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PREfáCiO

Este livro é o resultado de uma experiência de aprendizado coletiva em-
preendida pelos autores sob a supervisão técnica da prestigiosa Kennedy School 
of Government da Universidade de Harvard, com o apoio do BID – Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. 

O objetivo do projeto era criar uma rede de universidades na América 
Latina para consolidar os conhecimentos e a experiência da região com priva-
tização, regulação e financiamento de projetos de infraestrutura. As primeiras 
universidades a tomar parte nessa rede, que veio a denominar-se LAURIN – 
Latin American Regulation of Infrastructure Network, foram selecionadas em 
2001 por meio de uma concorrência internacional: Universidade La Plata e 
FIEL, na Argentina; Universidade do Chile; Universidade de Los Andes, na 
Colômbia; Universidade do Pacífico, no Peru; e Universidade de São Paulo 
(USP), no Brasil.

No Brasil, a USP procurou estender a rede associando-se primeiramente 
a professores da Universidade de Brasília (UnB) e da PUC-Rio e depois a pes-
quisadores de outras instituições. O trabalho de coordenação da rede brasileira 
foi feito pelo professor Francisco Anuatti. com o apoio da FIPE – Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas.

A criação de capacitação local para a realização de cursos de treinamento 
em regulação e financiamento de projetos de infraestrutura era um dos principais 
focos da rede, pois tais temas vinham adquirindo relevância crescente na região 
em consequência do aumento da participação privada em setores anteriormente 
dominados pelo Estado. Dada a natureza multidisciplinar e a amplitude dos 
temas abordados, a KSG propôs a complementação dos temas teóricos com a 
metodologia desenvolvida em Harvard de estudo de casos.

 O debate focado em situações do mundo real, em especial da realidade de 
cada país, parece ser a forma mais adequada de preparação dos estudantes para 
a vida profissional na área de políticas públicas. Essa abordagem pedagógica 
permite a ilustração dos temas teóricos e contém lições de política econômica que 
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podem ser muito eficazes para a correção de rumos. Entretanto, sua utilização 
seria impossível se não houvesse casos didáticos disponíveis. E é exatamente essa 
a tarefa deste livro: desenvolver casos didáticos relativos à realidade brasileira 
que possam ser utilizados em cursos de regulação e formulação de políticas 
públicas para a área de infraestrutura. 

 A experiência do continente no ensino desses temas por meio de casos 
é incipiente. A compilação das experiências de cada país e a seleção dos casos 
potencialmente ilustrativos foi o desafio dos pesquisadores das universidades 
componentes da rede LAURIN. A partir de sua experiência como professores da 
área, os pesquisadores selecionaram os temas para a realização de pesquisas, que 
redigiram em formato didático. O projeto exigiu que cada caso aqui publicado 
fosse testado nos cursos executivos ministrados pelos professores da rede. 

Para muitos pesquisadores, a tentativa de abordar conceitos econômicos 
de forma rigorosa por meio de casos foi inovadora. Como apresentar aos estu-
dantes os problemas envolvidos na separação de atividades monopolistas das 
potencialmente competitivas sem entrar nas especificidades de cada indústria? 
Como discutir o desenho adequado de agências reguladoras sem apresentar os 
dilemas a que os reguladores estarão submetidos? Como decidir entre as múl-
tiplas opções contratuais que podem ser adotadas numa concessão? Perguntas 
como estas ilustram por que experiências concretas podem ser fontes valiosas 
para o aprendizado.

A seleção dos temas foi feita com base em sua potencialidade para ilustrar 
um determinado ponto teórico. Os casos normalmente têm um protagonista, 
ou mais, que precisa tomar uma decisão. Os casos descrevem as situações de 
contorno daquele setor, seus agentes, aparato regulatório, grau de desenvolvi-
mento e outros elementos que possam servir de pano de fundo para a decisão 
do protagonista. A discussão do caso se dá em torno da decisão a ser tomada. 

É curioso observar que as decisões relevantes para as políticas públicas 
raramente se apresentam aos tomadores de decisão como escolhas envolvendo 
melhorias de Pareto, isto é, que podem ser implementadas melhorando a situação 
de alguns sem prejudicar a de outros. São os dilemas a serem enfrentados que 
tornam o caso interessante. Para identificar os dilemas a que estavam submetidos 
os protagonistas, coube aos autores dos casos obter as informações relevantes 
sobre o contexto em que as decisões foram tomadas. Essas informações, ricas em 
detalhes, dão substância para a compreensão das perspectivas dos personagens 
envolvidos na tensão da decisão.  



Prova preliminar - janeiro/2009

9

Prova preliminar - janeiro/2009

Os quinze casos presentes neste livro foram escritos entre o segundo 
semestre de 2001 e o segundo semestre de 2005. Durante esse período, foram 
realizados encontros em todos os países-membros da rede, que contaram com a 
presença de pelo menos dois membros da rede brasileira. A rede brasileira teve 
o privilégio de sediar três reuniões internacionais, duas em São Paulo e uma em 
Salvador. Nesses encontros, os casos em desenvolvimento foram apresentados 
e discutidos para incorporação de sugestões. 

Não poderíamos deixar de registrar aqui nossos sinceros agradecimentos 
pelo entusiasmo dos professores da Kennedy School José Antonio Gómez-
Ibáñez, Henry Lee e Mary Hilderbrand, que foram incansáveis na tarefa de 
procurar transferir a tecnologia adotada por eles em cursos executivos de verão 
da Universidade de Harvard. Não fora o empenho desses professores, nos cursos 
ministrados para os pesquisadores da América Latina, em comentar cada um 
dos casos em desenvolvimento e ensinar sua técnica, as vantagens da tecnologia 
poderiam ter passado despercebidas. 

Para quem participou desse ciclo de aprendizado é fácil reconhecer quão 
gratificante foi essa experiência. Os membros da LAURIN esperam com essa 
publicação compartilhar com uma comunidade mais ampla de professores, 
pesquisadores e profissionais uma parte das lições aprendidas sobre os desafios 
da construção de instituições na América Latina. 

Francisco Anuatti

Marina Figueira de Mello
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