

ANP procuram constantemente aperfeiçoar os seus desempenhos e melhorar a qualidade dos serviços 

que prestam” – traz importante contribuição à melhora da avaliação da ANP no quesito proatividade. 

Para 39% dos agentes econômicos, os funcionários da Agência buscam aperfeiçoar sua performance 

e melhorar a qualidade de seus serviços, contra a discordância de 15%. Tais números recebem a 

concordância, em patamares mais afirmativos, dos servidores da ANP, que ao julgar a si mesmos, 

atribuem melhorias à qualidade de seus serviços. Quase 54% dos inquiridos concordam e apenas 

16,6% apresentam opinião oposta. 

O próximo determinante externo da qualidade institucional, para Portes et al. (2015), consiste 

na abertura à tecnologia. Na pesquisa com agentes externos que mantém relação com a instituição, 

50% estão de acordo com assertiva de que a ANP busca se atualizar em relação ao uso de novas 

tecnologias e à atualização de procedimentos e cerca de 20% discordam. Chama a atenção o fato de 

apenas 5% escolherem a opção “Não sabe”, indicando elevado conhecimento sobre o tema.  

Os números indicam que os esforços na ANP para “abertura e flexibilidade tecnológica” são 

reconhecidos pelos agentes econômicos que interagem com ela, que percebem provas substanciais 

da utilização de tecnologias modernas e esforços efetivos realizados pelos gestores com vista a 

substituir métodos tradicionais por novas e melhoradas práticas. 

Embora 50,3% dos servidores da Agência concordem com a afirmativa de que “a ANP 

procura estar atualizada no que diz respeito ao uso de novas tecnologias e à atualização de 

procedimentos”, trata-se de uma média baixa quando comparada aos patamares obtidos no estudo de 

Portes et al. (2015) em Portugal – cujos números variam de 98% na Energias de Portugal (EDP) a 

72% na ASAE. Além de uma média baixa, essa assertiva é contestada por significativos 31,7% dos 

participantes.  



206 
 

A relativização do resultado é confirmada pela segunda questão dessa dimensão: “Esta 

organização incorpora novas tecnologias e tenta mudar as coisas no sentido de introduzir melhorias 

sempre que pode”. Embora 41% dos agentes externos concordem com a assertiva acima, um patamar 

relevante, de 29%, discorda. No caso da pesquisa com os servidores da ANP, 43% acreditam que a 

instituição incorpora novas tecnologias e tentar introduzir melhorias sempre que pode, um nível 

inferior quando confrontado ao resultado obtido pelas instituições portuguesas – na EDP, esse número 

chegou a 93%; na ASAE, 72%). Expressivos 24% dos servidores da ANP discordam dessa afirmativa 

e 33% optaram pela neutralidade, indicando ser esse um tema controverso. 

Finalmente, Portes et al. (2015) recomendam a análise do determinante externo à organização 

avaliada aliados externos. Definido como “o quanto a agência pode contar com o suporte ativo de 

quadros do governo ou das elites empresariais”, a existência de aliados externos foi relativamente 

reconhecida pelos agentes econômicos. Ainda que em patamar modesto, esse suporte externo é 

reconhecido pelos entrevistados, já que 31% concordam que “há uma boa cooperação institucional 

entre a ANP e os decisores de topo da administração pública e do governo brasileiro”, evidenciando 

que acreditam que a ANP não seria uma instituição “órfã”. A divergência apresenta um percentual 

de cerca de 19%. Destaque para o elevado patamar dos que consideram que essa relação “Nem é boa 

nem ruim”, de 25%. A pesquisa com os servidores da Agência, por sua vez, encontra um resultado 

melhor: 35,8% dos servidores consideram existir uma cooperação institucional boa entre a ANP e a 

alta cúpula governamental; um percentual de 22% discorda da existência dessa boa cooperação. 

Foi aferida, também, a relação institucional do órgão regulador com empresas e entidades 

representativas de interesses setoriais. Diante da questão Como o(a) sr(a) avaliaria a cooperação 

institucional dos gestores da ANP com empresas, entidades representativas e organizações do setor?, 

4% da amostra considerou esse relacionamento como “Excelente”, ao passo que 35% o consideraram 

“Muito bom”. A soma positiva alcança, desse modo, 39%. A opção pela neutralidade foi de 39% dos 

respondentes, enquanto 18% classificaram esse relacionamento como “Ruim” e 4% como “Péssimo”.  

 

4.5.1.2 Análise comparativa entre os surveys com agentes internos e externos 

 

Para que se possa cotejar as diferenças entre os resultados da pesquisa com agentes 

econômicos que interagem com a Agência e aquela realizada com os servidores da ANP, apresenta-

se, na Tabela 12, quadro comparativo onde se destaca o desvio padrão apresentado entre os surveys. 
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Tabela 12 – Comparação dos resultados dos surveys com agentes internos e externos 

  

AGENTES 

INTERNOS 

AGENTES 

EXTERNOS 
DESVIO 

F
A

T
O

R
E

S
 I

N
T

E
R

N
O

S
 

Meritocracia 

“Se seguirem as regras e se fizerem o seu 

trabalho de modo competente, as pessoas são 

promovidas nesta organização” 

Discorda 42% 9% -33% 

Não concorda nem 

discorda 
28% 13% -15% 

Concorda 21% 14% -7% 

Imunidade à 

corrupção 

“A maioria dos colaboradores desta 

instituição é imune ao suborno ou à 

corrupção” 

Discorda 6% 16% 10% 

Não concorda nem 

discorda 
11% 12% 1% 

Concorda 53% 27% -26% 

Ausência de 

"ilhas de poder" 

“Existem grupos no seio da ANP que agem de 

acordo com interesses próprios, mesmo que 

estes prejudiquem os objetivos mais amplos da 

Agência” 

Discorda 14% 18% 4% 

Não concorda nem 

discorda 
12% 10% -2% 

Concorda 37% 32% -5% 

F
A

T
O

R
E

S
 E

X
T

E
R

N
O

S
 

Proatividade 

“Os líderes da ANP procuram ativamente o 

feedback das pessoas que interagem com a 

instituição ou que usam os seus serviços” 

Discorda 43% 34% -9% 

Não concorda nem 

discorda 
20% 15% -5% 

Concorda 19% 21% 2% 

Flexibilidade 

tecnológica 

“De uma forma geral, a ANP procura estar 

atualizada no que diz respeito ao uso de novas 

tecnologias e à atualização de procedimentos” 

Discorda 32% 17% -15% 

Não concorda nem 

discorda 
17% 20% 3% 

Concorda 44% 58% 14% 

Aliados externos 

“Há uma boa cooperação institucional entre 

esta instituição e os decisores de topo da 

administração pública e do governo 

brasileiro” 

Discorda 20% 19% -1% 

Não concorda nem 

discorda 
31% 25% -6% 

Concorda 32% 45% 13% 

Fonte: elaboração própria 
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4.5.2 Análise da qualidade institucional da Agência a partir de questões inspiradas nas seis 

dimensões de governança criadas por Kaufman et al. (2010) 

 

Apresenta-se, aqui, de forma resumida, as dimensões criadas pela metodologia WGI e os 

aspectos institucionais que abarca, para em seguida serem abordadas as questões criadas para aferi-

los, com análise dos resultados obtidos.  

A primeira dimensão de Kaufman et al. (2010) é denominada Voz e Accountability (VA) e 

visa captar as percepções da medida em que os cidadãos são capazes de participar na seleção de seu 

governo, bem como sua avaliação sobre liberdade de expressão e de associação e a existência de 

uma mídia livre. Esta dimensão é mensurada por duas questões, sendo a primeira delas realizada 

apenas na pesquisa com agentes externos: como o (a) sr(a) avaliaria a cooperação institucional dos 

gestores da ANP com empresas, entidades representativas e organizações do setor? 

Ainda que os agentes econômicos não tenham sido tão favoráveis quanto ao relacionamento 

da ANP com decisores de topo da administração pública e do governo brasileiro, revelam olhar mais 

generoso quando avaliam a relação do órgão regulador com empresas e entidades. Para 39% dos 

participantes, a cooperação é positiva; 18% avaliam esse relacionamento como “ruim” e 3,4% 

acreditam ser “péssimo”. Para 39% da amostra, essa relação não seria “nem bom nem ruim’.  

O resultado desse quesito indica espaço para melhoria na cooperação entre ANP e agentes 

regulados – fragilidade que guarda conexão com a relativamente baixa pontuação alcançada no 

critério da proatividade, em referência aos determinantes da qualidade institucional propostos por 

Portes et al. (2015). A segunda questão destinada à mensuração de Voz e Accountability (VA) foi a 

seguinte: Os agentes econômicos têm receio de expressar divergência com os funcionários da ANP. 

Um terço da amostra de agentes econômicos, 33%, consideram que sentem receio de exprimir opinião 

divergente frente a funcionários do órgão regulador.  

A posição oposta registra o percentual de 27%, evidenciando uma divisão entre os 

respondentes. A neutralidade foi a escolha de 20% dos agentes econômicos pesquisados, ao passo 

que outros 20% declararam não saber responder a essa questão. Os números indicam que há 

expressivo contingente pouco à vontade para manifestar opiniões contrárias aquelas dos servidores 

da ANP. São variadas as possibilidades de interpretação desse resultado. Uma delas seria a eventual 

existência – generalizada ou localizada em áreas ou superintendências específicas – de ambiente 

pouco propenso ao livre debate de ideias durante o processo de elaboração das resoluções da Agência 
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ou nos contatos dos servidores com agentes regulados. Outra explicação estaria relacionada à falta 

de organização na representação de interesses por parte de segmentos menos organizados dos setores 

regulados pela ANP, como observado por Giserman (2015). 

A segunda dimensão proposta por Kaufman et al. (2010) consiste em Estabilidade Política 

e Ausência de Violência/Terrorismo (PV), cuja função é captar percepções da probabilidade de um 

governo ser desestabilizado ou derrubado por meios inconstitucionais ou violentos, incluindo 

violência e terrorismo politicamente motivados. Mede também a capacidade do governo para 

formular e implementar efetivamente políticas sólidas. Essa dimensão não foi incluída diretamente 

no survey com agentes econômicos, em razão de já ter sido medida pela pesquisa Atratividade do 

Upstream Brasileiro, cujos resultados estão descritos na seção 4.1 deste trabalho68. 

Já a terceira dimensão de Kaufman et al. (2010) refere-se à Eficácia do Governo (GE), que 

captura, a partir de três questões, as percepções sobre a qualidade dos serviços públicos, da função 

pública e do grau de sua independência em relação às pressões políticas. Mensura também a 

qualidade da formulação e implementação e a credibilidade do compromisso do governo com tais 

políticas.  

Quando questionados sobre o nível de autonomia da ANP em relação ao governo, primeira 

questão destinada a medir a eficácia governamental, 26,4% dos agentes externos a consideraram ruim 

e 7,4% péssima, numa soma de 43,8%. Outros 24,4% acreditam que o nível de autonomia da ANP 

em relação ao governo é muito bom e um percentual de 3,2% a definem como “Excelente”. 

Considerável contingente de respondentes, 38,3%, optou pela resposta “Nem boa nem ruim”.  

Uma explicação plausível para o relevante contingente de agentes econômicos que considera 

o nível de autonomia da ANP ruim ou péssimo seria a prevalência da percepção de submissão 

acentuada da instituição ao MME e/ou ao governo de turno. Essa posição teria se materializado, na 

opinião de entrevistados pela pesquisa qualitativa, em decorrência da lembrança da postura do órgão 

regulador – considerada passiva por alguns segmentos do mercado – frente a decisão do governo da 

época em paralisar, por cinco anos, o processo de rodadas de licitação de blocos exploratórios 

                                                           
68 

Por conveniência e para facilitar a vida do leitor, se apresenta, aqui, um resumo do resultado da questão que mediu 

Estabilidade Política. Como seria de se esperar de um país que viveu um processo de impeachment, a questão sofreu 

queda considerável, passando de fortemente favorável ao investimento, com média de 3,8 pontos, em 2012, para 2,4 em 

2016 e repetindo a performance negativa em 2018. 
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conduzido pela ANP69, identificada como altamente prejudicial a todas as atividades do setor. Tal 

realidade não compromete inteiramente a autonomia da Agência, mas a afeta, na perspectiva dos 

agentes econômicos que interagem com ela. 

Na segunda questão, qual o grau de concordância com a seguinte afirmação: De uma forma 

geral os regulamentos e as ações da ANP têm motivação política, os participantes mostraram-se 

coerentes com seu posicionamento na questão anterior. A maioria dos agentes econômicos 

entrevistados, 56%, acredita que a motivação da ANP em suas ações e regulamentos de forma geral 

tem uma motivação política. De outra parte, 24% discordam dessa posição; 19% optaram pela 

neutralidade.  

A interpretação dos agentes de que as iniciativas da instituição têm motivação política permite 

concluir que há receio sobre o grau de independência da ANP em relação às pressões políticas e sobre 

a qualidade da formulação e implementação de suas resoluções. Haveria também algum temor sobre 

a credibilidade do compromisso da Agência com tais regulações, que poderiam mudar ao sabor do 

governo de turno. Uma vez mais, presume-se que essa postura guarde relação com as relativamente 

recentes mudanças do modelo regulatório, interpretadas por parcela relevante do setor não como um 

avanço ou aperfeiçoamento da política setorial, mas como a descontinuidade de algo que, na 

perspectiva dos agentes econômicos, vinha dando resultados.  

A percepção de que os regulamentos e as ações da ANP têm motivação política pode 

contribuir para um cenário de incerteza, usualmente considerado danoso na opinião de investidores. 

Nesse sentido, conforme Marques Neto (2009, p. 27), a atividade econômica terminaria: 

[...] por padecer de uma enorme instabilidade, pois as decisões políticas são 

necessariamente cambiantes (fruto da natural necessidade de acomodação dos interesses 

políticos e das premências da alternância de poder) e buscam responder às demandas mais 

imediatas (próprias do ambiente político). 

  

A terceira questão da dimensão eficácia do governo foi: a ANP reúne as condições 

necessárias para implementar as políticas públicas do setor de petróleo e gás natural. 

Distanciando-se da posição nas outras questões e numa demonstração de certa ambiguidade, 62% 

dos agentes econômicos consideram que a ANP está apta a executar as políticas públicas setoriais 

                                                           
69 Depois da 10ª Rodada de licitações, em 2008, os leilões foram paralisados, sendo retomados apenas em 2013. Esses 

cinco anos de paralisia reduziram consideravelmente as áreas concedidas, impactaram as atividades exploratórias e, 

consequentemente, a perfuração de poços exploratórios e notificações de descobertas. Embora naturalmente não tivesse 

poder político nem atribuição legal para retomar as rodadas, alguns consideram que a ANP deveria ter tido uma postura 

mais ativa na defesa da continuidade do processo, ponto de partida para os investimentos no setor. 
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de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Por outro lado, para 22%, a instituição não reúne as 

condições necessárias para isso. Um percentual de 12% dos agentes optou pela neutralidade, ao 

passo que 3% afirmou não saber.  

Esse resultado, contraditório quando confrontado com os números das duas questões 

anteriores, pode ser a evidência de certa “precificação” do componente político dos órgãos de 

governo (incluindo agências reguladoras) na visão dos agentes econômicos brasileiros, que parecem 

não acreditar inteiramente na existência de real “independência” e “autonomia” na ANP e no serviço 

público brasileiro de um modo geral.  Como afirmam Peci e Cavalcanti (2000), é difícil evitar a 

influência política do governo, uma vez que as agências são criadas pelos próprios governos. Desse 

modo, ficaria manifesta a constatação de que nenhuma agência reguladora é totalmente independente.  

O que talvez se pretenda, na verdade, é que as agências tenham autonomia para tomar decisões 

e propor suas regulações tendo como base seu conhecimento técnico, requisitos para se instituir 

ambiente seguro e estável, capaz de atrair e reter investimentos. Aparentemente, a possibilidade da 

existência eventual de viés político em sua atuação não parece comprometer, na perspectiva de 

parcela majoritária dos agentes que se relacionam com a Agência, suas condições de implementar as 

políticas públicas do setor. Aparentemente, o temor dos agentes está relacionado a uma eventual 

ingerência política escusa e ou a prevalência de interesses exclusivistas ou de curto prazo. 

A próxima dimensão presente no estudo de Kaufman et al. (2010) é a Qualidade Regulatória 

(RQ), destinada a capturar percepções da habilidade governamental para formular e implementar 

políticas e regulamentos sólidos que permitam e promovam o desenvolvimento do setor privado. 

Os resultados da primeira questão (Para o sr (a), a regulação da ANP induz a alguma (s) 

das práticas elencadas abaixo? Assinale sim ou não), encontram-se descritos na Tabela 11. 

 

Tabela 13 - Resultados sobre a da indução da ANP a práticas regulatórias 

Prática Avaliada Induz a Existência Não Induz 

Tarifas ou impostos discriminatórios 40% 60% 

Competição desleal 32% 68% 

Proteção excessiva a determinados mercados 51% 49% 

Preços subsidiados 38% 62% 

Risco de um negócio ficar mais caro ou ser inviabilizado 

por uma norma legal 
71% 29% 

Fonte: elaboração própria 
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 Como atesta a Tabela 11, entre as cinco práticas consideradas negativas à promoção do 

desenvolvimento do setor privado, a ANP, no cumprimento de suas atribuições legais por meio de 

medidas regulatórias e resoluções, induz a duas delas: Proteção excessiva a determinados mercados, 

onde discretamente se constrói uma maioria de 51%, e Risco de um negócio ficar mais caro ou ser 

inviabilizado por uma norma legal, com pronunciados 71%. Com relação a Tarifas ou impostos 

discriminatórios, 40% dos agentes econômicos consideram que a atuação da Agência induz a essa 

prática, enquanto 38% deles consideram que o mesmo ocorre no tema de preços de combustíveis.  

 Emerge dessa avaliação sobre a ANP a existência de regras e resoluções no setor de petróleo 

e gás distantes dos fundamentos da moderna regulação econômica, sobretudo de um de seus pilares, 

o fomento e preservação da concorrência, que é seu dever legal perseguir e aplicar. Na opinião dos 

entrevistados, a atuação da Agência induziria, em percentuais variados, a práticas e condutas 

economicamente danosas à sociedade, como a proteção excessiva a determinados mercados, o que 

traria, em última instância, prejuízos ao consumidor. Tal postura afastaria a Agência daquele que 

seria, na opinião de Marques Neto (2009), um de seus principais deveres: a proteção do consumidor. 

Adicionalmente, também distanciaria o órgão regulador dos atributos que alguns autores esperam 

dele.  

As principais características das agências reguladoras são a especificidade, isto é, possuírem 

como objeto de sua atuação setores econômicos específicos; a discricionariedade técnica, ou 

seja, embasarem seus posicionamentos em critérios técnicos, com vistas ao bom 

funcionamento do mercado regulado; e a neutralidade que se traduz por uma postura voltada 

unicamente ao atendimento ao interesse público, livre de pressões advindas de determinados 

grupos ou de setores políticos (CARVALHO, 2009, p. 29). 

 

Como afirma Marques (2005), cabe às entidades reguladoras setoriais prevenir e promover, 

numa perspectiva ex ante, práticas que assegurem o melhor funcionamento dos mercados sob sua 

regulação; regulação que surge tipicamente em mercados onde a concorrência não produz os efeitos 

benéficos desejados, normalmente devido a falhas de mercado. 

O segundo questionamento abarcado pela dimensão Qualidade Regulatória foi: qual o grau 

de concordância com as seguintes afirmações: A ANP busca descomplicar a vida das empresas por 

meio de regulamentos objetivos e sem exigências desnecessárias. 

 Prevalece, na opinião dos agentes econômicos entrevistados, a percepção de que a prática 

regulatória da ANP não tem sido marcada pela busca da desburocratização e da simplificação. Essa 

é a avaliação de 46% dos respondentes. De outra parte, 22% pensam o oposto (2% concordam 
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totalmente com a afirmativa da pergunta e 20% concordam, o que relativizada o patamar alcançado). 

A posição de neutralidade foi a opção de 29% da amostra. 

 A terceira questão relativa à Qualidade Regulatória foi: as regulações criadas pela ANP 

contribuem para ampliar a atratividade do setor de petróleo e gás natural brasileiro. Esta questão, 

que buscou mensurar se as regulações da ANP afetam favoravelmente a atratividade dos setores que 

regula, apresentou saldo positivo para o órgão regulador. Entre os agentes econômicos entrevistados, 

40% consideram que a prática regulatória da ANP colabora para ampliar a atratividade do setor de 

petróleo e gás. Esse relevante patamar é afetado pelo percentual de respondentes que discordam, 

que alcança o expressivo número de 29%. A neutralidade foi a preferência de 28% da amostra. 

 Há, ainda, uma quarta questão a ser analisada dentro da dimensão Qualidade Regulatória, 

qual seja, as opiniões e contribuições dos agentes econômicos são usualmente levadas em conta na 

elaboração das regulações da ANP? 

Um aceitável percentual de 45% dos agentes econômicos considera que ao elaborar suas 

regulações a ANP usualmente leva em conta suas contribuições. Discordam dessa posição 18%, o 

que não ofusca o resultado favorável; 22% escolheram a opção “nem concorda nem discorda” e 

15% afirmaram não ter informação para avaliar a questão. O patamar alcançado não representa um 

atestado de que a Agência é particularmente propensa a considerar as contribuições dos agentes às 

suas regulações. Entretanto, é autorizada a interpretação de que a ANP é permeável à participação 

de seus públicos durante os processos de elaboração de resoluções, embora naturalmente as 

contribuições dos agentes econômicos não possam ser consideradas, a priori, invariavelmente 

relevantes e dignas e serem levadas em conta. 

A quinta dimensão elencada por Kaufman et al. (2010) é o Estado de Direito (RL), que 

cobre as percepções sobre até que ponto os agentes confiam e respeitam as regras da sociedade e, 

em particular, a qualidade da execução de contratos, o respeito aos direitos de propriedade, a atuação 

da polícia e dos tribunais, bem como a probabilidade de crime e violência. 

A questão que mede se Há previsibilidade nos regulamentos e resoluções oriundas da ANP 

alcançou um patamar positivo expressivo. Para 45% dos agentes econômicos participantes da 

pesquisa, a previsibilidade predomina nos regulamentos e resoluções oriundas da instituição 

pesquisada. Por sua vez, se opõem a essa visão e, portanto, consideram que prepondera na regulação 

do setor ambiente de imprevisibilidade e incerteza 23% dos entrevistados. Considerável contingente 
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preferiu a posição de neutralidade: 28%. Declararam não saber responder à questão 5% dos 

participantes da pesquisa. 

Depreende-se, dos números, que a ANP colabora para reduzir o alto risco regulatório 

brasileiro70, o que apresenta uma potencial contribuição à diminuição do custo de capital dos 

projetos do setor e para estimular investimentos com participação privada, em especial na área de 

infraestrutura. De acordo com Peci et al. (2018), aperfeiçoamentos institucionais que tragam 

melhorias regulatórias e na governança do país teriam potencial de reduzir o risco regulatório e, 

desse modo, auxiliar para um maior crescimento econômico num horizonte de longo prazo. 

A próxima questão relativa ao Estado de Direito examina se no julgamento administrativo 

de recursos contra suas decisões ou em outras controvérsias a ANP atua de forma justa e 

transparente. Para 29% da amostra entrevistada, sim, o corpo diretivo da ANP atuaria de forma 

justa e aberta no julgamento de recursos contra suas próprias decisões; 21% apresentam opinião 

oposta. Um percentual de expressivos 29% fez a escolha da neutralidade, afirmando que nem 

concorda nem discorda com a assertiva, enquanto consideráveis 21% afirmaram não saber. 

Por fim, a dimensão Controle da Corrupção (CC) tem o objetivo de capturar percepções 

sobre até que ponto o poder público é exercido para ganhos privados, incluindo formas pequenas e 

grandes de corrupção, bem como "captura" do Estado por elites e interesses privados. Tal dimensão 

foi mensurada por meio da seguinte questão: na sua atuação, a ANP possui mecanismos preventivos 

que impedem que suas resoluções sejam capturadas por interesses privados ou setoriais. 

A pergunta examinou se na opinião dos agentes econômicos a ANP possui mecanismos 

preventivos que se oponham à captura de sua atividade regulatória por interesses privados ou 

setoriais. O resultado é que para 24% dos respondentes, a ANP dispõe desses anteparos. Entretanto, 

28% dos entrevistados discordam e acreditam que a Agência estaria vulnerável ao problema da 

captura, ou seja, em suas resoluções o interesse público poderia eventualmente ser contrariado em 

benefício do privado. Para 27% do universo da amostra, não ocorreria uma coisa nem outra e 21% 

declararam não saber. 

                                                           
70 O risco regulatório é usualmente dividido em duas categorias: 1) risco relacionado a intervenções em setores regulados, 

ou seja, relacionado ao nível de imprevisibilidade das ações do Estado em setores regulados, em especial intervenções 

políticas e regulatórias repentinas atuem sobre o risco de setores regulados; 2) risco associado às diferentes qualidades 

de governança existentes em cada nação, aqui entendida segundo critérios do Worldwide Governance Indicators (WGI), 

do Banco Mundial (PECI et al., 2018). Para um aprofundamento sobre risco regulatório no Brasil e formas de mensurá-

lo, ver Carrasco, Mello e Joaquim (2014).  
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4.6 Discussão Geral 

 

Os resultados obtidos por esse estudo são inéditos e trazem informação considerada relevante 

sobre uma instituição pública brasileira estratégica para o desenvolvimento do país. Foi escolhida 

uma metodologia consagrada internacionalmente e já aplicada em diversos países da América Latina 

e em um da Europa. Esse método, que reconhecidamente apresenta limitações – número restrito de 

instituições pesquisadas e amostras com relativa baixa representatividade dos servidores – foi 

aperfeiçoado por meio de duas inovações.  

Acreditando que o desenho institucional de uma instituição reflete, em alguma medida, 

aspectos relacionados à cultura organizacional e, em um último nível, a cultura de um país, julgou-

se apropriado aportar a Teoria das Dimensões Culturais, de Hofstede (2001). Os elementos da 

metodologia de Hofstede complementaram as questões de Portes et al. (2015) e, acredita-se, 

trouxeram maior densidade à análise.  

Considerando que a visão dos agentes econômicos que interagem com a ANP também seria 

relevante, realizou-se survey com esse público, o que permitiu uma série de comparações e forneceu 

informação fiável sobre como a Agência é vista externamente. Desse modo, até onde se sabe, 

apresenta-se, aqui, o estudo institucional mais completo sobre uma instituição pública brasileira, 

trazendo dados sobre seus servidores, funcionamento interno, características e qualidade institucional.  

As conclusões indicam a ANP como “institucionalmente adequada” e a configuram como 

uma instituição promotora da “atratividade” e do “desenvolvimento econômico” em sua esfera de 

atuação. Indo além do estudo etnográfico da Agência, fizemos uma análise das avaliações por meio 

da teoria dos conjuntos difusos e pesquisas por questionário com os servidores da ANP e com os 

agentes econômicos que interagem com a Agência. Emerge como resultado qualidades institucionais 

relevantes, assim como alguns problemas que despertam preocupação. A falta de meritocracia, 

identificada tanto na análise qualitativa quanto nas pesquisas, é um tema importante.  

Acredita-se que, neste estudo, evitou-se repetir o comportamento identificado por Portes et al. 

(2015) nos membros da equipe de investigação responsável pela realização do estudo português, 

considerado “tolerante perante as práticas patrimonialistas e personalistas ainda dominantes em 

várias organizações, provavelmente espelhando os valores gerais da sociedade portuguesa”. Em 

linhas gerais, as avaliações qualitativas estão em harmonia com as respostas dos servidores e dos 

agentes econômicos que participaram da pesquisa. 
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 Ao identificar que a ANP não apresenta critérios de recrutamento e promoção universalistas, 

a tese permite especular que parece não haver grandes diferenças entre instituições relativamente 

novas, como as agências reguladoras, e os demais órgãos públicos, onde meritocracia e avaliação de 

desempenho sempre foram consideradas polêmicas em decorrência de uma pretensa aversão cultural 

do brasileiro a avaliar e a ser avaliado (LUCENA, 2004). Embora na legislação e nos regimentos e 

manuais estas condutas sejam severamente condenadas e passíveis de punição, não é o que ocorre na 

prática. 

As avaliações de desempenho e os critérios para promoção, por exemplo, não se mostram 

inteiramente adequados. Como já afirmado, o sistema de avaliação – no qual todos os servidores 

alcançam médias extremamente elevadas – mostra-se pouco efetivo, pois não parece capaz de aferir 

a performance individual real dos servidores e premiar aqueles que apresentam melhor desempenho. 

O princípio ou ideal da meritocracia – promover os indivíduos em função de suas aptidões, 

trabalho, esforços, competências, inteligência etc e não de sua origem social ou relações pessoais – é 

um tema controverso, dada a complexidade de avaliar a igualdade de oportunidades e compensar 

eventuais desvantagens. De todo modo, comparativamente a outros países, a valorização do mérito 

por meio da premiação ou promoção dos que obtém melhor resultado é uma questão que avança 

lentamente na agenda pública brasileira. O mesmo ocorre em Portugal, como atestam os resultados 

do estudo de Portes et al. (2015, p. 314), para quem “[...] a situação não se pode arrastar, sob pena de 

ver Portugal regredir para condições próprias dos países menos desenvolvidos”.  

As boas notícias, entretanto, prevalecem. Os dados obtidos indicam que a ANP é uma 

instituição aberta à inovação tecnológica e favorável à adoção de práticas modernas de administração, 

resultado que está em consonância com as organizações portuguesas, que unanimemente apresentam 

essa mesma característica institucional. Tanto no estudo etnográfico empreendido na ANP, quando 

nos das instituições do país europeu, a abertura à inovação e à modernidade administrativa se 

configuram como uma orientação fundamental para que as instituições sejam capazes de cumprir 

regimentos e manuais institucionais.  

Ao contrário dos órgãos públicos e empresas portuguesas, que a despeito de seus problemas 

internos foram consideradas proativas, a ANP não apresentou essa característica no seu ambiente 

institucional. Embora possua instrumentos de interação, como as consultas e audiências públicas, a 

Agência não parece “procurar ativamente o feedback de seus públicos” nem “fazer tudo o que estaria 

ao seu alcance para prestar um serviço que satisfaça a seus usuários”. Tal circunstância é 
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particularmente preocupante, pois foi esta abertura ao mundo externo que granjeou às instituições, 

nos estudos qualitativos de Portes et al. (2015), a avaliação de “desenvolvimentista”.  

Na opinião dos autores, o perfil das instituições portuguesas é parecido com aqueles 

encontrados nas nações mais desenvolvidas da América Latina, como o Chile ou o México. Estudos 

anteriores de Portes e seus colegas nestes países também concluíram que a flexibilidade tecnológica 

e a proatividade são fatores fundamentais para o bom funcionamento das agências públicas e privadas 

(PORTES, 2009; PORTES; SMITH, 2012). A única diferença, de acordo com os citados autores, 

seria o fato de que, na América Latina, para que uma instituição seja considerada 

“desenvolvimentista”, a proatividade deve ser acompanhada de, ao menos, um indicador de qualidade 

interna, enquanto, em Portugal, este requisito não se faz necessário. 

Há grandes diferenças entre a ANP e as instituições portuguesas estudadas, assim como entre 

as próprias organizações daquele país europeu. As duas instituições privadas apresentam certos 

problemas e algumas dificuldades, mas aparecem nas primeiras colocações em termos de qualidade 

institucional geral. Na esfera pública, se sobressaem, positivamente, a ASAE e, negativamente, o 

Hospital de Santa Maria, representante do serviço de saúde pública.  

Esses resultados estão em linha com os estudos anteriores, realizados com instituições de 

países da América Latina, onde as bolsas de valores ocuparam posições de destaque, seguidas das 

autoridades tributárias. Mas também há diferenças: em decorrência da ausência de proatividade, a 

agência tributária de Portugal não apresenta esse mesmo resultado. A despeito disso, nos dois estudos 

as instituições cujas as atribuições se concentram na esfera econômica apresentam, de forma 

consistente, melhor desempenho em relação àquelas que têm a missão de servir ao público em geral 

– caso dos correios ou do Hospital de Santa Maria. 

Com relação às questões que mediram a orientação dos servidores da ANP em termos de 

valores, cabe destacar algumas observações advindas da análise dos dados. A estrutura fatorial latente 

que se encontra subjacente aos dados está alinhada com resultados alcançados em Portugal e na 

maioria dos demais países de todas as regiões da Europa. Chega-se a uma adesão bastante parecida 

entre o esquema de valores de Schwartz e os resultados obtidos na ANP e nas instituições portuguesas.  

Outro ponto que merece destaque são as divergências relevantes sobre as dimensões de 

valores entre os servidores da ANP e as respostas dos dois estudos sobre a população brasileira. 

Diferenças que se apresentam, também, quando se compara os resultados da Agência com aqueles 

obtidos em Portugal, assim como no Inquérito Social Europeu (que apresenta um padrão tradicional, 



218 
 

orientado para a segurança e pouco propenso a correr riscos). Um dado animador, tanto na pesquisa 

da ANP, quando nos demais estudos com instituições portuguesas, é o fato de sobressair robusto 

engajamento à dimensão “universalismo” – ou seja, uma forte adesão aos valores identificados com 

“igualdade” –, bem como na defesa de valores relacionados à benevolência em geral com os demais 

membros da sociedade. 

Como nos demais estudos, os determinantes destes valores básicos se chocam com hipóteses 

teóricas previamente enunciadas. A ANP confirma o ocorrido nos estudos de Portes e seus colegas: 

à medida em que envelhecem e acumulam anos de serviço, os servidores apresentam uma queda na 

disposição para correr riscos e na procura de realização, apresentando, ao mesmo tempo, tendência à 

busca de segurança e a identificação com valores tradicionais.  

Por outro lado, os ocupantes de cargos de gestão não seguem essa tendência. Ao contrário, 

apresentam considerável ambição, maior abertura à inovação e maior disposição de correr riscos. À 

medida em que envelhecem, tais comportamentos apresentam declínio e surge, com alguma ênfase, 

uma identificação com valores relacionados à equidade e preocupação com o bem-estar dos outros. 

Os homens que trabalham na Agência confirmam o mesmo comportamento de seus colegas 

portugueses, se mostrando particularmente mais avessos ao risco, mais propensos a se identificarem 

com comportamentos tradicionais e menos hedonistas que as mulheres. 

Ao comparar os resultados da ANP com as demais instituições pesquisadas em Portugal 

surgem algumas diferenças que chamam a atenção. A ASAE, uma agência com poder de polícia, 

mostra-se mais propensa a ter uma baixa orientação à realização e o hedonismo, com tendência à 

conformidade com a autoridade e ênfase na defesa da tradição. De outra parte, tanto funcionários 

quanto gestores da EDP parecem mais orientados à realização e ao poder, assim como se mostram 

mais dispostos a viver novas experiências. Na mesma linha seguem os funcionários da Bolsa de 

Valores de Portugal, onde a pequena amostra pesquisada evidencia uma notável abertura a correr 

riscos e uma extraordinária propensão à estimulação.  

Como só temos o estudo de Portugal para fazer comparações na mesma base – há relato do 

pesquisador Portes de que novos estudos com a mesma abordagem teórica estão sendo realizados na 

Espanha e possivelmente em outros países europeus –, a capacidade desta pesquisa de chegar a 

conclusões sobre diferenças de qualidade institucional entre países, conferindo, por exemplo, 

eventuais discrepâncias oriundas do nível de desenvolvimento, é hoje restrita.  
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Ressaltando essa limitação, cabe destacar que a ANP e as instituições portuguesas e dos cinco 

países latino-americanos apresentam mais semelhanças no comportamento dos determinantes da 

qualidade institucional do que diferenças. O resultado do estudo na Agência, que atribui maior relevo 

aos determinantes externos proatividade e flexibilidade tecnológica, em prejuízo de critérios internos, 

foi o mesmo encontrado nas instituições portuguesas.  

Os seis determinantes de qualidade institucional e de contributo ao desenvolvimento 

examinados pela presente tese não esgotam o tema, controverso e repleto de teorias que disputam 

poder explicativo. Há amplo espaço e mesmo a necessidade de críticas à metodologia e à análise aqui 

empreendida.  

Avaliou-se favoravelmente os resultados organizacionais obtidos na ANP, a despeito da 

ausência de meritocracia, pois a instituição mostrou atributos positivos que evidenciam sua 

capacidade para implementar as políticas públicas setoriais de petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

Essa classificação, naturalmente, não deseja ocultar problemas organizacionais graves, em sua 

maioria comuns aos órgãos públicos brasileiros, que tornam a instituição particularmente vulnerável, 

como alerta Portes, à armadilha do equilíbrio de baixo nível, usual nas nações menos desenvolvidas.  

A manutenção “das coisas como estão” e a aceitação do status quo, marcado pela escassez de 

meritocracia, baixa proatividade e pobre interação com o ambiente institucional, tornará mais difícil 

a tarefa de nos fazer alcançar o padrão dos países desenvolvidos. O Brasil precisa avançar no sentido 

de que a meritocracia não seja apenas um conceito formal em permanente disputa com critérios não 

universalistas, mas sim a base de organizações modernas onde não só a admissão, mas também a 

mobilidade e a ascensão profissionais dos servidores, ocorram em razão de seu desempenho na 

realização das tarefas que lhes forem atribuídas.  

A melhoria da qualidade institucional dos órgãos públicos tem poder de contribuir 

consideravelmente à atratividade dos setores econômicos e ao desenvolvimento do País e interessa 

não apenas aos agentes econômicos, mas sobretudo aos mais pobres, que são afinal aqueles que mais 

utilizam seus serviços e dependem de seu desempenho e resultados. Por essa razão, urge que as 

fragilidades identificadas por esse estudo sejam adequadamente endereçadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao tecer as considerações finais de uma tese, é pertinente retomar a motivação que lhe deu 

origem, qual seja, o objetivo de compreender o papel da ANP na atratividade do Upstream brasileiro 

e sua contribuição ao desenvolvimento econômico do País por meio da análise de sua qualidade 

institucional, valores e dimensões culturais. Para cumprir tal propósito, recorreu-se ao arcabouço 

teórico da Economia institucional para entender a natureza, a evolução e o funcionamento das 

instituições e dos arranjos institucionais nos quais se insere a ANP, tendo como ponto de partida 

teórico a noção de que as instituições são agentes que produzem e são produzidos nos – e pelos 

processos – econômicos. 

Em síntese, esta tese alinhou-se ao campo de pesquisa que defende a ideia de que a ação das 

instituições media o desenvolvimento econômico e a atratividade de investimentos e, em decorrência 

disso, diferentes modelagens institucionais resultariam em padrões de desenvolvimento e percepção 

de atratividade diferentes, tanto em trajetória quanto em resultado. Para conduzir a análise da ANP, 

dois eixos teóricos foram selecionados: a economia institucional, com destaque para o arcabouço 

teórico-metodológico de Alejandro Portes e Lori Smith (2012); e a Teoria das Dimensões Culturais, 

de Geert Hofstede, que permite melhor compreender os valores pessoais relacionados com situações 

de trabalho. 

Os achados desta pesquisa reforçam que a qualidade institucional da ANP tem impacto no 

desenvolvimento do setor de petróleo e gás, não apenas em razão das estratégicas atribuições do 

órgão regulador na implementação de parcela expressiva da política energética brasileira, mas em 

razão dos atributos institucionais que lhe caracterizam. A Agência abarca as principais fontes de 

energia primária utilizadas no Brasil e exerce notável influência – direta ou indireta – sobre milhares 

de agentes e vasto número de segmentos econômicos (na cadeia fornecedora de bens e serviços, no 

comércio internacional e na área de pesquisa e desenvolvimento-P&D). Isso, por si, evidencia sua 

importância. Entretanto, indo além das atribuições legais, o estudo demonstrou que a Agência reúne 

algumas qualidades institucionais que lhe fazem promotora do desenvolvimento, ainda que sob certos 

aspectos sua ação institucional apresente fragilidades.    

A consecução do objetivo supracitado demandou a elaboração de uma estratégia de pesquisa 

formada por quatro estudos independentes, representativos dos objetivos específicos deste trabalho. 
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Consideramos que a estratégia, a operacionalização e os resultados alcançados foram capazes de 

responder ao objetivo geral da tese. 

Na primeira etapa, o trabalho constitui uma visão abrangente sobre os atributos do 

Upstream do setor de petróleo e gás natural brasileiro e do próprio país. Nesse sentido, foram 

identificados e discutidos pontos fortes e fragilidades em quatro temas centrais: comercial, regulação, 

prospectividade e ambiente de negócios. O desempenho do Upstream do país mostrou-se instável ao 

longo do tempo, mas, na percepção de stakeholders do setor, exerce considerável influência na 

atração de investimentos. Interpreta-se que parte da perda de atratividade se deu em razão de 

mudanças em seu aparato regulatório, que à primeira vista não foram vistas como aperfeiçoamento e 

sim como fator de instabilidade responsável pela paralização, por cinco anos, do processo de rodadas 

de licitação de blocos exploratórios.  

A degradação do ambiente econômico e da estabilidade política do país, que viveu uma das 

piores crises de sua história, é responsável por parcela adicional na piora da percepção do Upstream 

brasileiro. Os entraves estruturais e burocráticos que há décadas deterioram a capacidade do país de 

atrair mais investimentos e tornam seu ambiente de negócios pouco amigável também adicionam sua 

prejudicial contribuição à atratividade.  

Do lado positivo, o Brasil reúne condições naturais altamente encorajadoras ao investimento, 

como sua potencialidade geológica offshore (destacadamente) e onshore. A Cláusula do 1% da ANP, 

que assegura recursos para P&D, é um ponto favorável cujo o resultado pode ser potencializado por 

meio da aproximação com o parque fornecedor de bens e serviços do setor, contribuindo para sua 

sofisticação e melhorando sua competitividade internacional.  

A robusta programação de investimentos de uma grande variedade de operadoras, com 

proeminência para a Petrobras, apresenta força motriz para tornar o setor de petróleo e gás o mais 

pujante da economia brasileira, colaborando para termos uma indústria de bens e serviços capaz de 

vender aqui e no mundo todo. Tornar isso realidade não depende apenas de encomendas, mas também 

da melhoria do ambiente de negócios, que envolve enfrentar os gargalos do chamado Custo Brasil71 

                                                           
71 A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade desenvolveu em parceria com o Movimento Brasil 

Competitivo estudo sobre o Custo Brasil. Ele onera a economia do País anualmente em R$ 1,5 trilhão, ou 22% do Produto 

Interno Bruto (PIB). O Custo Brasil retira competitividade da economia brasileira e acompanha uma empresa em todo o 

seu ciclo de vida, perpassando a dificuldade de acesso a capital, burocracia, insegurança jurídica, dificuldade de se 

integrar em cadeias produtivas globais, infraestrutura logística, acesso a insumos básicos e interferência do governo na 

economia (MBC, 2019).  
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e questões macroeconômicas, como impostos, taxa de juros e câmbio. Se a atratividade importa e 

pode permitir ao país ampliar seu quinhão na renda petrolífera, é preciso estar alerta para desfrutar 

desses benefícios numa perspectiva racional e de longo prazo, pois países ricos em recursos naturais 

usualmente têm desempenho pior que aqueles com menores quantidades de recursos. Há uma vasta 

teoria a respeito de Estados rentistas e cabe ao país e aos estados e municípios produtores não cair 

nessa armadilha ao privilegiar o uso dos recursos no curto prazo, realidade da maioria das cidades do 

Norte Fluminense, onde a renda dos royalties e das participações especiais do petróleo não foram 

capazes de transformá-las em economias prósperas e sustentáveis. A culpa, naturalmente, não pode 

ser atribuída ao dinheiro.  

O segundo objetivo específico desta tese consistiu em avaliar a atuação da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis na construção da atratividade e na 

contribuição ao desenvolvimento do país. Nesta perspectiva, a ANP foi analisada em relação a sua 

adequação institucional e a contribuição que apresenta à atratividade e ao desenvolvimento. 

 Os resultados apontam que, para produzir organizações institucionalmente adequadas, a 

“flexibilidade tecnológica” mostra-se, ao mesmo tempo, suficiente e necessária e, em combinação 

com “proatividade”, permite que as organizações promovam atratividade e desenvolvimento. Desse 

modo, o trabalho no Brasil apresenta certas divergências em relação aos outros estudos empreendidos 

por Portes e seus colegas em países da América Latina e em Portugal.  

No resultado da ANP, as pontuações relativamente fracas obtidas pela Agência no critério 

“meritocracia” e as também baixas classificações relativas à ausência de “ilhas de poder” não 

impediram que fosse categorizada como uma organização cumpridora do manual institucional. A 

“proatividade” surgiu como condição necessária ao resultado e como causa suficiente quando 

associada a um ou outro indicador interno de qualidade organizacional. No estudo da ANP, o papel 

da “proatividade” ganha relevância pelo fato de ser a única condição suficiente capaz de produzir o 

mesmo efeito. 

Os resultados obtidos no estudo brasileiro, a exemplo do português, também indicam a 

confirmação do argumento teórico de Evans (1995), de que não basta uma instituição ter 

características weberianas – racionalidade, meritocracia, imunidade à corrupção, entre outros – para 

contribuir para o desenvolvimento nacional. Para adquirir essa condição, a instituição deve ter 

também uma postura de abertura a seu ambiente institucional e de interação com atores externos 
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relevantes e estratégicos, de modo a iniciar e a regular processos de expansão econômica melhorando 

ainda a qualidade da governança. 

 O próximo passo foi a análise da percepção dos funcionários da ANP. Quando 

confrontados com os resultados das instituições portuguesas, os servidores da ANP evidenciam leve 

inclinação a serem mais “hedonistas” que os funcionários daquele país da Europa, sobressaindo-se 

também na dimensão Poder. Os servidores brasileiros também se mostraram levemente mais 

propensos à “autopromoção”. De outra parte, também exibiram menor propensão à “tradição” e aos 

valores do “universalismo”.  

Um olhar panorâmico sobre os resultados permite concluir que o exercício analítico alcança 

os mesmos resultados da teoria original de Schwartz. Estão presentes na amostra de funcionários da 

ANP oito dos dez valores latentes hipoteticamente definidos, sendo que aqueles que não se 

apresentam refletem as orientações à “segurança” e à “autodeterminação”. Convém assinalar o fato 

de que uma das questões, que avalia o último fator, apresenta ponderação significativa no fator 

“realização-poder”. Adicionalmente, a formulação original de Schwartz também recebe, em nosso 

estudo, o apoio dos fatores compósitos – aqueles que expressam mais de um valor e agregam 

dimensões que estão próximas do esquema conceitual representado na Figura 2 (página 150).  

Diante do exposto, os achados desta pesquisa permitem interpretar que o conjunto de 

preditores usados só dá conta fracamente das cinco dimensões de valores, algo parecido com o que 

obtiveram Portes et al. (2015). Tal como em Portugal, a explicação é que a amostra como um todo 

apresenta variação relativamente pequena, onde respostas dos servidores da ANP apresentam 

tendência de se agregarem em torno da média nos cinco índices empíricos. Quando comparados às 

cinco instituições portuguesas pesquisadas, a variação é pequena, apresentando um padrão bastante 

distinto das diferenças significativas obtidas com relação à percepção da qualidade institucional, 

abordada anteriormente. 

Convém registrar, ainda, que os gestores da ANP apresentam comportamento distinto daquele 

apresentado pelos seus servidores. Sua propensão a se prenderem às normas tradicionais é menor e 

essa tendência é ainda mais forte entre os funcionários de posição mais elevada dentro da instituição. 

Parece haver uma correlação entre ascensão a postos de comando e atitudes que poderiam ser 

classificadas como “inovadoras” e pouco aderentes aos valores “tradicionais. Os gestores da ANP 

apresentam, comparativamente aos servidores, uma forte inclinação a assumirem valores 

relacionados à dimensão “estimulação”. Eles teriam uma personalidade mais propensa a correr riscos. 
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Este efeito parece dizer que servidores que convivem melhor com riscos e apreciam comportamentos 

associados à modernidade e inovação teriam mais chances de chegar a posições de comando. 

O passo seguinte foi avaliar a percepção dos funcionários da ANP em relação às 

dimensões culturais distância hierárquica (IDH) e controle da incerteza (ICI). O IDH da ANP 

alcançou 54.6, patamar que posiciona o órgão regulador em uma posição intermediária na escala da 

classificação por países. Os números da ANP a colocariam na mesma posição do Japão, classificado 

como o 33o entre os países pesquisados. Esse patamar representa uma distância considerável da 

Agência em relação à média alcançada pelo Brasil, que apresenta um IDH de 69 (ver Quadro 2, 

página 64).  

 Conforme Hofstede (1991), em contextos de grande distância hierárquica, superiores e 

subordinados consideram-se entre si desiguais por natureza e os que têm menos poder devem 

depender de quem possui mais. Esse tipo de organização atribui maior importância à centralização 

do poder, que se concentra num grupo restrito, e sua hierarquia reflete uma desigualdade considerada 

existencial entre os indivíduos de maior e menor nível. 

Embora naturalmente requeira estudos detalhados para uma melhor compreensão, o resultado 

encontrado na ANP parece boa notícia. Instituições com baixo IDH costumam apresentar a crença de 

que as desigualdades entre as pessoas devem ser minimizadas. Os servidores dessas organizações 

acreditam que deve haver interdependência entre quem tem mais e menos poder, onde a desigualdade 

de papéis é estabelecida por razões de conveniência e a descentralização é comum. Nos lugares com 

baixo IDH os privilégios e símbolos de status são mal vistos, os subordinados esperam ser 

consultados na solução dos problemas e consideram que o chefe ideal deve ser um democrata. Essa 

propensão a um contexto de horizontalidade hierárquica e ampliação da igualdade e da liberdade 

pode ser associado a desenvolvimento econômico, como prega Sen (1979, 2010). 

Já em relação ao ICI a ANP atingiu patamar alto, de 102.9, bem acima da média brasileira, 

de 76. Num ranking de países a Agência estaria na terceira colocação, perdendo apenas para a Grécia 

e Portugal que atingiram, respectivamente, 112 e 104 (ver Quadro 5). Elevado número no ICI está  

associado a uma acentuada precaução em relação a incerteza, que se refletiria, no caso da ANP, numa 

inclinação dos servidores a se sentirem ameaçados com o que é incerto ou ambíguo. 

Segundo Hofstede (1991; 2011), sociedades com ICI alto tendem a instituir mecanismos para 

aliviar a ansiedade por meio da tecnologia, leis e religião. Leis e regramentos seriam uma tentativa 

de evitar incertezas provenientes do comportamento do outro e uma busca a se proteger contra a 
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“instabilidade” percebida. A tolerância a ideias e comportamentos diferentes e incomuns tende a ser 

baixa nas sociedades de elevado ICI, que tendem a crer em verdades absolutas e a se cercar de experts. 

Do mesmo modo, apresentam alto índice de ansiedade e elevada agressividade, o que geraria vigorosa 

propensão nas pessoas a trabalharem intensamente, exigirem que regras sejam respeitadas e 

estabelecerem compromisso de longo prazo com o trabalho. 

O patamar elevado de ICI encontrado na ANP associa o órgão regulador a certa propensão ao 

controle de comportamentos via normas e resoluções. Internamente, a tentativa de minimizar a 

incerteza estaria associada a sistemas de controle e monitoramento de funcionários. Isso se mostra 

verdadeiro, por exemplo, no uso pioneiro de ponto eletrônico, mas não na utilização da avaliação de 

desempenho dos servidores, que tem sido contraproducente. No ambiente externo, tal comportamento 

estaria associado a criação de resoluções que tentam exercer domínio e controle em todas as esferas 

do setor e frequentemente em aspectos banais de determinada atividade econômica, tornando algumas 

questões excessivamente burocráticas, caso, por exemplo, do Regulamento da Cláusula de P&D antes 

da recente revisão.  

Usualmente, instituições cuja cultura organizacional tende ao controle da incerteza por meio 

da utilização de normas e leis podem, paradoxalmente, contribuir para gerar ainda mais incerteza, 

pois burocratizam sua esfera de atuação e ao mesmo tempo não dispõem de enforcement para fazer 

valer o vasto emaranhando de regras que criam. Tal conduta pode, em tese, desqualificar essas 

instituições e, no limite, lhes desmoralizar, já que não se sabe ao certo o que deve efetivamente ser 

cumprido.  

Por fim, considerando fundamental conhecer a perspectiva de quem se relaciona com a 

instituição investigada, o quarto e último objetivo específico desta tese foi compreender a 

perspectiva dos agentes econômicos que interagem com a ANP. 

Foram replicadas as principais questões da metodologia de Portes e seus colegas, com exceção 

daquelas relacionadas ao ambiente interno da ANP, pois presumiu-se que os agentes econômicos não 

estariam aptos a respondê-las. Esse procedimento, entretanto, não foi capaz de evitar que expressivo 

contingente de agentes econômicos se considerasse incapaz de responder perguntas que 

apresentavam relação, ainda que distante, com temas internos da ANP. Associado a esse 

comportamento de ressaltado desconhecimento – ou prudência –, também foi identificada na amostra 

consistente tendência a evitar temas considerados socialmente sensíveis ou controversos. 
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No que tange à questão da meritocracia, os agentes externos não confirmam a fragilidade dos 

critérios de promoção da ANP, resultado obtido pela classificação qualitativa e confirmado pelo 

survey com os servidores da Agência. Por outro lado, atestaram a existência de “ilhas de poder” na 

instituição pesquisada. Com relação ao critério da imunidade à corrupção, 52,7% dos agentes 

econômicos consideraram que “a maioria dos colaboradores da ANP é imune ao suborno e a 

corrupção”.  

Abordando o critério da proatividade, os agentes econômicos confirmaram, relativamente, os 

resultados da avaliação qualitativa e do survey com os servidores, discordando que “os líderes da 

ANP procuram ativamente o feedback das pessoas que interagem com a instituição ou que usam seus 

serviços”. De outra parte, os agentes são mais positivos sobre a assertiva “De uma forma geral, os 

colaboradores da ANP procuram constantemente aperfeiçoar os seus desempenhos e melhorar a 

qualidade dos serviços que prestam”. Ela foi bem avaliada e traz importante contribuição à melhora 

da avaliação da ANP no quesito proatividade, onde não alcança bom desempenho.  

Com relação a abertura à tecnologia, metade dos agentes percebe na ANP provas substanciais 

da utilização de tecnologias modernas e esforços efetivos realizados pelos gestores com vista a 

substituir métodos tradicionais por novas e melhoradas práticas. Mais de metade dos servidores da 

Agência (50,3%) concordam com essa avaliação.  

Na primeira dimensão de Kaufman et al. (2010), denominada Voz e Accountability (VA), foi 

aferida, também, a relação institucional do órgão regulador com empresas e entidades representativas, 

considerada positiva, embora a opção pela neutralidade tenha sido a escolha de 39% dos respondentes 

e 18% tenham classificado esse relacionamento como “Ruim” e 4% como “Péssimo”. Ou seja, a 

existência de aliados externos foi relativamente reconhecida pelos agentes econômicos, indicando 

que a ANP não seria uma instituição “órfã. 

O resultado, entretanto, também indica certa deficiência na cooperação entre agência e 

agentes regulados, fragilidade que guarda relação com a relativamente baixa pontuação alcançada no 

critério da proatividade, em referência aos determinantes da qualidade institucional propostos por 

Portes et al. (2015). A segunda questão dessa dimensão foi questionar se os agentes econômicos têm 

receio de expressar divergência com os funcionários da ANP. Um terço da amostra considera que 

sente apreensão ao expressar opinião divergente frente a servidores do órgão regulador.  

Na dimensão proposta Eficácia do Governo (GE), quando questionados sobre o nível de 

autonomia da ANP em relação ao governo, a Agência não foi bem: 43% dos respondentes 
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consideram que a capacidade da Agência de reger sua vida administrativa sem interferência externa 

é ruim ou péssima. Complementarmente, a maioria dos agentes econômicos entrevistados, 56%, 

acreditam que de uma forma geral os regulamentos e as ações da ANP têm uma motivação política. 

A terceira questão dessa dimensão foi aferir se a ANP reúne as condições necessárias para 

implementar as políticas públicas do setor de petróleo e gás natural. Numa demonstração de certa 

ambiguidade, 62% dos agentes econômicos consideram que a ANP está apta a executar as políticas 

públicas setoriais, resultado que entra em contradição com as questões anteriores, indicando certa 

“precificação” do componente político dos órgãos de governo (incluindo agências reguladoras).  

Na dimensão Qualidade Regulatória (RQ), os resultados sugerem que, entre cinco práticas 

consideradas negativas à promoção do desenvolvimento do setor privado, a ANP induz a duas delas. 

Para os agentes econômicos, as regras e resoluções no setor de petróleo e gás estão distantes dos 

fundamentos da moderna regulação econômica e induziriam a práticas e condutas economicamente 

danosas à sociedade, como a proteção excessiva a determinados mercados, o que traria, em última 

instância, prejuízos ao consumidor.  

Quando questionados se a ANP busca descomplicar a vida das empresas por meio de 

regulamentos objetivos e sem exigências desnecessárias, prevalece, na opinião dos agentes 

econômicos, a percepção de que a prática regulatória da ANP não tem sido marcada pela busca da 

desburocratização e da simplificação. Perguntados se as regulações criadas pela Agência contribuem 

para ampliar a atratividade do setor, 40% deles consideram que a prática regulatória da ANP colabora 

nesse sentido. A questão que mediu se o órgão regulador usualmente leva em conta as opiniões e 

contribuições dos agentes econômicos na elaboração de suas regulações, aceitável percentual de 45% 

dos agentes econômicos considera que sim. Embora não seja um patamar elevado, evidencia que a 

ANP é permeável à participação de seus públicos.  

A quinta dimensão elencada por Kaufman et al. (2010) é o Estado de Direito (RL). Para 

medi-la, foi criada uma questão que aferiu se há previsibilidade nos regulamentos e resoluções da 

ANP. O órgão regulador foi bem avaliado, alcançando patamar favorável de 45%, autorizando a 

interpretação de que contribui para redução do risco regulatório brasileiro. Já em relação à postura 

da ANP no julgamento administrativo de recursos contra suas decisões ou em outras controvérsias, 

os agentes foram perguntados se a instituição atua de forma justa e transparente. Para 29% da 

amostra entrevistada, sim; 21% apresentam opinião oposta. 
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Por fim, a dimensão Controle da Corrupção (CC) foi mensurada por meio da seguinte 

questão: na sua atuação, a ANP possui mecanismos preventivos que impedem que suas resoluções 

sejam capturadas por interesses privados ou setoriais. O resultado não é animador, mas também não 

representa algo inteiramente negativo: para 24% dos respondentes, a ANP dispõe desses anteparos, 

mas 28% discordam e acreditam que a Agência estaria vulnerável ao problema da captura, ou seja, 

em suas resoluções o interesse público poderia eventualmente ser comprometido em benefício do 

interesse privado.  

Acredita-se que os esforços dessa tese contribuíram para ampliar o conhecimento acadêmico 

sobre metodologias capazes de mensurar os atributos de qualidade institucional necessários para uma 

instituição ser considerada como promotora da atratividade e do desenvolvimento econômico em sua 

esfera de atuação. Adicionalmente, por meio de variadas ferramentas de pesquisa e de análise, a 

presente tese aprofunda o conhecimento sobre a ANP e sua atuação interna e externa, permitindo:  

i) que a instituição compreenda melhor a si mesma, identifique pontos fortes e fragilidades e, 

desse modo, melhore sua atuação, amplie a atratividade dos segmentos sob sua esfera de atuação, 

capture maior parcela da renda petrolífera e promova melhor as atividades da ampla indústria que 

regula; ii) que os agentes econômicos entendam, de maneira aprofundada, o funcionamento do órgão 

regulador e, assim, possam interagir melhor com ele, assim como cobrar melhorias e aperfeiçoamento 

em sua atuação; iii) que o cidadão/consumidor disponha de mais informação sobre as atribuições 

legais da Agência e compreenda melhor seu funcionamento, contribuindo para que exerça 

plenamente seus direitos, sobretudo utilizando os mecanismos de informação disponibilizados pelo 

órgão regulador.  

A despeito de suas eventuais qualidades, o método desenvolvido apresenta limitações que 

precisam ser explicitadas: número restrito de instituições pesquisadas e amostras com relativa baixa 

representatividade dos servidores e dos agentes econômicos.  

É imperioso que os esforços pioneiros de Portes e seus colegas, continuados nessa tese, sejam 

seguidos de mais estudos, de modo a que esse método, permanentemente aperfeiçoado, possa adquirir 

a vocação da permanência, tornando-se, caso seus méritos sejam confirmados, uma maneira fidedigna 

de medir as qualidades institucionais relacionadas a desenvolvimento econômico e atratividade. 

Nesse sentido, faz-se necessária reflexão distanciada sobre a real contribuição das inovações 

acrescentadas por essa tese ao método original de Portes. 
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 Considerando as contribuições e limitações elencadas, sugere-se a eventuais novos 

pesquisadores que se aprofundem no desenvolvimento e na simplificação do método, de modo a 

torná-lo acessível ao maior número possível de instituições públicas. Uma metodologia consistente e 

barata, capaz medir apropriadamente atributos de qualidade institucional e seu impacto no 

desenvolvimento econômico e na atratividade, seria de grande utilidade à sociedade. 

Ao utilizar métodos qualitativos e quantitativos – combinando a profundidade trazida pelas 

técnicas qualitativas e a precisão da estatística – e triangular seus resultados, acredita-se que a 

estratégia de pesquisa foi capaz de responder ao objetivo central da tese, proporcionando informação 

fidedigna sobre as qualidades e fragilidades institucionais da ANP. 

Os resultados indicam que o órgão regulador cumpre seu papel e que há razoável coerência e 

harmonia entre suas atribuições legais, seus documentos internos e a missão escrita em seu 

planejamento estratégico. A despeito de não se mostrar inteiramente aberta à inovação tecnológica e 

de apresentar relativamente poucos esforços de proatividade, a ANP parece desempenhar de forma 

eficiente a sua missão, alcançando classificação razoável no que diz respeito à sua contribuição à 

atratividade e ao desenvolvimento e obtendo valores relevantes nos seis determinantes institucionais. 

 Como seria de se esperar, há espaço considerável para melhorias. A ANP tem a oportunidade 

de empenhar esforços para instituir mecanismos que evitem o surgimento e a manutenção de “ilhas 

de poder”. Uma mudança na estrutura organizacional no sentido de estabelecer efetiva gestão 

colegiada da diretoria, sem a compartimentação de superintendências e áreas entre os diretores, 

colaboraria, acredita-se, para a melhoria de sua adequação institucional. Um primeiro passo para se 

avançar nessa direção poderia ser, por exemplo, institucionalizar o chamado “rodízio de áreas”, 

criando regras e impondo prazos para que ocorra com regularidade.  

Outro importante aperfeiçoamento da legitimidade da organização perante a sociedade seria 

obtido por meio de iniciativas de aproximação com seus públicos, já que pontuou baixo no quesito 

proatividade. Um exemplo interessante, citado nessa tese, são os conselhos deliberativos 

estabelecidos no Japão – espaços de interação entre governo e empresas, onde servidores públicos, 

empresários, especialistas, consultores, acadêmicos e representantes de grupos de interesse se 

encontram para troca de informações e colaborando para melhorar e qualificar a cooperação 

institucional entre Estado e sociedade. 

O fato do de ter trabalhado na ANP 11 anos fez o autor por vezes articular pesquisa científica 

com a crônica da história institucional da Agência. Entretanto, acreditando que qualquer partidarismo 
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prejudica o ofício acadêmico, procurou-se apontar fatos e fazer reflexões tendo como base os 

resultados das pesquisas e adotar, tanto quanto possível, um judicioso distanciamento das opiniões 

pessoais. Buscou-se assegurar imparcialidade e objetividade, valores talvez inatingíveis pelos quais 

se deve, entretanto, lutar, ainda que quixotescamente. Consciente das imperfeições e acreditando que 

uma tese sempre termina longe da medida de nossos desejos, entrega-se um trabalho que almeja 

apresentar ao leitor elementos que lhe permitam analisar e interpretar melhor a ANP. 
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