
 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
 

 
 

 Unidade Auditada: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A 

Exercício: 2013 

Processo: 00218.001084/2014-67 

Município: Rio de Janeiro - RJ 

Relatório nº: 201407976 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Chefe da CGU-Regional/RJ,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201407976, e 

consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, 

de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada por Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras 

consolidando as informações sobre a gestão do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 

– Eletrobras Cepel e da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, e agregando a 

gestão do Fundo de Reserva Global de Reversão – RGR e da Conta de 

Desenvolvimento Energético – CDE. 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 02/06/2014 a 16/07/2014, por 

meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício 

sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 

Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 

Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 

subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 

União – TCU. 
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2. Resultados dos trabalhos 

 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 

27/11/2013, entre a CGU-Regional/RJ e a SECEX-RJ, foram efetuadas as seguintes 

análises: 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item consideraram-se as 

seguintes questões de auditoria: (i) A unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a 

ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 

referência? (ii) As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos 

da DN TCU nº 127/2013, da DN TCU nº 132/2013 e da Portaria TCU nº 175/2013?  

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise censitária de todos os itens 

que compõem o Relatório de Gestão, e na verificação da conformidade das fontes de 

informação relacionadas ao seu conteúdo específico (Parte B). 

A partir dos exames referentes ao processo de contas e Relatório de Gestão da UJ, 

concluímos que a Unidade elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do 

Tribunal de Contas da União para o exercício de 2013. Todavia, os conteúdos e 

formatos obrigatórios nos termos da DN TCU nº 127/2013, da DN TCU nº 132/2013 e 

da Portaria TCU nº 175/2013, não foram integralmente cumpridos, conforme 

detalhamento constante do item 2.1.1.1 dos Achados de Auditoria deste relatório. 

Observamos ainda que as informações apresentadas na Parte B do Relatório de Gestão 

encontram suporte documental adequado. 

##/Fato## 

2.2 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se a 

seguinte questão de auditoria: Os indicadores da unidade jurisdicionada atendem aos 

critérios de completude, comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e 

economicidade? 

Em decorrência da Lei nº 12.783, a holding Eletrobras readequou as metas de 

desempenho para integrarem o Contrato de Metas de Desempenho Empresarial 

(CMDE) para o ciclo 2013 a 2017. Nesse processo, o painel de indicadores foi ampliado 

e passou a contar com 13 indicadores para as empresas Eletrobras de Geração e 

Transmissão, 16 para as empresas Eletrobras de Distribuição. Tanto o painel de 

indicadores quanto as metas associadas foram aprovados pelo Conselho de 

Administração da Eletrobras. 

Já para a sua autoavaliação, a Eletrobras adotou cerca de 17 indicadores, sendo 12 

financeiros e cinco de gestão. A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise 

dos indicadores de gestão, governança e sociedade, descritos no quadro a seguir. 

Quadro: Indicadores selecionados para análise 

Denominação Descrição Forma de cálculo e/ou 
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sintética aferição 

Índice de Satisfação 

dos Colaboradores 

Mede a satisfação dos 

empregados da Eletrobras por 

meio de aplicação de 

questionário. 

Soma das respostas dos 

empregados / quantidade de 

respondentes 

Pontuação Obtida no 

índice de 

sustentabilidade 

empresarial – 

ISE/BOVESPA - 

Geral 

Mede o retorno médio de uma 

carteira teórica de ações de 

empresas de capital aberto e 

listadas na BM&FBOVESPA 

com as melhores práticas em 

sustentabilidade. 
 

Pontuação Obtida no 

índice de 

sustentabilidade 

empresarial – 

ISE/BOVESPA – 

Governança 

Corporativa 

Mede o retorno médio de uma 

carteira teórica de ações de 

empresas de capital aberto e 

listadas na BM&FBOVESPA 

com as melhores práticas em 

sustentabilidade. 
 

Obs.:

 

Fonte: Bovespa, CMDE 

Criado em 2005 pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em parceria com 

entidades profissionais ligadas ao mercado de capitais, além da Fundação Getúlio 

Vargas, Instituto Ethos e Ministério do Meio Ambiente, o ISE visa oferecer aos 

investidores uma opção de carteira composta por ações de empresas que apresentam 

reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade 

empresarial. 

O ISE é uma ferramenta para análise comparativa do desempenho das empresas sob o 

aspecto da sustentabilidade, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, 

justiça social e governança corporativa. Dessa forma, o índice visa incentivar as 

companhias a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade empresarial e apoiar os 

investidores na tomada de decisão de investimentos socialmente responsáveis. A 

premissa é que o desenvolvimento econômico do país está intimamente relacionado ao 

bem-estar da sociedade brasileira e da tendência mundial dos investidores buscarem 

empresas socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para investir seus recursos. 

Quanto à mensuração do Clima Organizacional, a Eletrobras aplicou a 3ª Pesquisa 

Unificada de Clima Organizacional em 2013 e teve a participação de 14.550 

empregados. Os resultados da pesquisa subsidiam a elaboração do 2° Plano de Ação 

Empresarial para melhoria do Clima Organizacional em 2014.  

A análise dos indicadores apresentou o seguinte resultado, resumido no quadro a seguir. 
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Quadro: Resultado das análises dos indicadores selecionados 

Indicador Atributo 
Atendimento do 

indicador ao critério 

Índice de Satisfação dos 

Colaboradores 

Completude (a) atende 

Comparabilidade (b) atende 

Confiabilidade (c) atende 

Acessibilidade (d) atende 

Economicidade (e) atende 

Pontuação Obtida no índice 

de sustentabilidade 

empresarial – ISE/Bovespa 

- Geral 

Completude (a) atende 

Comparabilidade (b) atende 

Confiabilidade (c) atende 

Acessibilidade (d) atende 

Economicidade (e) atende 

Pontuação Obtida no índice 

de sustentabilidade 

empresarial – ISE/Bovespa 

– Governança Corporativa 

Completude (a) atende 

Comparabilidade (b) atende 

Confiabilidade (c) atende 

Acessibilidade (d) atende 

Economicidade (e) atende 

(a) capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a situação que a 

unidade pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na 

gestão; 

(b) capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo do tempo, por 

intermédio de séries históricas; 

(c) confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador, 

avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, processamento e 

divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, internos ou externos à 

unidade; 

(d) facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de compreensão dos 

resultados pelo público em geral; 

(e) razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios para a 

melhoria da gestão da unidade. 
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. 

 #/Fato## 

 

2.3 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do cumprimento dos acórdãos 

para a UJ considerando a seguinte questão de auditoria: caso haja uma determinação 

específica do TCU à CGU para ser verificada na Auditoria Anual de Contas junto à UJ, 

a mesma foi atendida? 

A metodologia consistiu no levantamento de todos os acórdãos que haja determinação 

para a UJ e seja citada a CGU com posterior verificação do atendimento do mesmo. Não 

foram identificados acórdãos nessa situação, conforme tabela a seguir: 

Quadro: Informações sobre Acórdãos do TCU com determinação para a UJ em 

2013. 

Qtde de 

Acórdãos com 

determinações 

à UJ em 2013 

Qtde de 

Acórdãos de 

2013 com 

determinações 

à UJ em que 

Qtde de 

acórdãos de 

2013 em houve 

menção para a 

atuação da 

Qtde de 

acórdãos de 

2013 em houve 

menção para a 

atuação da 

Qtde de 

acórdãos de 

2013 em 

houve 

menção para 
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foi citada a 

CGU 

CGU 

atendidos 

integralmente 

CGU 

atendidos 

parcialmente 

a atuação da 

CGU não 

atendidos 

3
1
 0 0 0 0 

1
 Acórdão 100/2013 – Plenário; Acórdão 1.836/2013 – Plenário; e Acórdão 2.238/2013 – Plenário. 

Fonte: Consultas realizadas ao site do TCU (www.tcu.gov.br) em 15/07/2014. 

 

Controles Internos 

O processo de acompanhamento da implementação das determinações dos órgãos de 

Controle encontra-se regulamentado no Manual de Organização. A Eletrobras criou um 

setor específico para esta atividade, o Departamento de Gestão de Atendimento aos 

Órgãos de Controle (CAO), subordinado á Superintendência de Auditoria Interna (CA). 

O principal risco controlado é o decurso de prazo. Para evitar atrasos no atendimento 

das determinações/recomendações, o Departamento de Gestão de Atendimento aos 

Órgãos de Controle (CAO) utiliza uma planilha de controle dos prazos, além de alertas 

por e-mail sobre os próximos vencimentos. 

Não são adotadas rotinas para priorização de deliberações para atendimento. A holding 

obedece a uma regra geral de que todas as demandas devem ser atendidas dentro dos 

prazos definidos. Nos casos de ocorrências de fatos que impactem a implementação, as 

áreas são instruídas para informar à CA, apresentando as necessárias justificativas, 

dentro do prazo concedido, para que posteriormente seja comunicado ao TCU.  

O monitoramento da gestão das demandas é realizado trimestralmente. A 

Superintendência de Auditoria (CA) questiona os setores responsáveis, por meio de um 

formulário, sobre as ações empreendidas no atendimento das determinações. Os 

resultados são consolidados e comunicados por meio do “Relatório de acompanhamento 

de implementação de ações corretivas”. Para a avaliação dos resultados, são utilizados 

indicadores de quantitativo e percentual de implementação de demandas, publicados 

neste mesmo relatório.  

Ante o exposto, pode-se afirmar pela suficiência dos mecanismos de controles internos 

utilizados no atendimento às demandas do TCU.  
##/Fato## 

 

 

 

2.4 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do cumprimento das 

recomendações emitidas por ele considerando a seguinte questão de auditoria: A UJ 

mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas 

pela CGU especialmente quanto ao fortalecimento do controle interno administrativo? 

A metodologia consistiu no levantamento de todas as recomendações existentes que 

estão pendentes relativas aos Relatórios de Auditoria de Contas referentes aos 

exercícios 2012 e as emitidas durante a gestão 2013 com posterior verificação do 

atendimento das mesmas. 

http://www.tcu.gov.br/
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Segundo o Sistema Monitor Web (Sistema de Acompanhamento de Recomendações da 

CGU), verificamos que, das 52 recomendações efetuadas desde a implementação do 

sistema, 30 foram consideradas atendidas, quatro canceladas, cinco reiteradas, oito 

prorrogadas e três não analisadas pela CGU.  

Portanto, de acordo com informações do referido sistema, ainda estão pendentes de 

atendimento, após análise da CGU, 13 recomendações, ou seja, 25% desde o início do 

registro no Sistema MonitorWeb. Todavia tais recomendações encontram-se ainda 

dentro do seu prazo de atendimento. 

Com relação aos Controles Internos utilizados no atendimento das recomendações da 

CGU, observamos que as práticas destinadas a fomento do ambiente de controle, 

avaliação de riscos, atividades de controle, monitoramento e comunicação são as 

mesmas empregadas para o acompanhamento das determinações do TCU. Logo, pode-

se afirmar que os mecanismos de controle são suficientes para o acompanhamento 

tempestivo da implementação das recomendações da CGU no âmbito da Eletrobras. 

 #/Fato## 

2.5 Avaliação do CGU/PAD 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação das atividades correicionais da 

holding, considerando os seguintes aspectos: (i) existência e estrutura de unidade 

correicional. Setores encarregados das atividades de recebimento, apuração e 

julgamento de denúncias envolvendo servidores públicos; e (ii) existência de normativo 

interno disciplinando a utilização do sistema CGU-PAD (política de uso). 

A Eletrobras não possui unidade correicional específica. O Departamento de Gestão de 

Pessoas e a Ouvidoria Geral são os setores responsáveis por receber denúncias sobre 

empregados e, em situações disciplinares, são instauradas comissões, cujo parecer é 

submetido à apreciação da Diretoria Executiva. 

A holding ressaltou que não se utiliza do sistema CGU-PAD. Segundo a UJ, não existe 

norma que regulamente o assunto no âmbito da empresa e não existe designação formal 

de órgão responsável. Todavia, foi identificado o controle de atividades correicionais, 

quando do prestamento de informações acerca dos seus processos disciplinares. 

  
##/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do parecer de auditoria 

considerando a seguinte questão de auditoria: O parecer de auditoria contém todos os 

elementos previstos conforme consta na DN TCU 124/2012? 

A metodologia consistiu na avaliação do Parecer de Auditoria encaminhado no processo 

de contas. 

A partir dos exames aplicados concluímos que o parecer de auditoria continha todos os 

elementos previstos para as unidades de Administração Pública Indireta. 

 ##/Fato## 

2.7 Avaliação da Gestão de Pessoas 
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Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do §6º do artigo 9º da Decisão 

Normativa TCU nº 132/2013, esse tema não foi objeto de exame. 

  
##/Fato## 

2.8 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do §6º do artigo 9º da Decisão 

Normativa TCU nº 132/2013, esse tema não foi objeto de exame. 

  
##/Fato## 

2.9 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do §6º do artigo 9º da Decisão 

Normativa TCU nº 132/2013, esse tema não foi objeto de exame. 

  
##/Fato## 

2.10 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do §6º do artigo 9º da Decisão 

Normativa TCU nº 132/2013, esse tema não foi objeto de exame. 

  
##/Fato## 

2.11 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do §6º do artigo 9º da Decisão 

Normativa TCU nº 132/2013, esse tema não foi objeto de exame. 

  
##/Fato## 
2.12 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do §6º do artigo 9º da Decisão 

Normativa TCU nº 132/2013, esse tema não foi objeto de exame. 

  
##/Fato## 
2.13 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do §6º do artigo 9º da Decisão 

Normativa TCU nº 132/2013, esse tema não foi objeto de exame. 

  
##/Fato## 

2.14 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item consideraram-se as 

seguintes questões de auditoria: (i) Os resultados quantitativos e qualitativos da gestão, 

em especial quanto à eficácia e eficiência dos objetivos e metas físicas e financeiras 

pactuadas para o exercício, foram cumpridos?  

Adicionalmente, conforme ajuste de escopo realizado nos termos do §6º da Decisão 

Normativa TCU nº 132/2013, foram incluídos três temas neste item: Avaliação 

operacional da área jurídica, com enfoque no cumprimento de seus objetivos e controles 

internos; Avaliação da Gestão das Sociedades de Propósito Específico – SPE, no que se 

refere ao cumprimento de seus objetivos econômicos, bem como os seus controles 

internos; e Avaliação Gestão de PD&I na Eletrobras Cepel, especificamente em relação 

à vinculação das linhas de pesquisa aos Planos estratégicos do grupo Eletrobras e ao 

tratamento das patentes. 

ELETROBRAS 

A Eletrobras é uma empresa de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia – MME que, na condição de holding, controla grande parte dos sistemas de 

geração e transmissão de energia elétrica do Brasil, por intermédio de seis subsidiárias: 
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Eletrobras Chesf, Eletrobras Furnas, Eletrobras Eletrosul, Eletrobras Eletronorte, 

Eletrobras CGTEE e Eletrobras Eletronuclear. 

A holding controla a Eletrobras Participações S.A. – Eletrobras Eletropar, é 

mantenedora do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica e detém 50% das ações de 

Itaipu Binacional. 

Além disso, atua na área de distribuição de energia por meio de seis empresas: 

Eletrobras Amazonas Energia, Eletrobras Distribuição Acre, Eletrobras Distribuição 

Roraima, Eletrobras Distribuição Rondônia, Eletrobras Distribuição Piauí e Eletrobras 

Distribuição Alagoas. 

Consta, ainda, da carteira da holding a participação minoritária em 26 empresas do setor 

elétrico e parcerias em 150 sociedades de propósitos específicos – SPEs para o 

desenvolvimento de novos empreendimentos. 

Conforme consta do Relatório da Administração 2013, ocorreram alterações na 

estrutura acionária do grupo Eletrobras, destacando-se as negociações para aquisição de 

até 51% da participação acionária na Celg Distribuição S/A, encontrando-se vigente o 

acordo de acionistas pactuado com o Estado de Goiás, estando a administração da 

companhia compartilhada entre a Eletrobras holding e o referido Estado. 

Nos termos do artigo 4º de seu Estatuto Social, a Eletrobras tem como objeto social, 

dentre outros, o desenvolvimento de atividades relacionadas à geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica, à participação na formulação da política energética no 

País, à concessão de financiamentos às empresas em que tenha participação acionária, à 

colaboração técnico-administrativa com o Ministério de Minas e Energia e ao patrocínio 

de pesquisas de interesse do setor elétrico. 

Em resumo, é missão estatutária da Eletrobras atuar como holding do setor elétrico e ser 

o instrumento do governo federal para implementação de políticas públicas neste setor. 

As atividades das empresas integrantes do sistema Eletrobras concentram-se 

majoritariamente em três segmentos de negócio: Geração, Transmissão e Distribuição 

de energia. 

Segundo informações constantes do Relatório de Administração 2013, a Eletrobras 

possui 45 usinas hidrelétricas, 125 termelétricas, duas termonucleares e oito parques 

eólicos, que representam 34% da capacidade nacional para geração de energia elétrica. 

No negócio Transmissão, a auditada possui 50% das linhas de transmissão no País, com 

57 mil quilômetros de extensão. 

As distribuidoras de energia controladas, que atendem a 5% dos consumidores de 

energia no país, têm atuação nos estados da região norte e nordeste e são administradas 

de forma centralizada pela Diretoria de Distribuição da Eletrobras. 

Consta, das Demonstrações Financeiras da Eletrobras do exercício sob exame, o registro 

de um prejuízo líquido de R$ 6.291 milhões, inferior ao resultado negativo do exercício 

anterior, de R$ 6.879 milhões. 
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Consta, do Relatório de Administração, referente ao exercício 2013, que o segmento 

geração é responsável por 63% das receitas auferidas pela Eletrobras no exercício e os 

segmentos transmissão e distribuição respondem, respectivamente, por 17% e 20%. 

Os investimentos da Eletrobras, no exercício sob exame, foram, segundo o Relatório de 

Administração, direcionados, em sua maioria, ao negócio geração, conforme quadro a 

seguir: 

Quadro: Investimentos por Segmento - 2013 

Negócio R$ milhões 

Geração 6.435 

Transmissão 3.446 

Distribuição 928 

Outros (Pesquisa, infraestrutura e 

qualidade ambiental) 402 

Total 11.213 

Fonte: Relatório de Administração referente ao exercício 2013, adaptado. 

Os investimentos realizados, em 2013, totalizam 11 bilhões, representando 83% do 

montante programado, segundo informa o Relatório de Administração.  

ELETROBRAS na Qualidade de Holding 

Gestão das Sociedades de Propósitos Específicos 

Baseado no ajuste de escopo definido junto ao Tribunal de Contas da União, a equipe de 

auditoria procedeu à avalição da gestão das Sociedades de Propósito Específico (SPE). 

Os exames consistiram em verificar, em atendimento à demanda do Tribunal de Contas 

da União, a forma como ocorrem as seguintes etapas de realização das parcerias público 

privadas: existência de normativos internos relacionados às SPEs; definição dos 

empreendimentos a serem administrados por intermédio de SPEs; seleção dos parceiros 

privados; análise cadastral, econômica e de risco dos parceiros; e monitoramento do 

aspecto econômico da SPE. 

 

Foram identificadas fragilidades, para as quais a auditada desenvolveu um Plano de 

Ação que se propõe a solucionar os problemas de ausência de formatação mínima para 

instrumentos vinculativos, de ausência de cláusulas nos Acordos de Acionistas que 

concedam acesso irrestrito às informações técnicas e operacionais da Sociedade de 

Propósito Específico para a Eletrobras Holding, de ausência de exigência dos agentes 

que participarão em consórcio junto com a Eletrobras de apresentação de Declaração 

Anticorrupção e Declaração Antitruste e ausência de procedimento mitigatório de risco 

de abandono de sociedade por parte das empresas de engenharia, suprimentos e 

construção. 

O detalhamento das situações foram registrados no Relatório de Auditoria nº 

201318078 e reproduzidos integralmente  nos Achados de Auditoria apresentados neste 

relatório. 

ELETROBRAS na Qualidade de Executora de Programas/Ações de Governo 
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No que se refere à execução do orçamento de investimentos do governo federal, 

selecionamos a Ação 126T – Interligação Elétrica Brasil-Uruguai, vinculada ao 

Programa Finalístico 2033 – Energia Elétrica. 

Vinculada à iniciativa 0027, a ação sob exame é do tipo projeto e tem por fim o 

fortalecimento da integração energética entre o Brasil e o Uruguai, mediante a 

construção de uma interligação de grande porte, conforme memorando de 

entendimentos firmado entre as autoridades do segmento de energia dos dois países. 

Quadro: Execução Física da Ação 126T 

Programa 2033 – Energia Elétrica 

AÇÃO 

Meta Física 

Previsão Execução 
Execução/ Previsão 

(%) 

126T 672 0 - 
Fonte: Relatório de Gestão 2013 

Quadro: Execução Financeira da Ação 126T 

Programa 2033 – Energia Elétrica 

AÇÃO 

Meta Financeira 

Previsão Execução 
Execução/ Previsão 

(%) 

 126T 61.330.000 23.902.782  38,97% 
Fonte: Relatório de Gestão 2013 e Orçamento de Investimento da União 

Sob o gerenciamento da Superintendência de Engenharia e Monitoramento de Obras de 

Transmissão, a Ação 126T teve uma execução financeira aquém da prevista, 

ocasionada, segundo informações constantes do Relatório de Gestão, pelo atraso no 

cronograma das obras resultante da alteração no traçado da linha de transmissão no 

exercício 2012 e de dificuldades na obtenção de licenças ambientais. Informa o 

Relatório de Gestão que a licença de instalação só foi obtida em 07/06/2013. 

Ressalte-se que a meta física será atingida quando os autotransformadores de 672 MVA 

estiverem definitivamente implantados. 

Por se tratar de um empreendimento vultoso que envolve dois países, com questões 

ambientais e técnicas de grande complexidade, entendemos razoáveis as justificativas 

apresentadas. 

Controles Internos Administrativos 

Com base nas informações prestadas, concluímos serem suficientes os quesitos 

“Ambiente de Controle”, “Procedimento de Controle”, “Informação e Comunicação” e 

“Monitoramento” no âmbito da Gestão dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da 

Ação 126T. 

Avaliação operacional da área jurídica 

A Superintendência Jurídica da Eletrobras encontra-se diretamente subordinada à 

Presidência da Empresa, e é composta, atualmente, por 63 colaboradores. O jurídico 

atua representando e defendendo os interesses da Eletrobras na esfera judiciária ou 

administrativa, mantendo o controle do curso dos processos e diligenciando para 

adequado andamento, além de examinar os aspectos jurídicos das licitações e contratos 

celebrados pela Companhia. 
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As atribuições apresentadas encontram amparo no Manual de Organização da Empresa, 

aprovado em Reunião de Diretoria Executiva por intermédio da Resolução nº 374/2012. 

A área jurídica possui planejamento anualmente estabelecido com metas e indicadores 

associados ao Sistema de Gestão do Desempenho da Eletrobras.  

Com relação ao acompanhamento das tarefas e processos, o Jurídico possui um sistema 

de controle de processos denominado Projurid Prime.net, desenvolvido pela empresa 

Hastings Informática Ltda., CNPJ 01.126.716.0001-00. 

ELETROBRAS CEPEL 

O Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – Eletrobras Cepel é uma associação civil sem 

fins lucrativos, pertencente ao Orçamento de Investimentos, sendo responsável, no 

exercício de 2013, apenas pela execução da Ação 2745 – Pesquisa de Tecnologia 

Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos, que faz parte do Programa 

Governamental 0476 – Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia. 

O objetivo deste programa de governo é apoiar o desenvolvimento e a difusão de 

tecnologias relacionadas ao setor energético. Já a ação "Pesquisa de Tecnologia 

Avançada no Campo dos equipamentos e Sistemas Elétricos" visa desenvolver novas 

tecnologias e aperfeiçoar as existentes nas áreas de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica, bem como atender à sociedade, investindo recursos 

em programas governamentais estratégicos, visando à melhoria da qualidade de vida das 

comunidades desassistidas e da sociedade de forma mais ampla. 

O Orçamento de Investimentos para as Empresas Estatais contemplou a Eletrobras 

Cepel com o valor de R$ 25.075 milhões. 

Baseado no ajuste de escopo definido junto ao Tribunal de Contas da União, a equipe de 

auditoria procedeu à avalição da gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – 

P&D+I no âmbito do Cepel. Os exames consistiram em verificar, em atendimento à 

demanda do Tribunal de Contas da União, a existência de alinhamento dos projetos 

desenvolvidos pelo Cepel com a Estratégia Tecnológica Corporativa do Sistema 

Eletrobras/Cepel, além da existência e pertinência de instrumentos institucionais que 

permitam o aproveitamento das tecnologias geradas. 

O resultado da verificação apontou que o Sistema Eletrobras não normatizou sua 

Estratégia Tecnológica Corporativa. Também foi identificado que o Cepel não apropria 

adequadamente os custos incorridos nas suas pesquisas, e que carece de indicadores de 

prospecção tecnológica destinados à avaliação de impactos financeiros e não 

financeiros.  

O detalhamento das situações e as recomendações correspondentes foram registrados no 

Relatório de Auditoria nº 201400078 e reproduzidos integralmente  nos Achados de 

Auditoria apresentados neste relatório. 

FUNDOS GERIDOS 

Em relação aos fundos geridos pela Eletrobras, destacamos que não há prévio 

estabelecimento de metas físicas ou financeiras a serem atingidas no exercício, não 
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sendo possível, portanto, avaliar o desempenho sob estes aspectos. Entretanto, 

promover-se-á a seguir, um breve relato da gestão dos Fundos do Setor Elétrico no 

exercício 2013: 

Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 

Criada pela Lei nº 10.438/2002, com duração de 25 anos, a CDE visa promover o 

“desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da energia produzida a 

partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão 

mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, promover a 

universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional e garantir 

recursos para atendimento à subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de 

fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse 

Residencial Baixa Renda” (art.13 da Lei nº 10.438/2002). 

Por força do disposto no artigo 42 do Decreto nº 4.541/2002, a Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL publicou a Resolução Homologatória nº 1.409/2013, onde 

consta a previsão das cotas a serem arrecadados para o financiamento da CDE.  

São fontes de financiamento da CDE, segundo o artigo 28 do Decreto nº 4.541/2002: 

1- os pagamentos efetuados pelas concessionárias de energia elétrica pelo uso do bem 

público; 

2- os pagamentos das multas aplicadas pela ANEEL; e 

3- os pagamentos das cotas anuais pagas pelos agentes que comercializam energia 

elétrica com o consumidor final. 

Com o advento da Lei nº 10.438/2002, o Fundo de Uso do Bem Público (UBP) 

caminhou para a extinção, tendo sido determinado, pelo Decreto nº 4.541/2002, que os 

recursos arrecadados a título de UBP, a partir da data de publicação da Lei nº 

10.438/2002, fossem creditados na conta corrente referente à CDE. 

No exercício de 2013, foram arrecadados R$ 16.894 milhões, oriundos de diversas 

fontes de financiamento. 

Quadro: Fontes de Financiamento CDE 

Fonte de Financiamento R$ mil Participação (%) 

UBP 487.260,8 2,9 

Multas Aneel 191.269,1 1,1 

Arrecadação de cotas 1.224.605,0 7,2 

Parcelamentos 100.290,3 0,6 

Rendimento de Aplicações 13.224,8 0,08 

Outras Fontes 30.059,0 0,18 

Transferência da RGR 4.991.000,0 29,54 

Crédito transferido do Tesouro Nacional 9.856.554,3 58,34 

Total 16.894.263,3 100,0 

Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/001 (adaptado) 
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Observamos que as principais fontes de recursos da Conta de Desenvolvimento 

Energético, no exercício de 2013, foram os créditos transferidos do Tesouro Nacional e 

a transferência da RGR, representando, respectivamente, 58,3% e 29,54% do total 

arrecadado. 

Nos termos do artigo 43 do Decreto nº 4.541/2002, é competência da Eletrobras a 

realização “da movimentação da CDE de modo a não obter nenhuma vantagem ou 

prejuízo econômico ou financeiro e sem assumir compromissos ou riscos incompatíveis 

com a sua condição de designada para movimentar os créditos e débitos da CDE” e o 

gerenciamento da “utilização dos recursos da CDE nos reembolsos dos custos de 

combustíveis” nos empreendimentos termelétricos que utilizem carvão mineral nacional 

e nas usinas enquadradas no § 2o do art. 11 da Lei nº 9.648/1998. 

A Lei nº 10.438/2002, com as alterações impostas pela Lei nº 12.783/2013, determina 

que a CDE tem a sua aplicação destinada a: 

1 - promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território 

nacional;  

2 - garantir recursos para atendimento da subvenção econômica destinada à modicidade 

da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da 

Subclasse Residencial Baixa Renda;  

3 - prover recursos para os dispêndios da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC);  

4 - prover recursos e permitir a amortização de operações financeiras vinculados à 

indenização por ocasião da reversão das concessões ou para atender à finalidade de 

modicidade tarifária;  

5 - promover a competitividade da energia produzida a partir da fonte carvão mineral 

nacional nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, destinando-se à cobertura do 

custo de combustível de empreendimentos termelétricos em operação até06/02/1998, e 

de usinas enquadradas no § 2
o
 do art. 11 da Lei n

o
 9.648, de 27/05/1998; e  

6 - promover a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, 

termossolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, outras fontes 

renováveis e gás natural.  

A universalização do serviço e a subvenção para a subclasse de baixa renda, um dos 

objetivos da CDE anteriormente citado, são ações alinhadas ao Programa Luz Para 

Todos, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e operacionalizado pela 

Eletrobras. 

A programação da aplicação dos recursos destinados ao Programa Luz Para Todos é 

efetuada pelo MME por intermédio da assinatura dos Termos de Compromisso, 

firmados com os Estados e agentes executores. A aplicação dos recursos acontece de 

acordo com a velocidade de execução das obras contratadas e a feitura de novos 

contratos.  
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Os recursos destinados ao custeio das usinas termelétricas que utilizam carvão mineral 

foram orientados, no exercício de 2013, pela Nota Técnica 016/2013 – Superintendência 

de Regulação Econômica - SRE/ANEEL. 

Foram aplicados, no exercício sob exame, R$19.323 milhões, contra R$3.293 milhões 

aplicados no exercício anterior.  

Quadro: Aplicações dos Recursos da CDE 

Aplicação dos Recursos R$ mil Participação (%) 

Baixa Renda 2.087.297,1 10,8 

Carvão 866.542,9 4,5 

Universalização 548.147,7 2,8 

Subsídios Tarifários, Repasse CCEE* e 

Subvenção CVA** 
12.642.798,5 65,3 

Transferência para a CCC 1.656.701,7 8,6 

Transferência para a RGR 1.517.181,0 7,9 

Outros 5.188,7 0,0 

Total 19.323.857,6 100,0 

Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/001 (adaptado) 

* Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. 

**Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A. 

Observamos que os recursos destinados ao Programa Luz Para Todos, utilizados sob a 

forma de subvenção econômica, representaram cerca de 13,6% das aplicações da CDE, 

sendo 10,8% referentes à subvenção para a subclasse baixa renda e 2,8% destinados à 

subvenção para a universalização dos serviços mediante a pactuação de contratos para a 

realização de obras.  

Foram firmados no exercício sob exame 15 contratos de subvenção, no valor de 

R$2.212.038.450,00, para obras de universalização do serviço de energia elétrica, os 

quais, baseados em análise efetuada, atendem às finalidades impostas pela legislação 

que trata da CDE. 

No que se refere aos gastos com baixa renda, a aplicação dos recursos se deu 

mensalmente, segundo informação prestada pela empresa, orientada pelos Despachos 

emitidos pela Aneel e pela verificação da situação fiscal das empresas beneficiárias, que 

determinou o quantitativo a ser reembolsado às concessionárias de energia.  

Na aquisição de carvão mineral foram aplicados 4,5% dos recursos, orientados, no 

exercício de 2013, pela Nota Técnica 016/2013 – SRE/ANEEL.  

Reserva Global de Reversão – RGR 

A RGR foi criada pelo Decreto nº 41.019/1957 com a finalidade de prover recursos para 

reversão, encampação, expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica, e 

ficará extinta ao final do exercício de 2035, nos termos da Lei nº 12.431/2011, que 

alterou o artigo 8º da Lei nº 40.438/2002. 

No exercício de 2013, foram arrecadados R$574 milhões, referentes às cotas devidas 

pelos concessionários. Entretanto, somando este valor às outras fontes de 
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financiamento, especialmente a transferência de recursos da Conta de Desenvolvimento 

Energético, arrecadou-se R$3.466 milhões. 

A RGR tem como fonte de financiamento o pagamento das parcelas quinzenais das 

cotas anuais de reversão devidas pelos concessionários de serviço público de energia 

elétrica, conforme fixação anual efetuada pela Aneel. 

Quadro: Fontes de Financiamento RGR 

Fonte de Financiamento R$ mil Participação (%) 

Arrecadação de cotas 574.218,3 16,6 

Juros de Reversão 11.655,1 0,3 

Parcelamentos 22.972,6 0,7 

Amortizações 1.302.698,0 37,6 

Rendimento de Aplicações 36.845,3 1,1 

Transferência da CDE 1.517.180,9 43,8 

Outras Fontes 667,5 0,0 

Total 3.466.237,7 100,0 

Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/001 (adaptado) 

Por força do artigo 47 do Decreto nº 4.541/2002, compete à Eletrobras a programação 

da aplicação dos recursos da RGR, observado o planejamento do setor elétrico e as 

diretrizes governamentais, nos limites impostos pela Lei nº 5.655/71 e suas alterações, 

que exige que os recursos da Reserva Global de Reversão sejam aplicados, inclusive 

sob a forma de financiamento: 

1- na expansão dos serviços de distribuição de energia elétrica em áreas urbanas e rurais 

de baixa renda e para o combate ao desperdício de energia elétrica; 

2- para instalações de produção a partir de fontes alternativas de energia, de 

termelétricas associadas a pequenas centrais hidrelétricas e para conclusão de obras já 

iniciadas de geração termonuclear; 

3- para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamento de potenciais hidráulicos; 

4- para implantação de centrais geradoras de potência até 5.000 kW, destinadas 

exclusivamente ao serviço público em comunidades populacionais atendidas por 

sistema elétrico isolado; e 

5- para desenvolver e implantar programas destinados ao combate ao desperdício e ao 

uso eficiente de energia elétrica. 

Com o advento da Lei nº 12.783/2013, a Reserva Global de Reversão (RGR) teve seus 

recursos destinados para indenização, total ou parcial, das parcelas de investimentos 

vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados. 

Foram aplicados, no exercício sob exame, R$18.722 milhões, contra R$958,5 milhões 

do exercício anterior. 
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A Eletrobras, nos termos do artigo 48 do Decreto nº 5.100/2004, encaminhou ao 

Conselho Nacional da Pesquisa Energética (CNPE), por intermédio da Carta nº CTA-

DF-8846/2012, a programação de utilização da RGR no exercício 2013.  

Consta da referida programação de utilização, a não observância da exigência de 

aplicação obrigatória de 50% dos recursos na região norte, nordeste e centro-oeste, 

prevista na Lei nº 9.427/1996, face ao novo direcionamento dado pela Lei nº 

12.783/2013. 

Quadro: Aplicação dos Recursos da RGR 

Aplicação dos Recursos R$ mil Participação (%) 

Financiamentos 485.592,5 2,6 

Transferência para a CDE 4.991.000,0 26,7 

Indenizações 13.226.968,5 70,6 

Outros 18.644,1 0,1 

Total 18.722.205,1 100,0 

Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/001 (adaptado) 

As aplicações em financiamentos referiram-se à liberação de parcelas de contratos já 

existentes, uma vez que a Eletrobras informou não terem sido pactuados novos 

financiamentos. 

 

As transferências para a CDE consumiram 26,7%; ressalte-se que o artigo 22 da Lei nº 

12.783/2013 autoriza a transferência de recursos da RGR para a CDE. 

 

As indenizações referentes às prorrogações das concessões representaram cerca de 70% 

das aplicações da RGR no exercício 2013; merece destaque a Deliberação 01/2013 do 

Conselho de Administração da Eletrobras que tratou de normatizar a metodologia e a 

operacionalização do pagamento das indenizações nos empreendimentos de transmissão 

e geração. 

Conta de Consumo de Combustíveis – CCC 

Criada pelo Decreto nº 73.102/1973, a CCC visa ao rateio dos ônus e vantagens do 

consumo de combustíveis fósseis para geração de energia termoelétrica. 

No exercício 2012, foram arrecadados R$2.388 milhões, contra R$6.228 milhões do 

exercício anterior. 

Até o exercício 2012, a CCC era financiada pela arrecadação de cotas, mas a Lei nº 

12.783/2013 extinguiu esta modalidade de financiamento, passando à Conta de 

Desenvolvimento Energético a obrigação de prover recursos para a CCC. 

Quadro: Fontes de Financiamento CCC 

Fonte de Financiamento R$ mil Participação (%) 

Arrecadação de cotas 590.855,1 24,7 

Parcelamentos 132.230,6 5,5 

Rendimento de Aplicações 5.538,7 0,2 

Outras Fontes 3.133,1 0,0 
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Transferência CDE 1.656.701,7 69,4 

Total 2.388.459,2 100,0 

Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/001 (adaptado) 

A transferência financeira da CDE representou 69% do montante creditado à CCC e a 

arrecadação de cotas, 24,7%.  

Quadro: Aplicações CCC 

Aplicação dos Recursos R$ mil Participação (%) 

Custo Total de Geração 4.082.284,2 97,4 

Sub-rogação 77.567,3 1,9 

Outros 29.310,3 0,7 

Total  

4.189.161,80  

100,0 

Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/001 (adaptado) 

Até o advento da Lei nº 12.111/2009, a CCC reembolsava o gasto com consumo de 

combustíveis, entretanto após a referida lei a conta passou a reembolsar o Custo Total 

de Geração, incluindo os impostos. 

 

Outra modalidade de aplicação é a sub-rogação dos benefícios da CCC para o 

desenvolvimento das fontes renováveis de geração de energia elétrica, alinhada ao 

princípio da modicidade tarifária que norteia as concessões públicas.  

Foram aplicados, no exercício sob exame, R$ 4.189 milhões. 

Os recursos repassados a título de reembolso referente ao custeio dos combustíveis 

utilizados na geração termelétrica representaram cerca de 97% das aplicações da CCC, 

às sub-rogações foi destinada a menor parcela. 

No que se refere ao reembolso do custo de geração, a Eletrobras, em resposta à 

Solicitação de Auditoria nº 201407976/023 informou, por e-mail datado de 31/07/2014, 

que o processo licitatório para aquisição dos combustíveis pelas empresas do sistema 

Eletrobras beneficiárias da CCC foi homologado pelas empresas envolvidas no mês de 

junho de 2014. 

Analisamos dois dos 24 empreendimentos beneficiados com sub-rogação, cujas 

informações se encontram consignadas nos achados de auditoria deste relatório, e 

verificamos a aderência à legislação que rege a CCC e aos normativos da Aneel que 

autorizam a inclusão do empreendimento e norteiam os valores a serem repassados. 

  
##/Fato## 

2.15 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

Optamos por considerar nesse item a seguinte questão de auditoria: (i) Os controles 

internos administrativos instituídos asseguram o atingimento dos seus objetivos 

estratégicos? 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na avaliação dos controles relativos às 

duas ações analisadas, mencionadas no item de avaliação de resultados.  
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Foram objeto desta avaliação os aspectos inerentes ao ambiente de controle, à avaliação 

de risco, à informação e comunicação e ao monitoramento. 

Tendo em vista que os Fundos Setoriais administrados pela Eletrobras não dispõem de 

estrutura administrativa específica, utilizando-se da estrutura de seu administrador, a 

avaliação específica do funcionamento de seus sistemas de controle interno nos termos 

propostos pelo Tribunal de Contas da União insere-se no âmbito da própria Eletrobras. 

Norteamo-nos pelas orientações constantes da obra Sumário Executivo e Estrutura e 

Gerenciamento de Riscos na Empresa – Estrutura Integrada: Técnicas de Aplicação 

(2007) – elaborado pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission – COSO, pelos princípios trazidos pelo Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa (2004), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa e pela Lei estadunidense Sarbanes-Oxley – SOX (2002). 

São base da nossa análise o Relatório de Administração (2013), o Plano Diretor de 

Negócios e Gestão (2013-2017) e o Plano Estratégico do Sistema Eletrobras (2010-

2020). 

a) Ambiente de Controle. 

Segundo consta de seu sítio eletrônico oficial, a Eletrobras é administrada por sete 

diretorias: Presidência, Diretoria de Administração, Diretoria de Geração, Diretoria de 

Transmissão, Diretoria de Distribuição e Diretoria Financeira e de Relações com 

Investidores e Diretoria de Assuntos Regulatórios. Seu Conselho de Administração 

possui oito integrantes e o Conselho Fiscal é composto atualmente por cinco titulares. 

Com o objetivo de atender às exigências da lei americana Sarbanes-Oxley – SOX, uma 

vez que a empresa possui ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque, o 

Conselho Fiscal foi adaptado, passando a contar com um especialista financeiro entre 

seus membros, exercendo a função de Comitê de Auditoria.  

Além das Diretorias de Administração e Financeira, destinadas à administração das 

atividades meio, para cada área de negócio da Eletrobras, seja ela geração, transmissão 

ou distribuição, existe uma diretoria correspondente.  

Os Conselhos Fiscal e de Administração têm suas composições, requisitos e 

competências previstas em regimentos internos específicos. 

Em 03/05/2012, foi emitida a Resolução nº 374/2012, que organiza as atribuições do 

Departamento de Gestão de Riscos e Conformidade de Controles – PGA, com a 

finalidade de "administrar a consolidação de informações para a alta administração 

sobre sua exposição a riscos, bem como garantir o ambiente de controles internos em 

conformidade com os aspectos regulatórios externos da Eletrobras." 

No que se refere aos valores éticos institucionais, identificamos que a empresa possui 

código de ética e de conduta profissional. 

Evidenciamos que o código de ética e conduta profissional estão disponíveis no site da 

empresa. 
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No exercício 2010, foi elaborado o Plano de Gestão Integrada de Pessoas do Sistema, 

onde constam as diretrizes para a política de gestão de pessoas, dentre as quais se 

destacam as seguintes: 

1- Assegurar o nível adequado de capacitação e desenvolvimento das pessoas nas 

competências profissionais necessárias ao atendimento dos processos empresariais. 

2- Incentivar práticas de gestão que estimulem a responsabilidade social e condutas 

éticas de negociação entre as empresas e as entidades representativas dos 

empregados. 

3- Estimular uma cultura empresarial que leve ao comprometimento dos colaboradores 

com a estratégia organizacional.  

No que se refere ao desenvolvimento de seu pessoal, destacamos a Universidade 

Corporativa do Sistema Eletrobras – Unise, responsável por promover o aprimoramento 

de seus colaboradores. Entre as realizações da Unise, merecem destaque os cursos sobre 

cultura e ética, relacionamento com a imprensa, licitações e história da Eletrobras. 

b) Avaliação de Risco e Atividade de Controle. 

A identificação e a avaliação dos riscos corporativos, conforme a Resolução nº 

374/2012, está a cargo da Divisão de Gestão de Riscos Corporativos – PGAR, vinculada 

ao PGA. 

Merece destaque a criação da Política de Gestão de Riscos das Empresas Eletrobras, 

aprovada pela Deliberação nº 059/2011, que tem como objetivo “Estabelecer princípios, 

diretrizes e responsabilidades da gestão de riscos das empresas Eletrobras, bem como 

orientar os processos de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e 

comunicação dos riscos inerentes às atividades, incorporando a visão de riscos à tomada 

de decisões estratégicas, em conformidade com as melhores práticas de mercado.” 

Importante ator no quesito atividade de controle é a unidade de Auditoria Interna da 

Eletrobras, que, nos termos da Resolução nº 554/2011, coordena a aplicação de testes 

nos controles internos da Eletrobras, visando obter a certificação SOX. Fruto deste 

trabalho, executado em parceria com consultoria externa, são identificadas as fraquezas 

materiais a serem reportadas no formulário 20-F, encaminhado à Comissão de Valores 

Mobiliário Americana – SEC; constam do formulário referente ao exercício 2013 as 

seguintes fragilidades materiais: 

1- “Nós não mantivemos controles internos eficazes sobre demonstrações financeiras 

com base nos critérios do COSO. Em relação aos nossos controles sobre 

demonstrações financeiras, não mantivemos um ambiente de controle eficiente, 

especificamente de deficiências em controle interno que não foram remediadas em 

tempo hábil”.  

2- “Nós não mantivemos controles eficazes de fiscalização, acompanhamento e 

aprovação sobre planejamento de recursos empresariais específicos, ou PRE, que 

poderiam levar lançamentos contábeis manuais não autorizados”.  

3- “Nós não mantivemos controles eficazes para garantir a integralidade/correção dos 

depósitos judiciais e processos jurídicos, incluindo revisões/atualizações periódicas 

deles e as perdas esperadas para fins de acréscimo”.  

4- “Nós não projetamos e mantivemos controles eficazes adequadamente com relação 

ao cálculo de imparidade de ativos”.  

5- “Nós não mantivemos controles eficazes para garantir a análise/monitoramento 

adequado da preparação de demonstrações financeiras consolidadas e divulgações 
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fins, além de dispormos de número insuficiente de pessoal interno de 

contabilidade”. 

c) Informação e Comunicação. 

A Ouvidoria é um importante canal de comunicação e informação na Eletrobras. 

Segundo consta do sítio eletrônico da Empresa, ela é responsável por receber as 

solicitações dos manifestantes, enviar para as áreas responsáveis (níveis gerenciais), 

solicitar resposta das áreas envolvidas e encaminhar a resposta ao manifestante. O 

atendimento encontra-se informatizado mediante o SOU – Sistema de Gestão da 

Ouvidoria. 

Está disponível, no sítio eletrônico da entidade, um canal para encaminhamento de 

manifestações, sejam elas denúncias, elogios, solicitações e sugestões, com a 

possibilidade de anonimato para quem o desejar. Há, ainda, na Internet, espaço para 

acompanhar o andamento da manifestação. 

No quesito "comunicação", devemos ressaltar a Política de Comunicação Integrada do 

Sistema, que tem como objetivo a promoção da comunicação integrada entre as 

empresas Eletrobras e dessas com seus públicos de relacionamento, de forma alinhada, 

coordenada, sinérgica, tendo como base as diretrizes do Planejamento Estratégico e do 

Código de Ética, visando ampliar a percepção da marca das empresas Eletrobras e a 

reputação corporativa. 

Merece destaque, ainda, o conteúdo da intranet da empresa, que conta com informações 

acerca da legislação vigente, bem como dos normativos internos. 

d) Monitoramento. 

O monitoramento do funcionamento do sistema de controle da Eletrobras fica a cargo 

da Divisão de Gestão do Ambiente de Controles Internos (PGAC), vinculada ao PGA. 

A Resolução nº 374/2012 atribui à referida divisão a fiscalização do “cumprimento dos 

planos de ação decorrentes de oportunidades de melhorias referentes a não-

conformidades no ambiente de controles internos." 

A existência de uma área específica para o monitoramento do processo garante a 

independência necessária ao seu bom andamento. 

Merecem destaque os trabalhos realizados para atender às exigências da Lei Sarbanes-

Oxley, que trazem para a empresa a cultura de que o processo de controle deve ser 

contínuo e dinâmico, do planejamento ao monitoramento, possibilitando a rápida 

correção de possíveis falhas. 

Por fim, baseado nas informações supra, no parecer da Auditoria Interna - que opinou 

pela capacidade dos controles internos para identificação, prevenção e correção de 

falhas e mitigação dos riscos, e nas avaliações efetuadas nos controles internos da áreas 

de gestão da Ação de Governo 126T e  da área jurídica, entendemos  serem suficientes 

os controles internos para o atingimento dos objetivos estratégicos da Empresa, em que 

pesem as fragilidades materiais reportadas no formulário 20-F. 

 
##/Fato## 

2.16 Ocorrência com dano ou prejuízo 
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Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conclusão 
 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 

presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 

competente Certificado de Auditoria. 

 

 

Rio de Janeiro/RJ, 30 de setembro de 2014. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201407976 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação operacional da área jurídica, com enfoque no cumprimento de seus 

objetivos e controles internos. 

 

Fato 
 

Esta auditoria tem como objetivo efetuar avaliação operacional da área jurídica, com 

enfoque no cumprimento de seus objetivos e controles internos e responder às seguintes 

questões de auditoria: (i) Como se encontra estruturada a área jurídica da Empresa? (ii) 

A área jurídica possui planejamento anualmente estabelecido com metas e indicadores 

associados? (iii) O acompanhamento de processos se dá de forma automatizada? (iv) Há 

emissão de alertas de modo a não serem perdidos prazos prescricionais? 

Estrutura 

A área jurídica da Eletrobras encontra-se estruturada na forma de uma 

Superintendência, subordinada diretamente à Presidência – PR, nos termos do Manual 

de Organização aprovado pela Diretoria Executiva da Eletrobras em 03/05/2012, por 

intermédio da RES-374/2012. 

A atual forma de organização do setor jurídico derivou da necessidade de ajustes de sua 

estrutura organizacional, perante seu novo posicionamento estratégico, onde se busca a 

avaliação contínua de unidades organizacionais que compõem a holding. Nesse sentido, 

houve uma ascensão hierárquica do setor jurídico, passando de consultoria para 

superintendência. 

À Superintendência Jurídica – PJ subordinam-se três áreas: (i) Departamento Jurídico 

de Contencioso – PJC; (ii) Departamento Jurídico de Direito Público – PJP; e (iii) 

Departamento Jurídico Empresarial – PJE. 

Ao PJC, a seu turno, subordinam-se duas áreas: (i) Divisão de Contencioso em Brasília 

– PJCB; e (ii) Divisão de Contencioso no Rio de Janeiro e nos demais Estados da 

Federação – PJCR. Por sua vez, ao PJP, subordinam-se duas áreas: (i) Divisão Jurídica 

de Direito Administrativo; (ii) Divisão de Apoio à Licitação e Contratos 

Administrativos. 

Ao PJE, subordinam-se três áreas: (i) Divisão de Orientação Jurídica em Operações 

Financeiras; (ii) Divisão de Orientação Jurídica em Operações Empresariais; e (iii) 

Divisão de Orientação Jurídica na Área Tributária, Trabalhista, Previdenciária e 

Ambiental. O organograma a seguir ilustra a composição do órgão jurídico da holding: 

Figura - Superintendência Jurídica - Organograma 
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Fonte: Manual de Organização ELETROBRAS 

Recursos Humanos 

Encontram-se lotados na Superintendência Jurídica cerca de 63 colaboradores, sendo 44 

advogados, nove empregados de apoio, sete secretárias e três contínuos de apoio. A 

força de trabalho encontra-se distribuída conforme gráfico a seguir. 

Gráfico: Distribuição da força de trabalho da Superintendência Jurídica. 

 
Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/03 

Atribuições e Atuação 
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O setor jurídico da holding possui a finalidade de superintender as atividades de 

representação jurídica e administrativa da Eletrobras, além do assessoramento jurídico. 

Para tanto, incumbem-lhe as seguintes atribuições: 

- promover a articulação das demais áreas jurídicas das empresas Eletrobras, no sentido 

de promover a uniformização de entendimento jurídico acerca de assuntos estratégicos; 

- operar junto aos Tribunais Superiores, em coordenação com o Departamento de 

Contencioso, no sentido de obter posicionamentos favoráveis à Eletrobras em ações 

judiciais de seu interesse; 

- atuar em conjunto com os demais órgãos de representação judicial e de 

assessoramento jurídico da União, no sentido de viabilizar as matérias de interesse da 

Eletrobras; 

- articular-se com juristas notórios para elaboração de estudos de interesse da 

Companhia; e 

- atuar nas questões jurídicas da Eletrobras que tenham o potencial de estabelecer 

paradigma para a atuação futura da Companhia e de suas Controladas. 

Observamos que a área jurídica dispõe de planejamento anualmente estabelecido com 

metas e indicadores associados no ciclo 2013/2014 do Sistema de Gestão do 

Desempenho – SGD da Eletrobras, a Superintendência Jurídica delineou seu 

planejamento com foco no aperfeiçoamento de seus processos, baseados na melhoria na 

gestão de pessoal e ganho de eficiência. 

Quanto à gestão de pessoal, todas as áreas da Superintendência Jurídica traçaram uma 

meta comum de implantar no exercício de 2014 uma metodologia de gestão visual, com 

o objetivo de: (i) identificar problemas na condução dos processos; (ii) proporcionar 

mais transparência aos líderes e colaboradores de cada departamento e divisão jurídica a 

respeito do mapa e andamento de seus processos; e (iii) auxiliar na avaliação individual 

de desempenho de cada colaborador, mediante a apresentação de critérios objetivos para 

mensuração de resultados. 

No que toca ao ganho de eficiência, fixaram-se metas para padronização de 

procedimentos (ex.: criação de norma interna para concessão de patrocínios) e de 

instrumentos jurídicos (ex.: elaboração de minuta-padrão de acordo de acionistas), com 

o objetivo de assegurar maior celeridade e segurança na tramitação de processos. 

Para o acompanhamento das ações judiciais, a Superintendência Jurídica da Eletrobras 

utiliza o aplicativo Projurid Prime.net, de propriedade da empresa Hastings Informática 

(CNPJ: 01.126.716.0001-00), versões Windows e web. Este programa permite o 

registro e atualização das informações por cada processo, além da emissão de relatórios 

completos para análise da área de negócios como subsídio para a tomada de decisões. 

Possui ainda um sistema de alertas de compromissos agendados (audiências e prazos 

processuais).  

 
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

A gestão das Sociedades de Propósito Específico no Sistema ELETROBRAS.   
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Fato 
 

De acordo com informações da holding, a Eletrobrás conta com parcerias no 

desenvolvimento de  novos empreendimentos, sendo de forma corporativa (somente 

uma ou mais empresas do grupo Eletrobrás), e por meio de Sociedade de Propósito 

Específico (SPE) com parceiros privados. Em 2013, foram investidos cerca de R$ 

3.986.724,7 mil. 

Destacamos, a seguir, as questões de auditoria que nos propusemos a responder: 

1. A Eletrobras possui normativos internos relacionados às SPEs? 

Em reunião junto a representantes da Diretoria de Transmissão e Auditoria Interna da 

Empresa, fomos informados de que não há normativo interno relacionado às SPEs em 

sentido stricto sensu. 

Em termos do acompanhamento dos empreendimentos, há procedimentos técnicos e 

financeiros estabelecidos, mas que também devem ser ajustados ao caso concreto. Para 

fins de padronização, dois sistemas encontram-se em desenvolvimento: um voltado para 

o negócio de transmissão e outro para o negócio de geração. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria n°201318078/004, o departamento jurídico 

informou não existir minutas-padrão para os editais de chamadas públicas e para os 

contratos de formação das SPE´s. 

Aspectos relacionados à ausência de normatização serão abordados em item específico 

do presente relatório. 

2. Como ocorre a definição do negócio relacionado à SPE que contará com a 

participação da Eletrobras? 

Os leilões de geração e transmissão de energia elétrica promovidos pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL são precedidos de um planejamento da 

expansão do setor, em que se encontram envolvidos, como principais agentes:  

- Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que realiza estudos, dentre outros, de 

inventário e de viabilidade técnica e econômica, visando a subsidiar a formulação, o 

planejamento e a implementação de ações do MME, bem como elabora o Plano Decenal 

de Expansão de Energia (PDE);  

- Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), que acompanha e avalia a 

continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético;  

- Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que propõe critérios gerais de 

garantia de suprimento;  

- Ministério de Minas e Energia (MME), que realiza e consolida estudos e aprova o 

PDE. 

- Outras instituições do setor elétrico, como, por exemplo, o Operador Nacional do 

Sistema (ONS), que propõe a ampliação de sistemas de transmissão, e de distribuição, 

por intermédio das distribuidoras de energia, que informam a expansão da demanda. 
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Vale ressaltar que as Empresas do setor elétrico também podem realizar estudos de 

viabilidade técnica e econômica e apresentá-los ao MME e à Aneel. Uma vez que tais 

estudos sejam aprovados pelo poder concedente para inclusão no programa de licitação 

de concessões, é assegurado ao responsável por sua elaboração o ressarcimento dos 

respectivos custos envolvidos, a ser efetuado pelo vencedor da licitação, conforme 

previsão do § 3º, art. 28, da Lei n.º 9.427/1996. 

Com base nos estudos de viabilidade e no Plano Decenal de Expansão de Energia 

Elétrica, o MME decide acerca do lançamento do leilão, definindo sua formatação com 

auxílio da Aneel. Os editais dos leilões são elaborados pela Aneel, que também organiza 

os certames. 

As licitações para contratação de energia e outorga de concessão de novos 

empreendimentos do setor elétrico são regidas pela legislação setorial específica, 

notadamente pelas Leis n.º 8.666/1993, n.º 8.987/1995, n.º 9.074/1995 e n.º 

10.848/2004. 

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201318078/03, a holding apresentou as 

Resoluções da Diretoria Executiva da Eletrobras n.º 824/2013, n.º 861/2013, n.º 

258/2013, n.º 414/2013, n.º 730/2013 e n.º 795/2013, em que são apresentados os 

seguintes procedimentos para aprovação dos empreendimentos pelo Conselho de 

Administração: 

- a definição das Empresas Eletrobras que participarão dos leilões de geração e 

transmissão. 

- as formas de participação das Empresas Eletrobras (% de participação acionária das 

EELB nos empreendimentos). 

- os órgãos responsáveis em coordenar a participação da holding e suas controladas no 

leilão. Para os empreendimentos de geração, é a Diretoria de Geração. Já para a 

transmissão, compete à Direção de Transmissão. 

- os órgãos responsáveis em coordenar os procedimentos de avaliação econômica, 

financeira e tributária dos empreendimentos, no intuito de maximizar o resultado e 

garantir o desempenho adequado da holding. Compete ao Diretor Financeiro e de 

Relações com Investidores. 

- Parâmetros que orientarão os estudos para participação das empresas ETB nos leilões: 

custos de capital e minimização dos riscos de negócio envolvidos nos aspectos 

econômicos, de engenharia e ambientais. 

- A definição dos lances mínimos condicionada ao valor da TIR calculada para os 

projetos . 

- Os requisitos para cálculo da TIR, quais sejam: receita baseada no preço de venda da 

energia, desconsiderando-se quaisquer outras não asseguradas no leilão, e associada ao 

prazo de contratação de energia, sem prorrogações; investimentos baseados em pré-

contratos com fornecedores; condições de financiamento definidas pelo BNDES e 

outros agentes financeiros, tais como montante financiável, taxa de juros, carência, 

ICSD, SAC/PRICE, dentre outros). 
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- o prazo para encaminhamento dos Planos de Negócios referentes aos 

empreendimentos vencedores, ao Conselho de Administração (30 dias após o leilão). 

- a celebração dos Termos de Compromisso de Participação e dos contratos de 

Constituição de Consórcio. 

- a celebração dos Contratos de Concessão, pelo presidente e um de seus diretores. 

Observamos que, no âmbito da referida estatal, não existe um modelo formalizado de 

participação em leilões. Não foram identificados, por exemplo, quais critérios em que a 

participação do empreendimento se dará de forma corporativa (somente uma ou mais 

empresas do grupo Eletrobras), mediante a formação de consórcio ou de Sociedade de 

Propósito Específico (SPE) com parceiros privados.  

3. Há procedimentos objetivos relacionados à escolha dos parceiros? É efetuada 

análise cadastral, econômica e de risco dos parceiros? 

Caso tenha sido escolhida a participação mediante SPE ou consórcio, uma das 

subsidiárias da Eletrobrás é selecionada para conduzir a participação. Nesse ínterim, é 

realizada, então, pela subsidiária, uma chamada pública de possíveis parceiros.  

Embora a chamada pública seja promovida pela subsidiária, sua execução depende de 

aprovação pela Eletrobras, nos casos de geração de energia elétrica. Já nos casos de 

transmissão, é aprovada no âmbito do Conselho de Administração da Empresa 

controlada (Acórdão TCU n.º 1614/2011 – TCU – Plenário). 

Após o lançamento das chamadas públicas, os interessados são submetidos a uma 

avaliação prévia e pormenorizada do seu nível de atratividade. Observamos que a 

avaliação das possíveis parcerias é realizada de acordo com os requisitos instituídos 

pelo edital do leilão. E a parte referente à qualificação econômico financeira segue o 

disposto na Lei n.º 8.666/93, trazendo risco de falha na avaliação, e, por conseguinte, 

um eventual não cumprimento dos compromissos assumidos na assinatura do contrato 

de concessão.  

Os requisitos exigidos pelas instituições financeiras para concessão de crédito não são 

os mesmos dos estabelecidos pelo poder concedente nos editais de leilões de geração e 

transmissão. A Lei n.º 8.666/93 prevê, a título de exemplo, a possibilidade de ser 

habilitada empresa que não atingiu determinados índices de solvência, desde que tenha 

o patrimônio líquido mínimo exigido no edital. Além disso, há a possibilidade de 

existência de débitos não devidamente evidenciados nas demonstrações financeiras dos 

parceiros privados, tais como os decorrentes de passivos trabalhistas, que podem 

inviabilizar a parceria quando da execução do empreendimento.  

Outro aspecto relacionado às parcerias diz respeito à formatação das proposta para a 

participação dos leilões. 

Quando da elaboração das propostas de preços, existe uma fase prévia de realização de 

contatos junto aos possíveis fornecedores, resultando na assinatura de pré-contratos. 

Normalmente, os chamados pré-contratos são realizados quando a Eletrobras participa 

sozinha dos empreendimentos. Porém, em alguns casos, os pré-contratos são celebrados 

com os parceiros privados, no caso das SPEs. 
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Foi permitida a participação no mecanismo de pré-contrato pelas empresas estatais, na 

qualidade de licitantes, quando da concorrência para concessão e permissão de serviço 

público, tais como exploração de serviços e instalações de energia elétrica e de 

aproveitamento energético dos cursos de água, mediante o art. 32 da Lei n.º 9.074/1995. 

Nessa ocasião, as estatais podem, para compor suas propostas, obter preços de bens ou 

serviços fornecidos por terceiros e assinar pré-contratos com dispensa de licitação. 

Os pré-contratos devem conter, obrigatoriamente, cláusula resolutiva de pleno direito, 

sem penalidades ou indenizações, no caso de outro licitante ser declarado vencedor. 

Caso declarada vencedora a proposta da estatal, os contratos definitivos, firmados entre 

a empresa estatal e os fornecedores de bens e serviços, são, obrigatoriamente, 

submetidos à apreciação do controle externo e de outros órgãos de fiscalização 

específica. 

Os pré-contratos se baseiam em preços constantes de alguns bancos de dados, tais como 

os mantidos pela Eletrobras e pela Aneel, entre outros. Em que pese tais referências de 

preço, não se pode afastar os riscos de rentabilidade das propostas efetuadas. 

Há o risco, por exemplo, de não se ter uma modelagem adequada de preços para entrar 

no mercado de concessão, notadamente quanto à taxa interna de retorno (TIR). As 

causas podem ser uma eventual má qualidade dos estudos de viabilidade técnica e 

econômico-financeira que fundamentaram o leilão. 

Pode existir, ainda, quando da coleta de preços de referência, a possibilidade de que as 

propostas pré-selecionadas estejam em desacordo com os valores de mercado, por conta 

de pesquisas de preços ou negociações insuficientes. 

Adicionalmente, nos foi encaminhado documento intitulado “critérios para publicação”, 

que embora não seja aprovado pelas instâncias competentes, é utilizado pelos técnicos 

da empresa como referência no processo de seleção de parceiros, entretanto, tal 

documento não elenca o “modus operandi” da mencionada avaliação. 

Embora não esteja formalmente normatizada, a empresa informou que procede a 

avaliação cadastral, econômica e financeira das parceiras, informação sustentada por 

edital de chamada pública apresentado a esta equipe, onde consta a etapa de pré-seleção 

e análise da documentação. 

4. É realizado o monitoramento quanto ao aspecto econômico da SPE? 

Uma vez constituída as Sociedades de Propósito Específico para construção e 

exploração de determinado empreendimento, as empresas acabam por ficarem isentas 

da fiscalização por parte dos órgãos de controle, além de não necessitarem observar a 

Lei de Licitações e Contratos e poderem contratar empregados sem a realização de 

concursos públicos. A atuação das Auditorias Internas das estatais também fica limitada 

em relação à fiscalização dos gastos da sociedade constituída. Também não há prestação 

de contas a esses órgãos e à sociedade dos recursos aplicados. Isso porque a maioria do 

capital votante nas SPEs não pode estar nas mãos da Administração Pública, pois, se 

estiver, ter-se-á uma sociedade de economia mista, e não uma SPE.  
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Em síntese, os empreendimentos a serem realizados mediante Sociedades de Propósito 

Específico podem fortemente comprometer os processos de controle de gestão e de 

Governança Corporativa inerentes às Sociedades de Propósito Específico dos quais 

participa a Holding e suas controladas.  

Diante desse fator de risco, a Auditoria Interna da Eletrobras promoveu uma avaliação 

dos mecanismos de controle utilizados pela holding na gestão de tais sociedades. Ou 

seja, o trabalho de auditoria visou certificar se os procedimentos adotados apresentam 

conformidade com os normativos internos, a legislação vigente, e se mitigam custos 

financeiros e operacionais. 

O resultado da auditoria concluiu pela precariedade dos mecanismos de controle, 

traduzidos nas seguintes constatações: 

Inexistência de um modelo de formatação mínima para os instrumentos 

vinculativos. 

Em que pese a holding ter, nos acordos de acionistas, um amplo acesso às informações 

societárias e efetiva participação na gestão do empreendimento, a Auditoria Interna 

observou que os instrumentos vinculativos, notadamente os acordos de acionistas, não 

seguem um padrão típico, técnico, lastreado em um modelo que traga especificações 

mínimas a serem seguidas na elaboração dos ditos instrumentos. 

Os acordos de acionistas instituídos nas sociedades de propósito específico são 

instrumentos contratuais constituídos e negociados entre os próprios acionistas. Nestes 

acordos são previstas ferramentas como a forma de gestão da sociedade, modelo de 

governança, sanções em caso de descumprimento contratual, entre outros. 

Nesse sentido, é mister que os instrumentos vinculativos prevejam temas importantes 

tais como validade do acordo, rescisão do acordo, garantias, sigilo. Compra e venda de 

ações dos acionistas convenentes, bloqueio de ações, exercício do direito de voto 

condicionantes/sanções pelo descumprimento de cláusulas contratuais, vinculação de 

acionistas signatários, vinculação de acionistas não signatários, vinculação dos 

administradores, política de reinvestimento e distribuição de dividendos, entre outros 

pertinentes às especificações do negócio. 

Ausência de cláusulas nos acordos de acionistas que concedam acesso irrestrito às 

informações técnicas e operacionais da Sociedade de Propósito Específico para a 

Eletrobras holding. 

Constatou-se, no que se refere às informações financeiras, que o controle das SPEs 

restringe-se à mera verificação dos demonstrativos financeiros. Significa que a 

Eletrobras, mesmo na condição de acionista, somente recebe informações relevantes dos 

empreendimentos ao término do exercício, limitando sua capacidade de 

acompanhamento e gestão de cada sociedade e propósito específico. 

No tocante à parte operacional, a Auditoria identificou a necessidade de se estabelecer, 

nos acordos de acionistas cláusulas de acesso irrestrito a informações pertinentes à fase 

de construção e operação pelos escritórios de projetos das empresas sócias, para fins de 

alimentação de indicadores de controle e governança. 
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Constituição de consórcios sem a elaboração de mecanismos de compliance. 

Foram observados que os consórcios que precedem as SPEs são constituídos sem prévia 

declaração antitruste e anticorrupção, por conta dos parceiros privados. A apresentação 

de tais documentos configura ações de compliance indispensáveis à mitigação de riscos 

econômicos em empreendimentos nos quais a holding tem participação acionária direta 

e indireta. 

Ausência de procedimento mitigatório de risco de abandono de sociedade por 

parte de empresas de engenharia, suprimentos e construção. 

Foi observado que os instrumentos vinculativos celebrados no âmbito das SPEs também 

não dispuseram de cláusulas condicionantes para participação em leilão, ou sanções 

para casos em que os futuros sócios abandonem a sociedade antes de o empreendimento 

entrar em sua fase operacional, especialmente quando os interessados/sócios são 

empresas que fornecem, de forma integrada, serviços de engenharia, suprimentos e 

construção. 

Ausência de estruturação de controles internos das SPES 

E, por fim, a Auditoria Interna observou que os procedimentos de controle e 

acompanhamento das SPES na estão estruturados, e que não existem relatos dos 

integrantes dos Conselhos de Administração nesse aspecto. 

Por conta das constatações efetuadas pela Auditoria interna, a diretoria executiva da 

Eletrobra - DEEs, por meio da Resolução n.º 477/2013, de 28/06/2013, resolveu criar 

um Grupo de Trabalho que discutirá um Modelo de Gestão Unificada para as SPEs.  

A criação do GT foi solicitada pela DEE, no intuito de que seja estabelecido, pela 

holding, um modelo de acompanhamento que minimize as perdas de rentabilidade nos 

investimentos em SPEs das empresas Eletrobras, contando com a participação de 

profissionais indicados pela Presidência -PR, Diretoria Financeira -DF, Diretoria de 

Geração -DG, Diretoria de Transmissão -DT e Diretoria de Administração- DA, bem 

como profissionais das empresas Eletrobras que possuem SPEs, com a coordenação da 

área de Governança Corporativa e do Escritório de Processos. 

Conforme informações da empresa, 78,6% e 66,4% dos empreendimentos de geração de 

transmissão de energia previstos para entrar em operação serão estruturados no modelo 

de SPEs para Geração e Transmissão, respectivamente. E envolvem investimentos da 

ordem de R$ 90 bilhões. 

Segundo o Grupo de Trabalho, o processo de acompanhamento não estruturado e a 

indefinição do papel da Holding e das empresas Eletrobras dificultam o acesso, o 

compartilhamento e o monitoramento das informações; e colaboram para a não 

aplicação da metodologia na elaboração e análise financeira dos Planos de Negócio nas 

controladas. Como consequência, a TIR realizada é inferior a TIR planejada. 

Até o término dos trabalhos de campo, os trabalhos do Grupo ainda não tinham sido  

concluídos. Porém, a holding produziu um diagnóstico da perda de rentabilidade de seus 

investimentos em SPEs e elaborou um plano de ação, aprovado pela Diretoria Executiva 

em 19/05/2014 (Res 292/2014), com destaque para as seguintes atividades: 
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- Definição de modelos de acordos de acionistas com os sócios levando em conta 

os portes dos empreendimentos; 

- Discussão sobre cláusula de “Política de Consequências” em AA para saída de 

sócios;  

- Definição de modelos de pré-contratos com os fornecedores levando em conta os 

portes dos empreendimentos. 

Em que pesem as falhas identificadas, constatamos a disposição da Eletrobras no 

sentido de mitigar os riscos apontados pela auditoria interna, o que tornará mais segura 

a formação de SPE, posto que o referido plano de ação se propõe a solucionar os 

problemas de ausência de formatação mínima para instrumentos vinculativos, de 

cláusulas nos Acordos de Acionistas que concedam acesso irrestrito às informações 

técnicas e operacionais da Sociedade de Propósito Específico para a Eletrobras Holding, 

de exigência dos agentes que participarão em consórcio junto com a Eletrobras a 

apresentação de Declaração Anticorrupção e Declaração Antitruste e de procedimento 

mitigatório de risco de abandono de sociedade por parte das empresas de engenharia, 

suprimentos e construção. 

##/Fato## 

1.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação dos mecanismos de cobrança das metas pactuadas nos Contratos de 

Metas de Desempenho Empresarial - CMDE 

 

Fato 
 

Visando assegurar o cumprimento das metas pactuadas nos Contratos de Metas de 

Desempenho Empresarial, as controladas devem enviar, mensalmente, relatórios 

gerenciais de atividades, e, trimestralmente, um relatório sobre o andamento das metas. 

Os relatórios trimestrais são apreciados pelo Conselho de Administração da Eletrobras – 

CAE, de acordo com os itens 4.1.2 e 3.1.22 do CMDE. 

Segundo os itens 7.1 e 7.2, uma vez constatado o descumprimento de qualquer cláusula 

do CMDE ou de seus anexos, a Eletrobras encaminhará pedido de justificativa à 

controlada, a qual ficará obrigada a responder, de forma fundamentada, no prazo 

máximo de 15 dias, a contar de seu recebimento. Caso a holding não acate as 

justificativas, as controladas ficarão impedidas de receber novos recursos financeiros da 

Eletrobras, até que se resolvam as pendências existentes e se torne adimplente com 

todos os termos e condições estabelecidas nos CMDEs. 

Mesmo com metas de desempenho anuais, os resultados são acompanhados 

mensalmente e avaliados a cada trimestre. 

A fim de verificarmos a aplicação das medidas destinadas ao atingimento das metas 

pactuadas entre a Eletrobras e suas distribuidoras, procedemos a verificação do 

comportamento do indicadores técnico-operacionais listados no quadro a seguir, 

relacionados com a eficiência e a qualidade de prestação do serviço. 

Quadro: Indicadores analisados 

Indicador Descrição Objetivo Unidade 
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Indicador Descrição Objetivo Unidade 

Duração de 

Interrupção de 

Energia por 

Consumidor 

(DEC) 

(qualidade) 

Mede a duração de interrupção 

equivalente por consumidor, 

medida pelo número de horas que, 

em média, cada consumidor ficou 

desligado no período. Exprime o 

espaço de tempo em que, em 

média, cada consumidor do 

conjunto considerado ficou privado 

do fornecimento de energia, no 

período de um ano. 

Reduzir a 

duração 

equivalente 

de 

Interrupção 

do Cliente 

Horas 

Frequência de 

Interrupção de 

Energia por 

Consumidor 

(FEC) 

(qualidade) 

Exprime o número de interrupções 

que, em média, cada consumidor 

sofreu, no período de um ano. 

Reduzir a 

frequência 

equivalente 

de 

Interrupção 

de Energia 

Nº 

ocorrências 

Fonte: CMDE 

Apesar da proibição de conceder financiamentos em face do não atingimento 

injustificado das metas, identificamos a concessão de empréstimos às distribuidoras, no 

valor total de R$ 3,1 bilhões, mesmo com o desempenho aquém do pactuado. 

Ao questionarmos a Eletrobras sobre os empréstimos concedidos, a Coordenadora Geral 

da Diretoria Financeira, CPF ***.339.799-**, apresentou os seguintes esclarecimentos: 

“Entendemos ser importante diferenciarmos os financiamentos concedidos com 

recursos dos fundos setoriais da RGR e da CDE, que não são recursos da 

Eletrobras, daqueles concedidos com recursos ordinários, inclusive como 

administradora legal dos fundos tem que dar total isonomia ao acesso aos seus 

recursos, não podendo excluir, por contrato de metas suas Distribuidoras. 

Em relação aos contratos concedidos com recursos ordinários, cabem os 

seguintes esclarecimentos: 

- Fora os recursos advindos dos Fundos Setoriais de Energia Elétrica, a 

Eletrobras Holding é, praticamente, a única fonte externa de recurso de suas 

Distribuidoras, visto suas visíveis e complicadas situações financeiras, 

decorrentes de seus mercados incipientes, com perdas técnicas e comerciais 

elevadas e alto nível de inadimplência. 

- E Eletrobras Holding elaborou e está implantando um plano de recuperação 

dessas empresas, focando nos pontos que melhorem suas condições 

financeiras. 

- Essas ações já trouxeram resultados positivos, tanto que já foi possível alocar 

novas fontes de recursos externos, como foi o caso do Banco Mundial, ainda 

que mediante repasse da Eletrobras. 

- Um dos instrumentos utilizados pela Eletrobras para levar a cabo seu plano 

para as Distribuidoras, foi a elaboração e a celebração do CMDE, o qual vem 

sendo utilizado como referência no acompanhamento da gestão empresarial. 
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Entretanto, este instrumento de cunho estritamente administrativo não poderia 

comprometer a alocação de recursos urgentes e importantes para se manter a 

prestação do serviço público pelas Distribuidoras. Assim, a Diretoria Executiva 

da Eletrobras e seu Conselho de Administração vêm mantendo as concessões 

de recursos urgentes via contratos de mútuos (empréstimos e adiantamento 

para futuro aumento de capital). 

- As penalidades da Cláusula Sétima do CMDE foram pactuadas em momento 

empresarial que se vislumbrava cenários que não se efetivaram. A concessão e 

a contratação entre as partes, de novos recursos ordinários, foram ações 

administrativas diligentes e urgentes, visto que a insolvência dessas 

Distribuidoras acarretaria não só maiores prejuízos financeiros à Eletrobras, 

como também prejudicaria o consumidor final, visto que o não pagamento de 

compromissos assumidos faz com que prestadores de serviços essenciais 37 de 

40 paralisem suas operações, e projetos de investimentos essenciais sejam 

postergados ou cancelados. 

- Cabe ressaltar que a Eletrobras está atenta a esta questão, tanto que tem 

negociado constantemente com as Distribuidoras as metas do CMDE. Em 2012 

efetivou um ajustamento das metas, e recentemente, em 08.03.2013, aprovou a 

Resolução 149/2013, aprovando novos painéis de metas para 2013 a 2017. A 

mesma Resolução prevê que brevemente serão definidas as metas associadas a 

cada indicador, quando a Eletrobras poderá exigir a adimplência com o CMDE, 

mas sem prejudicar as empresas na concessão de recursos urgentes. 

- Visto tratar-se de condição administrativa, a Diretoria da Eletrobras, mesmo 

que embora alguns indicadores do CMDE não tenham sido alcançados pelas 

Distribuidoras, considera que a não liberação dos empréstimos, financiamentos 

e adiantamentos de capital, certamente provocaria impactos de proporção 

inimaginável (multas; inadimplência com compromissos financeiros, inclusive 

com a compra de energia; deterioração do serviço prestado; aumento do furto 

de energia, etc), o que acarretaria em uma deterioração dos resultados 

econômicofinanceiros e operacionais, piorando ainda mais aqueles indicadores, 

podendo comprometer as obrigações assumidas pelas concessionárias e 

desequilibrando o Contrato de Concessão. Além disso, seria a perpetuação dos 

pontos de inadimplência do CMDE, visto ser a Eletrobras a principal fonte de 

recursos das Distribuidoras. 

Por fim, cabe destacar que as concessões feitas às Distribuidoras, decorrem, 

também, de: 

- Manter a saúde financeira das mesmas, permitindo que os serviços por elas 

oferecidos mantenham-se dentro de níveis confiáveis; 

- Os projetos de investimentos em execução pelas Concessionárias são de 

extrema importância para a segurança e qualidade do Sistema Elétrico dos 

Estados atendidos; 

- A Eletrobras como Controladora das Distribuidoras deve zelar por boas 

condições operacionais, agindo com transparência, probidade e 
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responsabilidade, pelo que a ação diligente na concessão de recursos urgentes 

minimiza os impactos negativos da falta de recursos gerados pela própria 

operação, contribuindo para o equilíbrio do Contrato de Concessão; 

- As ações da Controladora Eletrobras e da própria Concessionária devem ser 

voltadas para os objetivos estratégicos estabelecidos pela Eletrobras Holding, e 

devem estar também em consonância com o objetivo governamental de 

inclusão e desenvolvimento regional.” 

A Eletrobras alegou que os empréstimos visavam manter a prestação do serviço pelas 

distribuidoras, o que, do contrário, acarretaria uma deterioração dos resultados 

econômicos e financeiros, que se refletiria inclusive em seus indicadores. Considerou 

que a CMDE não pode comprometer a alocação de recursos essenciais e destacou que 

os recursos aludidos no contrato referem-se, exclusivamente, aos originários da própria 

Eletrobras, excluindo-se os fundos setoriais. 

A redação dos itens 7.1 e 7.2 do Contrato de Metas de Desempenho Empresarial não 

abre precedentes para as hipóteses alegadas. Permite que as controladas contraiam 

empréstimos em situação de inadimplência somente se o Conselho de Administração 

considerar justificáveis as causas do insucesso. 

As alegações da UJ apontam que as penalidades dos CMDEs foram desconsideradas na 

concessão dos financiamentos, situação esta decorrente do acatamento, pela Empresa, 

das justificativas apresentadas, o que ocorreu em cada caso concreto analisado. 

Diante da situação apresentada, consideramos insuficientes os mecanismos adotados 

para estimular o cumprimento das metas. Tal situação foi abordada no âmbito do 

Relatório de Auditoria nº 201308365, tendo sido recomendado à empresa que 

aprimorasse os mecanismos sem que ficasse comprometido o desempenho das suas 

distribuidoras. 

Em manifestação ao Plano de Providências Permanente – PPP, a empresa informou as 

providências em implementação, os prazos e a situação, conforme a seguir transcrito: 

"Providências implementadas / a serem implementadas: 

a) Estudos para implementação de reestruturação do modelo de negócio 

societário, organizacional e de governança e gestão nas empresas Eletrobras; 

b) Avaliação das cláusulas contratuais do CMDE visando o seu 

aprimoramento; 

c) Revisão anual dos indicadores para medição do desempenho no contrato do 

CMDE com o objetivo de manter permanente alinhamento entre o CMDE e 

eventuais novos desafios empresariais; 

d) Sistematização do monitoramento de indicadores do painel de gestão 

empresarial que não fazem parte do pacto do CMDE, mas que possuem 

relevância para o fortalecimento da gestão do desempenho; 
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e) Realização de workshop com as áreas de desempenho empresarial das 

controladas para avaliação dos resultados do CMDE e compartilhamento de 

experiências com objetivo de incentivar aplicação de melhores práticas de 

gestão empresarial. 

Prazo de atendimento: 

a) Providência “a” – dezembro 2014; 

b) Providência “b” – junho 2014; 

c) Providência “c” – dezembro 2013; 

d) Providência “d” – junho 2014 (fase 1 com primeiro lote de indicadores); 

e) Providência “e” – setembro 2014. 

Situação da providência: 

a) Providência “a” – Posição em 31/12/2013: Em andamento; 

b) Providência “b” – Posição em 31/12/2013: Em andamento; 

c) Providência “c” – Posição em 31/12/2013: O painel de indicadores para as 

empresas de Geração e Transmissão, empresas de Distribuição e Holding 

foram revisados. As metas foram definidas para tais indicadores para o período 

de 2013-2017. 

A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Eletrobras 

autorizaram a assinatura dos contratos, respectivamente, através da Resolução 

nº 906 /2013, de 12/12/2013 e da Deliberação nº 127 /2013, de 19/12/2013; 

d) Providência “d” - Posição em 31/12/2013: Em andamento; 

e) Providência “e” – Posição em 31/12/2013: Em andamento." 

Durante os trabalhos de auditoria anual de contas, verificamos que houve evolução da 

situação ora apresentada no PPP, com destaque para os seguintes aspectos: 

1. Avaliação das cláusulas contratuais do CMDE visando o seu aprimoramento: 

- Estabelecimento de prazos e periodicidade para apresentação de projeções econômico- 

financeiras para o exercício seguinte, com ênfase nos financiamentos a serem contraídos 

pelas suas controladas; 

- Exigência de apresentação prévia de plano de ação para o cumprimento das metas de 

desempenho estabelecidas para ciclos de cinco anos; e 

- Exigência de vinculação das metas do CMDE com as metas corporativas integrantes 

do seu sistema de avaliação dos empregados e as do Programa de Remuneração 

Variável. 

2. Sistematização do monitoramento de indicadores do painel de gestão empresarial que 

não fazem parte do pacto do CMDE, mas que possuem relevância para o fortalecimento 
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da gestão do desempenho: a Eletrobras apresentou um documento intitulado “Relatório 

Executivo de Desempenho da Eletrobras”, em que descreve o comportamento dos 

indicadores de desempenho operacional da holding, além dos estabelecidos nos CMDE.  

Observamos, portanto, que a Empresa vem adotando as medidas necessárias ao 

equacionamento da pendência.  
##/Fato## 

1.1.1.4 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da AÇÃO 126T - 

Interligação Elétrica Brasil-Uruguai. 

 

Fato 
 

No exercício de 2013, a Eletrobras holding realizou despesas na ordem de R$24 

milhões decorrentes da execução de seu orçamento de investimento, destes, R$23,9 

milhões vinculados a investimento na área de Transmissão. Ressalte-se que inicialmente 

estavam previstos recursos da ordem de 58 milhões, conforme reza o Orçamento de 

Investimentos 2013. 

A Estatal teve, em 2013, sob sua responsabilidade a execução de três ações 

governamentais. Destas, somente uma ligada à área finalística, a Interligação Elétrica 

Brasil-Uruguai – Ação 126T, que executou 38,9% da meta financeira prevista. 

As Ação 126T está inserida no Programa de Governo 2033 cujo objetivo é promover a 

manutenção das instalações de geração e de transmissão de energia elétrica, visando à 

confiabilidade e à segurança do sistema.  

Destaca-se que, de acordo com a Portaria DEST nº 06, de 29/04/2014, no exercício de 

2013, foram executadas despesas na ordem de R$7,9 bilhões no Programa Energia 

Elétrica. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/017 a entidade informou, por e-

mail datado de 16/07/2014, que “a baixa execução no ano de 2013 foi causada pelo 

reflexo da alteração no traçado da linha de transmissão ocorrida em 2012, além do 

consequente atraso na liberação das licenças ambientais, em especial da Licença de 

Instalação, inicialmente prevista para fev/2013 e que só ocorreu em 07/06/2013, 

permitindo que as obras iniciassem somente no final do primeiro semestre do ano.” 

Quadro: Execução Orçamentária e Financeira – Ação 126T 

 Dotação Orçamentária Valor Realizado % de Realização 

Ação 126T R$ 61 milhões R$ 24 milhões 38,9% 
Fonte: Relatório de Gestão 

Em relação ao desempenho físico, a meta não foi atingida posto que se refere à 

capacidade instalada, dependendo da conclusão do empreendimento para ser atingida. 

 

Quadro: Execução Física – Ação 126T 

 Descrição da Meta 
Unidade de 

Medida 
Previsto Realizado 

% de 

Realização 

Ação 

126T 

Implantação da SE 

Candiota 525/230 

KV com um banco 

de 

autotransformadores 

de 672 MVA 

MVA 672 0 0% 
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Fonte: Relatório de Gestão 2013 

 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/018, a empresa informou, por e-

mail datado de 21/07/2014, que “os serviços na subestação Candiota foram iniciados 

em 24/06/2013 e estavam em fase de obras civis em dezembro/13” e apresentaram em 

31/12/2013 a seguinte evolução física: 

 

 Quadro: Evolução Física – Obras SE Candiota 

Projeto Suprimentos 
Obra 

Civil 

Montagem e 

Comissionamento 
Total 

90% 50% 35% 0% 46% 
 

Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/018 

 

Controles Internos relativos à Avaliação dos Resultados Quantitativos e 

Qualitativos da Ação 126T 

Apresentamos, a seguir, a conclusão a respeito dos aspectos do sistema de controle 

interno da Eletrobras holding relacionado à Avaliação dos Resultados Quantitativos e 

Qualitativos da Ação 126T, considerando as informações apresentadas pela Diretoria de 

Transmissão, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/002, por intermédio 

de e-mail datado de 27/06/2014. Foram objeto desta avaliação os quesitos inerentes ao 

ambiente de controle, à avaliação de risco e procedimento de controle, à informação e 

comunicação e ao monitoramento. 

 

Ambiente de Controle 

Foi informado que as atividades e procedimentos relacionados ao monitoramento dos 

resultados quantitativos e qualitativos dos objetivos e ações referentes à ação 126T  

(Interligação Elétrica Brasil-Uruguai), sob a responsabilidade da holding, são realizadas 

pela Superintendência de Engenharia e Monitoramento das Obras de Transmissão – TE, 

utilizando os dados fornecidos pela Eletrobras Eletrosul. 

Por questões geográficas, em que pese a responsabilidade do projeto ser da holding, 

cabe à Eletrobras Eletrosul a engenharia do proprietário – incluindo a alimentação dos 

sistemas gerenciais. 

Estão envolvidos no empreendimento o Departamento de Engenharia e Meio-Ambiente 

de Transmissão – TEA e o Departamento de Monitoramento de Obras de Transmissão – 

TEE, responsáveis, respectivamente, por questões regulatórias e ambientais e pelo 

andamento das obras. 

No que se refere à política de capacitação, a empresa utiliza a estrutura da Universidade 

Corporativa do Sistema – Unise para a promoção de ações de capacitação nos mais 

variados temas; além disso, a Diretoria de Transmissão realiza encontros e seminários 

nos temas de sua atuação. 

Avaliação de Risco e Procedimento de Controle 

Para identificação dos eventos que potencialmente possam comprometer o atingimento 

dos objetivos, são realizadas, periodicamente, reuniões, onde são buscadas estratégicas 

para eliminar ou prevenir os riscos. 
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Nos empreendimentos de transmissão, foram identificados diversos pontos críticos, 

dentre os quais merecem destaque as questões inerentes ao licenciamento ambiental e a 

qualidade dos fornecedores dos bens e produtos. 

Para as questões regulatórias e ambientais, a holding, com apoio do Ministério de Minas 

e Energia, busca concentrar esforços para solução dos problemas ocasionados com os 

órgãos públicos inclusive nas obras de responsabilidade de suas subsidiárias. 

A fim de garantir a fidedignidade dos dados apresentados tanto pelos fornecedores de 

bens e serviços como pela engenharia do projeto, o TEE realiza supervisões mensais in 

loco para aferir os avanços físicos na ação 126T informados pela engenharia do projeto. 

Não há uma escala de prioridades previamente definida para atuação em função de 

pontos críticos identificados.  

Informação e Comunicação 

A empresa informou existirem indicadores para monitoramento dos resultados 

quantitativos e qualitativos da ação 126T, cuja fonte de dados é a Eletrobras Eletrosul. 

Monitoramento 

Os prazos de atendimento e as implementações decorrentes de recomendação e/ou 

determinação dos órgãos de controle são acompanhadas pelas respectivas áreas 

envolvidas, com a participação da Auditoria Interna da Empresa. 

Face ao exposto, concluímos que os controles implementados para a Avaliação dos 

Resultados Quantitativos e Qualitativos das ações sob a responsabilidade da Eletrobras 

analisadas são suficientes. 

  
##/Fato## 

1.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 

Gestão da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC 

 

Fato 
 

Na avaliação da gestão da CCC no exercício 2013 elegemos a modalidade de aplicação 

sub-rogação, responsável pelo consumo de 1,9% dos valores aplicados no exercício 

2013, na monta de R$ 77 milhões. 

Consta do Plano Anual de Custos 2013, a previsão de R$ 88 milhões com sub-rogação, 

baseada na média histórica. 

Foram selecionados para análise dois dos 24 empreendimentos beneficiados na referida 

modalidade, a seguir descritos: 

Quadro: Empreendimentos beneficiados pela sub-rogação em 2013 - Amostra 

selecionada 

Empreendimento Objetivo Concessionária Valor (R$) 

Usina Termelétrica (UTE) 

Vista Alegre do Abunã 
eficientização Guascor do Brasil Ltda 4.777.477,56 

Central Termelétrica de 

Monte Alegre 
eficientização Guascor do Brasil Ltda 4.461.607,41 

Fonte: Resoluções 3.560/2013 e 4.190/2013, da Aneel 
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Identificou-se que os projetos selecionados foram aprovados pela Aneel pelas 

Resoluções Autorizativas nº 3.560/2013 e nº 4.190/2013 e que os pagamentos das 

parcelas mensais observaram o previsto na Resolução Normativa nº 427/2011, no que se 

refere ao montante devido.   
##/Fato## 

1.1.1.6 INFORMAÇÃO 
 

Gestão da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE 

 

Fato 
 

Na avaliação da gestão da CDE no exercício 2013 elegemos as modalidades de 

aplicação Subvenção para universalização do Serviço e Subvenção para modicidade 

tarifária – Baixa Renda, responsáveis pelo consumo respectivo de 2,8% e 10,8% dos 

valores aplicados no exercício 2013, na monta de R$ 2.635 milhões. 

Foram pactuados no exercício 2013, 15 contratos para subvenção econômica no valor 

de R$ 1.610 milhões. 

Quadro: Contratos de subvenção CDE em 2013(Programa Luz para todos) 

Empresa Nr. Contrato 
Dt. 

Assinatura 

Valor 

Subvenção 

(CDE) (R$) 

Valor Total  do 

Contrato (R$) 

CELPA ECFS-0327/2013 22/03/2013 202.361.170,00  269.814.890,00  

AMPLA ECFS-0328/2013 26/09/2013 7.550.160,00  25.167.200,00  

ELEKTRO MS ECFS-0329/2013 26/06/2013   1.081.570,00  3.610.060,00  

ELEKTRO SP ECFS-0330/2013 26/06/2013   2.698.050,00  21.469.250,00  

AMAZONAS 

ENERGIA 
ECFS-0331/2013 27/06/2013 160.246.550,00 178.051.730,00 

CEMAR ECFS-0332/2013 14/06/2013  214.694.080,00   286.258.770,00  

CRELUZ-D ECFS-0334/2013 14/06/2013 702.070,00    1.002.950,00  

CEDRI ECFS-0335/2013 12/07/2013   1.201.020,00    1.715.740,00  

CETRIL ECFS-0337/2013 26/07/2013   1.332.470,00    2.220.790,00  

ENERSUL ECFS-0338/2013 06/08/2013 22.936.730,00  45.873.460,00  

CELPE ECFS-0339/2013 16/09/2013 24.069.030,00  60.172.580,00  

COSERN ECFS-0340/2013 09/10/2013 17.641.300,00  44.103.260,00  

CELTINS ECFS-0343/2013 19/12/2013 88.486.120,00   117.981.500,00  

CELPA ECFS-0344/2013 19/11/2013  297.520.980,00   396.694.640,00  

COELBA ECFS-0345/2013 16/12/2013  568.426.220,00   757.901.630,00  

Total 1.610.947.520,00  2.212.038.450,00  
Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/001 

Observamos que apenas 10% dos valores subvencionados foram destinados a empresa 

do grupo Eletrobras, sendo o restante distribuído entre os demais agentes do setor 

elétrico. 

Quadro: Distribuição da aplicação dos recursos da CDE 

Empresa Valor (R$) Participação (%) 

Eletrobras Amazonas 160.246.550,00 10% 

Demais Empresas 1.450.700.970,00 90% 

Total 1.610.947.520,00 100% 
Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201407976/001 
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Por fim, com base nos 15 contratos selecionados para análise, que representam a 

totalidade dos contratos pactuados no exercício 2013, entendemos que os projetos 

atendem às finalidades impostas pelos normativos que regulamentam a CDE, em 

especial no que se refere ao enquadramento dos projetos nas hipóteses previstas em lei, 

bem como nas linhas de crédito previamente aprovadas pelo Conselho de 

Administração. 

Os normativos que regem os contratos sob exame são o Manual de Operacionalização 

do Programa Luz para Todos e as Condições Gerais dos Contratos de Financiamento – 

CGCF. 

Observamos que, regra geral, os contratos analisados são padronizados e aderem aos 

normativos vigentes, em especial no que se refere às cláusulas referentes às condições 

de liberação dos recursos e à cobrança de ressarcimentos de custos administrativos. 

No que se refere à subvenção para modicidade tarifária – baixa renda, selecionamos 

para análise o mês de novembro de 2014, quando houve um desembolso de R$144,9 

milhões, representando 6,9% do montante utilizado nesta modalidade de aplicação da 

CDE, donde se pode aferir a vinculação às resoluções autorizativas da Aneel, publicadas 

mensalmente. 

Destaque-se que a citada subvenção visa ao atendimento ao princípio da modicidade 

tarifária, mediante o repasse de recursos às distribuidoras de energia para compensar a 

adoção de uma “tarifa social” aos consumidores da subclasse residencial Baixa Renda, 

prevista no artigo 13, II, da Lei nº 10.438/2002. 

  
##/Fato## 

1.2 AVALIAÇÃO DE PROJETOS                          

1.2.1 AVALIAÇÃO DE PROJETOS    

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Contexto das Atividades de P&D+I no Setor Elétrico 

 

Fato 
 

Introdução 

Há 40 anos o sistema ELETROBRAS criou o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica - 

CEPEL, uma sociedade sem fins lucrativos para atender às mudanças do setor elétrico 

nacional e desenvolver uma infraestrutura científica e de pesquisa no Brasil.  

Os sócios fundadores do CEPEL são a ELETROBRAS (“holding”) e suas Empresas 

Controladas: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, CNPJ 

33.541.368/0001-16, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, 

CNPJ 00.357.038/0001-16, Eletrosul Centrais Elétricas S/A - ELETROSUL, CNPJ 

00.073.957/0001-68 e Furnas Centrais Elétricas S/A - FURNAS, CNPJ 

23.274.194/0001-19, que contribuem com a maioria dos recursos para sua manutenção e 

com a orientação para a atuação do Centro de Pesquisas. Contribuem, ainda, para o 

Centro, entidades qualificadas como colaboradores e participantes. 
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A lista de beneficiários do Centro transcende seus associados, colaboradores e 

participantes. Inclui ministérios e entidades setoriais, como, por exemplo, a Empresa de 

Pesquisa Energética  - EPE, CNPJ 06.977.747/0001-80, o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico - ONS, CNPJ 02.831.210/0001-57, a Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica  - CCEE, CNPJ 03.034.433/0001-56, e a Agência Nacional de Energia 

Elétrica - ANEEL, CNPJ 02.270.669/0001-29, além de concessionárias e fabricantes de 

equipamentos. Além disso, participa da elaboração do Plano Nacional de Energia e dos 

Planos Decenais de Expansão de Energia elaborados pela EPE. 

O CEPEL realiza ensaios, diagnósticos e serviços tecnológicos através de mais de 30 

laboratórios, muitos credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – INMETRO, CNPJ 00.662.270/0001-68, na Rede Brasileira de Calibração 

– RBC, alguns sem similar no país ou na América Latina. Conta, também, com seu 

Escritório de Certificação de Produtos e Serviços - ECPS, também credenciado pelo 

INMETRO para produtos elétricos de certificação compulsória e dispõe de áreas de 

demonstração tecnológica que atende visitantes interessados em conhecer novas 

tecnologias.  

Programas de Governo como o Programa Luz no Campo, o Programa Nacional de 

Eficiência Energética em Edificações  - PROCEL, o Centro de Referência para Energia 

Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito - CRESESB e o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA têm contado com o apoio tecnológico do 

CEPEL, na diminuição das desigualdades regionais, no combate ao desperdício, na 

melhoria da eficiência e no desenvolvimento de novas alternativas energéticas. 

Pelo fato de o objeto do trabalho de auditoria ser a avaliação das atividades de pesquisa 

e desenvolvimento do sistema ELETROBRAS/CEPEL, o escopo da análise restringiu-

se aos projetos de pesquisa realizados em atendimento às demandas das empresas 

ELETROBRAS. 

Antes de discorrermos acerca do alinhamento dos projetos de P&D do CEPEL, faz-se 

necessária uma breve explanação acerca dos desafios e perspectivas de pesquisa e 

desenvolvimento enfrentados pelo setor elétrico brasileiro. 

Geração 

Desde a década de 60, a água permaneceu como a principal fonte para a geração de 

energia elétrica no Brasil. A construção de usinas hidrelétricas com grandes 

reservatórios de capacidade plurianual foram, até a década de 80, o principal recurso 

para a expansão do parque gerador. 

Todavia, o advento do marco regulatório de preservação do meio ambiente tem tornado 

este modelo de geração de energia cada vez menos factível para o planejamento do setor 

elétrico, ocasionando uma ruptura de um dos principais paradigmas para a política 

energética do País. Essa mudança tem provocado uma expectativa de alterações bastante 

significativas, com destaque para a adequação do planejamento e, ainda, da operação do 

sistema elétrico frente à diminuição da capacidade de armazenamento do recurso 

hídrico. Concomitantemente, torna-se cada vez mais importante a participação de fontes 

de energia alternativas, renováveis ou não renováveis, na matriz elétrica. 
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Diante dessa tendência, surgem dois grandes desafios para o segmento de geração. Um 

deles é a utilização apropriada, da conversão ao despacho da energia elétrica, dos 

diversos recursos que, devido a seu potencial, de alternativos podem passar a ser cada 

vez mais importantes na formação da matriz elétrica.  

Outro desafio é ter um planejamento eficaz que promova a evolução da matriz elétrica 

da forma mais eficiente possível, tanto do ponto de vista estritamente econômico quanto 

do aspecto sócio-ambiental, a fim de garantir a segurança no abastecimento de forma 

sustentável. 

Considerando os desafios impostos, é possível afirmar que as demandas de P&D +I na 

geração de energia devem se direcionar para a busca da eficiência energética de forma 

sustentável, seja por meio do aproveitamento de fontes alternativas renováveis, tais 

como a energia eólica e a biomassa, seja através da otimização do parque hidrelétrico 

brasileiro. 

Transmissão 

A importância estratégica do setor de transmissão de energia reside em proporcionar 

acesso aos agentes do setor elétrico, interligar submercados de energia e, 

principalmente, promover o desenvolvimento dos diversos setores produtivos.  

Para que se estimule, prioritariamente, a eficiência produtiva dos principais setores da 

economia, impulsione a modernização tecnológica, acelere o crescimento nas áreas em 

expansão e se ative atividades deprimidas, faz-se necessária uma ampliação do sistema 

de transmissão, objetivando atender, de forma confiável, ao aumento da oferta e da 

demanda por energia. 

Diante desse desafio, as atividades de pesquisa e desenvolvimento buscarão não só o 

aumento da confiabilidade do sistema elétrico, como também a diminuição dos custos 

da transmissão, incluindo itens como melhoria da segurança das instalações elétricas e 

de seus usuários, e redução de impactos ambientais. 

Com isso, as atividades de pesquisa e desenvolvimento precisam se focar em 

determinadas áreas. Uma delas seria a otimização de equipamentos elétricos, cuja ação 

permite ampliar a capacidade de transmissão e aumentar a confiabilidade, resultando em 

acesso a diversas opções de controle de emergências e redução de custos de operação e 

manutenção. 

Outra área seria o desenvolvimento de novos materiais. Isso contribuiria para que as 

instalações tenham maior durabilidade e sejam menos suscetíveis a defeitos, o que 

reduziria falhas do sistema de transmissão e a incidência de blecautes. 

Podemos citar, ainda, como possíveis áreas alvo de P&D + I no setor de transmissão o 

desenvolvimento de novas configurações e equipamentos modulares que permitam 

rápida recomposição do sistema em caso de falha sistêmica, assim como a criação de 

ferramentas computacionais para melhorar a operação e o planejamento. Os resultados 

desses trabalhos permitiriam detecção e respostas mais rápidas a falhas sistêmicas e 

distúrbios, a melhoria das rotinas de operação, o aumento da estabilidade sistêmica local 
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e regional e a identificação de benefícios econômicos e de limitações na operação do 

sistema. 

Outras áreas podem ser citadas. Projetos dedicados ao aumento da qualidade e 

disponibilidade de dados em tempo real, por meio do desenvolvimento de novos 

sensores de estado para coletar dados essenciais de corrente nos circuitos, tensões de 

barras, dentre outros, melhorariam a identificação e o tratamento de problemas nas redes 

de transmissão. Também a formulação de práticas para reduzir impactos ambientais, tais 

como os de natureza visual, o excesso de ruído em instalações urbanas ou mesmo a 

destruição da flora e fauna em faixas de passagem de linhas de transmissão, poderiam 

ser incluídas nesse rol. 

A concretização dessas iniciativas deve ser precedida de um processo que inclui a 

identificação das necessidades de curto e longo prazo, a revisão do conjunto das 

atividades de pesquisa e desenvolvimento atuais e as considerações sobre os potenciais 

cenários do setor elétrico em relação à pesquisa científica. Ou seja, a necessidade de se 

definir temas estratégicos cujo desenvolvimento tem interesse nacional, além de grande 

relevância para o setor elétrico por envolverem elevada complexidade em termos 

científicos e tecnológicos e baixa atratividade para investimento como estratégia 

empresarial isolada ou individual. Esses temas podem, ainda, necessitar de esforços 

conjuntos e coordenados de várias empresas e entidades executoras e de grande aporte 

de recursos financeiros. 

Distribuição 

Os desafios e perspectivas em pesquisa e desenvolvimento voltados aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica assemelham-se aos de transmissão, porém, com ênfase 

na redução de custos operacionais e ganhos de produtividade das concessionárias e a 

consequente modicidade tarifária e maior conforto aos consumidores finais. 

As atividades de P&D + I no setor de distribuição convergem na concepção e 

desenvolvimento das chamadas “redes inteligentes” ou “smart grids”, traduzida pelas 

seguintes características: 

A primeira (eficiência), que implica em consumir menos energia da empresa 

concessionária para fornecer o mesmo nível, ou melhor, da qualidade do serviço aos 

seus clientes. Reduzir os custos e reduzir as emissões de carbono.  

A segunda diz respeito à confiabilidade que as redes de distribuição poderão oferecer. A 

rede irá detectar quando seus ativos estão começando a falhar ou estão com desempenho 

em declínio. Nessa situação, irá identificá-los para a concessionária poder repará-los ou 

substituí-los antes que haja uma interrupção de energia real. Esta rede inteligente 

também poderá detectar uma falha e localizá-la com precisão, permitindo à 

concessionária responder a ela com muita rapidez. Os “smart grids” permitirão isolar o 

impacto de uma falha aos clientes, de forma que menos clientes são afetados quando há 

uma falha de energia.  

E, por fim, a integração de ponta, que seria a comunicação entre diversos equipamentos, 

desde a leitura de um medidor inteligente para interagir com o sistema de gestão do 

cliente em casa, para painéis solares, para veículos elétricos, que vai exigir a interação 
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com a rede para ser bem sucedido. Essa integração poderá culminar com a associação 

entre os setores de energia elétrica e telecomunicações, onde haverá uma única rede 

para serviços de distribuição de energia e telecomunicações, a serem executados 

simultaneamente. 

  
##/Fato## 

1.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Estratégia Tecnológica Corporativa não formalizada 

 

Fato 
 

O objetivo da Área de Gestão de P&D+I em uma empresa é a busca constante pela 

excelência, por ideias criativas e originais e que contribuam para os objetivos 

estratégicos da companhia, gerando valor para a empresa, parceiros e sociedade. 

Para cumprir sua missão e realizar sua visão de futuro, o Sistema ELETROBRAS 

assumiu um Posicionamento Estratégico que tem por base sua proposta de valor: a 

identificação de seus públicos-alvo e dos benefícios que o Sistema deve gerar para cada 

um. 

Para gerar os benefícios definidos para os públicos-alvo, no horizonte do Plano 

Estratégico, o Sistema ELETROBRAS estabeleceu cinco objetivos estratégicos 

finalísticos, voltados para os negócios, quais sejam: 

Ampliar e aprimorar os negócios de Geração, Transmissão, Distribuição e 

Comercialização - GTD&C de energia elétrica de forma competitiva e rentável; 

Maximizar a participação da energia limpa, incluindo novas fontes renováveis, na 

matriz energética do Sistema ELETROBRAS; 

Expandir, seletivamente, a atuação internacional em GTD&C, alinhada aos 

negócios da companhia e com foco nas Américas; 

Participar da gestão dos programas de energia elétrica de interesse do governo, 

pactuando metas de execução e equilíbrio econômico-financeiro; 

Garantir que os empreendimentos do Sistema ELETROBRAS sejam vetores de 

desenvolvimento sustentável para suas áreas de entorno. 

A holding definiu, ainda, os focos estratégicos nas áreas básicas de suporte, em termos 

de competências institucionais e organizacionais, tendo em vista o atendimento aos 

requisitos indicados nos objetivos estratégicos finalísticos. No domínio da competência 

tecnológica, os objetivos destacam a intensificação e integração dos esforços de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nesse sentido, a holding estabeleceu as 

seguintes ações estratégicas no tocante a atividades de P&D+I: 

Consolidar e aprimorar os mecanismos de integração e de identificação, análise, 

proposição e execução de projetos de P&D+I do Sistema ELETROBRAS; 

Aprimorar a gestão dos projetos de P&D+I, considerando os mecanismos de 

mensuração de resultados; 
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Estabelecer mecanismos para assegurar fluxos contínuos de recursos para P&D+I. 

Uma consequência do novo posicionamento estratégico da ELETROBRAS, no tocante 

à Gestão de P&D+I, foi atribuir ao CEPEL, em 2012, o papel de Secretaria Executiva 

da Comissão de Política Tecnológica – CPT das Empresas ELETROBRAS, passando a 

tratar, de forma integrada, as questões corporativas de P&D+I e Tecnologia, definindo 

políticas, diretrizes, estratégias e planos de ação.  

Para que as atividades de pesquisa e desenvolvimento estejam alinhadas com a 

estratégia tecnológica corporativa, faz-se necessária, em primeiro lugar, a identificação 

dos temas estratégicos da Empresa, tais como eficiência do sistema elétrico; 

relacionamento com cliente, faturamento e arrecadação; eficiência de processos; 

sustentabilidade, etc. 

Perante os desafios de pesquisa e desenvolvimento que a empresa estará sujeita para o 

atingimento dos objetivos estratégicos, esses temas são convertidos em temas de 

P&D+I, donde surgirão as frentes estratégicas e linhas de pesquisa, que darão origem 

aos projetos. Cria-se, portanto, o Plano Estratégico de Investimentos em P&D+I, ou 

Estratégia Tecnológica Corporativa, ilustrada no diagrama abaixo: 

 

Fonte: http://www.light.com.br/Repositorio/BalancosPD/PEI%20LIGHT%20SESA%202014-2018.pdf 

Logo, o desenvolvimento do Plano Estratégico de Investimentos em P&D+I consiste em 

levantar temas para investimento em P&D+I relevantes tanto para a empresa quanto 

para seus beneficiários (acionistas, clientes, governo e sociedade). Os temas relevantes 

são identificados a partir de um Plano Estratégico Corporativo. 

Embora a ELETROBRAS possua um Plano Estratégico Decenal, e o CEPEL novas 

competências voltadas para a definição da estratégia tecnológica corporativa da holding, 

não foi elaborado um Plano Estratégico de Investimentos em P&D+I decorrente do 

novo posicionamento estratégico da ELETROBRAS, definindo claramente suas frentes 

estratégicas, linhas de pesquisa e projetos. A situação fora identificada quando da 

solicitação do Plano Estratégico Tecnológico para os horizontes de curto, médio e longo 

prazo (5, 10 e 15 anos, respectivamente), um dos instrumentos de operacionalização 

Política de Gestão de P&D+I em vigor. Naquela ocasião, o Chefe de Gabinete da 

http://www.light.com.br/Repositorio/BalancosPD/PEI%20LIGHT%20SESA%202014-2018.pdf
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Presidência da ELETROBRAS informou a inexistência do normativo, nos seguintes 

termos: 

“Informo que os documentos solicitados pelos auditores da CGU/RJ, a saber: 

- Plano Estratégico Tecnológico do Sistema Eletrobrás para os horizontes de 

curto, médio e longo prazo (5, 10 e 15 anos, respectivamente);  

- Plano de Ação de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Sistema 

Eletrobrás, estabelecendo diretrizes tecnológicas e identificando macro-

programas tecnológicos, projetos cooperativos estratégicos e redes de pesquisa 

para temas de futuro;  

- Instrução Normativa com as orientações para a sistematização dos processos 

de gestão voltados às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas 

empresas; 

todos mencionados no texto da Política de P&D+I, versão 2009, não chegaram 

a ser editados, diante das modificações posteriormente introduzidas na Política 

e nos Processos de P&D+I pela Resolução de Diretoria Executiva RES-

116/2012, cuja cópia lhes havia enviado. As mudanças ocorridas demandaram 

a revisão da própria Política (em curso) e a consequente redefinição dos 

documentos normativos a ela subordinados.” 

A ausência de um Plano Estratégico Tecnológico devidamente formalizado é explicada 

pelo advento da Resolução ELETROBRAS n.º 116/2012, que determinou a alteração da 

Política de P&D+I do Sistema ELETROBRAS, que atualmente encontra-se em revisão, 

conforme observado na Ata da 1ª Reunião da Comissão de Política Tecnológica do 

Sistema ELETROBRAS, ocorrida em 08/05/2012. 

A Resolução ELETROBRAS n.º 116/2012 foi um dos primeiros passos no 

reposicionamento da holding na área tecnológica, em decorrência do Plano Estratégico 

Decenal 2010-2020. Este documento objetiva estabelecer, no âmbito do Sistema 

ELETROBRAS, uma nova estrutura, composição, poderes e atribuições, para 

tratamento de questões, de natureza comum, corporativas, estratégicas, referentes a 

Tecnologia, Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Tecnológica, 

derivando políticas, diretrizes e programas de ação, em consonância com o seu Plano 

Estratégico, Plano de Negócios e sua Política de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação. Enfim, através desse normativo, as empresas ELETROBRAS almejam uma 

nova estrutura organizacional que permitirá integração estratégica, acompanhamento 

sistemático, avaliação de resultados, condução sinérgica e compartilhada das atividades 

e recursos de P&D+I.  

A intempestividade na apresentação das informações e documentos concernentes aos 

projetos desenvolvidos pela UJ, conforme relato do item subsequente, aliada a 

inexistência de uma Estratégia Tecnológica Corporativa normatizada, impossibilitaram 

formar opinião acerca do alinhamento estratégico da P&D+I. 

  
##/Fato## 

Causa 
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A Política de P&D+I (Caderno VI-13 – Julho 2009) discorre que a Gestão da P&D+I no 

Sistema ELETROBRAS será tratada como estratégia empresarial de curto, médio e 

longo prazo, alinhada e integrada ao Plano Estratégico e ao Plano de Negócios do 

Sistema Eletrobrás, visando à obtenção de resultados como base para o crescimento e a 

competitividade, e como elemento crítico para combinar crescimento sustentável do 

negócio com responsabilidade social e ambiental.  

No caso da definição da estratégia tecnológica corporativa, prevê que seja normatizada 

por meio de um documento intitulado “Plano Estratégico Tecnológico do Sistema 

Eletrobrás”, para os horizontes de curto, médio e longo prazo (5, 10 e 15 anos, 

respectivamente).  

O referido caderno atribui ao Departamento de Gestão Tecnológica – DTT a 

responsabilidade por tal prática, ao incumbir a este órgão a operacionalização, em 

alinhamento com as Áreas de P&D+I das empresas e o CEPEL, do atendimento a esta 

Política, buscando o aprimoramento contínuo de métodos de gestão de P&D+I, normas 

e rotinas operacionais.  

Todavia, a Resolução ELETROBRAS n.º 116/2012 extinguiu o DTT, e criou a 

Comissão de Política Tecnológica - CPT, passando a esse colegiado as atribuições de 

definição das políticas, diretrizes e estratégias de atuação em P&D+I. E, por 

conseguinte, atribuiu ao CEPEL a função de secretaria executiva do CPT. Vale dizer 

que os encargos de definição da estratégia tecnológica ficaram, a partir de 01/03/2012, 

sob responsabilidade do CEPEL, segundo a resolução. 

Podemos afirmar, portanto, que a falta de registro de um planejamento estratégico 

tecnológico decorreu da falta de operacionalização da Política de P&D+I, à época sob 

encargo da DTT. 

 ##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Após Reunião de Busca Conjunta de Soluções ocorrida em 09/06/2014, a Diretoria de 

Pesquisa e Inovação apresentou o seguinte posicionamento: 

Com relação à Recomendação “Normatizar a estratégia tecnológica 

corporativa do sistema ELETROBRAS, de modo a definir claramente seus 

temas, frentes estratégicas, linhas de pesquisa, e projetos.” relativa à 

constatação 1.1.1.2, este é o papel que vem sendo exercido pela Comissão 

de Política Tecnológica, que foi criada com a função precípua de definir 

políticas, diretrizes e estratégias de atuação, e priorizar e coordenar as ações 

conjuntas, referentes a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 

(P&D+I). 

Pode-se afirmar que há definição de estratégia tecnológica corporativa, o 

que talvez não tenha sido identificado, seria um registro documental 

estanque e temporal desta estratégia, uma vez que a atuação no âmbito do 

desenvolvimento tecnológico foi sendo desenvolvida e construída ao longo 

dos 50 anos de existência da Eletrobras, dos 40 anos do Cepel e da 

consolidação do próprio sistema elétrico brasileiro. 
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A própria estrutura organizacional atual do Cepel demonstra claramente os 

temas e as áreas de atuação estratégica do Centro, as quais estão 

concentradas em duas Diretorias. Uma das Diretorias é voltada à Pesquisa, 

Desenvolvimento & Inovação, com seis Departamentos a ela associados 

(Energético & meio Ambiente; Redes Elétricas; Distribuição; Automação & 

Controle; Linhas de Transmissão & Subestações; Tecnologias Especiais). A 

segunda Diretoria, de Laboratórios, possui dois Departamentos, 

relacionados aos 11 laboratórios da unidade de Adrianópolis e aos 23 

instalados na Ilha do Fundão. Suas principais atividades estão voltadas para: 

pesquisa experimental; ensaios de tipo em equipamentos e materiais; 

ensaios especiais; desenvolvimento de novas técnicas; eficiência energética 

e certificação. Portanto, todos os departamentos/laboratórios estão 

relacionados a temas que na visão atual das empresas ELETROBRAS, em 

maior ou menor grau, têm impacto no desempenho técnico e economicidade 

do sistema elétrico como um todo e, consequentemente, no custo da energia 

para a sociedade, refletindo portanto, a estratégia tecnológica corporativa do 

sistema ELETROBRAS. 

A estratégia tecnológica corporativa também é reflexo da política energética 

do país do qual a Eletrobras e o Cepel são colaboradores ativos e 

permanentes e, portanto, com forte influência sobre as linhas de pesquisa do 

Centro. 

As decisões estratégicas tomadas pelo Brasil para o setor elétrico remontam 

ao início da década de 70, e possibilitaram ao Brasil dispor, atualmente, de 

uma capacidade instalada de 128 mil MW, produzindo mais de 80% de sua 

energia por meio de fontes renováveis, bem como de um sistema de 

transmissão de alta tensão com 117 mil quilômetros de extensão, e cuja 

gestão é realizada dentro de critérios de confiabilidade, sustentabilidade e 

segurança.  

Neste contexto, destaca-se o papel Cepel no suporte técnico dado pelo 

Centro ao MME e às empresas Eletrobras ao longo de seus 40 anos, cujos 

desenvolvimentos resultaram na cadeia de metodologias e programas 

computacionais baseados em técnicas matemáticas de otimização e 

tratamento de incertezas, que permite a definição de planos coordenados de 

expansão e operação, quer seja na área energética como elétrica, as 

ferramentas computacionais desenvolvidas para o projeto, análise, 

planejamento e operação em tempo real do sistema de transmissão, assim 

como os sistemas integrados de monitoração e diagnóstico de equipamentos. 

Atualmente pode-se mencionar, entre outros, como tecnologicamente 

estratégico a implantação de uma infraestrutura laboratorial de Ultra-Alta 

Tensão (UAT), em fase de construção no Centro, que visa responder aos 

desafios relacionados ao atendimento à duplicação da capacidade instalada 

prevista para os próximos 15 anos e que somada às dimensões continentais 

do Brasil impõe um novo paradigma para a transmissão: a Ultra-Alta 

Tensão, nos níveis de 1.200 kV em corrente alternada e ± 800 kV em 
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corrente contínua, destinadas à transmissão em longas distâncias, como é o 

caso das aproveitamentos hidrelétricos da Amazônia. 

Afirmamos ainda que não ocorreu falta de um planejamento estratégico 

tecnológico, uma vez que a Carteira de Projetos Institucionais (Carteira PI) 

é a materialização deste planejamento. Os projetos que compõem a Carteira 

PI são submetidos para aprovação por parte de todas as empresas Eletrobras, 

tenham sido eles propostos pelo Cepel ou por uma ou mais empresas. Os 

projetos em curso buscam não somente desenvolver soluções para questões 

de curto prazo, como também realizar a prospecção de novas tecnologias. A 

carteira de projetos é regularmente reavaliada, e os projetos podem inclusive 

experimentar redirecionamentos.  

O alinhamento estratégico dos projetos está coerente com as necessidades 

do setor, como pode ser observado ao se comparar o próprio texto 

introdutório do relatório e as linhas de pesquisa nas quais estão classificados 

os projetos institucionais. 

 Após a emissão do Relatório Preliminar de Auditoria nº 201407976, o CEPEL 

apresentou as seguintes manifestações adicionais: 

A Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras, RES-116/2012, de 

09.09.12, instituiu, no âmbito do Sistema Eletrobras, a Comissão de 

Política Tecnológica – CPT, ‘com a função precípua de definir políticas, 

diretrizes e estratégias de atuação, e priorizar e coordenar as ações 

conjuntas, referentes a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 

(P&D+I)’. 

Já em 2013, foi aprovado, pela Comissão, e editado, pela Eletrobras, o 

documento formalizador da ‘Política de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação do Sistema Eletrobras – Política de P&D+I’
1
. 

Na moldura conceitual de política estratégica, o objeto do documento é a 

estruturação superior e coerente do planejamento do P&D+I, em sua 

dimensão maior, no espaço sistêmico comandado pela Eletrobras; com a 

finalidade de fomento, orientação e priorização daquelas atividades, 

incrementando a sinergia de ações e capacidade de inovação. 

A Política de P&D+I corporativa tem, dentre seus fundamentos principais, 

as Políticas Públicas de Longo Prazo, definidas pelo Conselho Nacional de 

Política Energética – CNPE, que fixam as estratégias de longo prazo para o 

setor energético brasileiro; o Plano Nacional de Energia, que consolida, a 

partir das Políticas e Diretrizes emanadas do CNPE, o planejamento de 

longo prazo do setor energético brasileiro; o Plano Decenal de Energia, que 

apresenta os desafios do setor energético nacional para um horizonte de 10 

anos e os planos de ação em Ciência, Tecnologia e Inovação, indutor do 

desenvolvimento científico e tecnológico do País. 

Está-se no campo do planejamento de diretrizes, pelo estabelecimento das 

linhas mestras ou gerais, com natureza indicativa, flexível e dinâmica, e 
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destarte, revisível, comprometida com a permanente consecução dos 

macroobjetivos. 

Compõe-se, esse planejamento, como lhe é próprio, de normas 

programáticas, a traçar os princípios a que devem ser aderentes os 

programas e os projetos e ações, que os concretizam. 

 Esses instrumentos materializadores da Política de P&D+I submetem-se ao 

princípio integrativo inter e intra empresas do Sistema, através de suas 

respectivas Carteiras. 

Os conteúdos dos projetos, associados às Carteiras, que materializam os 

programas de trabalho, se adequam, permanentemente, aos interesses e 

necessidades, sujeitas às contingências factuais e prospectivas da atuação do 

Sistema Eletrobras; assim como as políticas superiores de Estado e as 

políticas gerais de governo, no âmbito da geração, transmissão, distribuição 

e comercialização de energia elétrica. 

Nesse sentido, a Resolução RES-116/2012, dentro da estruturação geral da 

CPT, criou: 

(a) a Subcomissão de P&D+I, composta por diretores das entidades 

componentes do Sistema Eletrobras, com a principal atribuição de submeter, 

à aprovação da CPT, programas de ação em Tecnologia e P&D+I, 

priorizando e supervisionando as ações aprovadas; e 

(b) os Grupos Temáticos de Implementação e Acompanhamento, também 

compostos por representantes dos vários atores sistêmicos: GTG (Geração e 

Comercialização), GTI (Transmissão), GTD (Distribuição), GTE (Eficiência 

Energética), GTL (Laboratórios), com a atribuição principal de desenvolver 

temas específicos, segundo as ações aprovadas e priorizadas. 

(c) ao Diretor-Geral do Cepel, cabe a coordenação da Secretaria Executiva. 

Na reunião da CPT, realizada em 17.12.13, foi aprovado o Programa Geral 

de Trabalho, a reunir, de acordo com o objeto de cada um dos Grupos 

Temáticos, os temas, frentes estratégicas, linhas de pesquisa e projetos de 

interesse do Sistema, e cujo status, resumidamente, é o seguinte: 

 

 

GTG – Geração e Comercialização 

ANAFIN – Modelo de Análise de Risco Financeiro de Projetos de 

Investimento – Realizadas reuniões com a área de gestão de riscos 

corporativos da Eletrobras para definição das novas funcionalidades a serem 

incorporadas no Programa, relativas à análise de risco de mercado embutido 

nos projetos de geração e transmissão. 
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BALCAR – Balanço de carbono em reservatórios de usinas hidroelétricas - 

Projeto concluído. Lançamento do Relatório Final em formato de Livro em 

25.07.2014. CPT aprovou continuidade por meio de novo Projeto P&D 

ANEEL, em fase de elaboração 

DESSEM – Modelo de Programação da Operação (Pré-Despacho) - novas 

versões detalhando a representação do acoplamento dos tempos de viagem 

de usinas consideradas e não consideradas no modelo de planejamento da 

operação de curto prazo (DECOMP). Aprimoramento na representação de 

usinas termelétricas GNL. Implementação das Restrições de Variação 

Interna (RIVAR) no problema de otimização, a fim de aumentar a 

estabilidade da operação, mediante a minimização das variações horárias de 

determinadas grandezas. 

Reconstituição de Vazões Naturais Mensais – Ajustado o modelo SMAP 

mensal às series de três aproveitamentos do rio Tapajós (Barra de São 

Manuel Jusante, Jatobá e Jardim do Ouro). A partir deste ajuste, foi 

realizada uma extensão das series de vazões afluentes aos três 

aproveitamentos. 

Comercialização de energia – Aversão a Risco nos Modelos NEWAVE e 

DECOMP – Elaboradas e implementadas nos modelos os mecanismos de 

aversão ao risco, denominadas SAR – Superfície de Aversão ao Risco, e 

CVaR – Valor Condicional a um Dado Risco, tendo essa última sido 

adotada. Essas metodologias têm forte implicação nas estratégias de 

comercialização das empresas Eletrobras, assim como no seu planejamento 

corporativo. 

GTT – Transmissão 

Tecnologia de Automação de Subestações – Desenvolvidos no SAGE novos 

recursos para migração de funções e atribuições entre diferentes Centro de 

Controle Regionais, e.g., módulos de sincronização de informações de 

operação entre centros de controle. 

Medição Fasorial - Extensão do protocolo de comunicação ICCP para 

transporte de grandezas fasoriais até Centros de Controle. 

Eletrônica de potência para transmissão  (FACTS, Elo CCAT, conversores 

VSC e HVDC) – inclusão do modelo DC do Rio Madeira e do 'back-to-

back' da estação de Porto Velho nos aplicativos de Análise de Redes 

Elétricas em tempo real e no simulador para treinamento de operadores. 

Sistemas Corporativos para Gestão de Ativos - Finalização da versão DianE 

2.2 para instalação na Eletronorte, Furnas e Eletrosul até o final do ano; 

incluídas funcionalidades para integração aos distintos sistemas existentes 

em cada empresa. Interação com a Comissão Técnica de Monitoramento de 

Equipamentos – CTME da Eletrobras. Análise de produtos do EPRI de 

interesse para as empresas Eletrobras, nas áreas de subestações e linhas de 

transmissão. 
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Efeito de Campos Elétrico e Magnético - Apoio às nossas empresas na 

preparação de relatório de trabalho, sobre as novas legislações, em nível 

mundial, referentes à exposição ocupacional e sua comparação com a 

legislação brasileira; apoio aos grupos de trabalho do MME, 

ELETROBRAS e ABRATE nas propostas que foram consideradas na nova 

regulamentação emitida recentemente pela ANEEL. Preparação de nova 

campanha de medição de campo que deverá ser realizada no segundo 

semestre. 

Projeto Gestão de Ativos – Por recomendação da CPT, em sua última 

reunião, o CEPEL criou um projeto institucional, específico, para análise 

das metodologias e técnicas para a avaliação de vida útil de equipamentos 

de subestações e linhas de transmissão das empresas Eletrobras, a fim de 

elencar as melhores práticas existentes nas nossas empresas e aprimorá-las. 

UAT e LPNE - Realização de certame para construção dos dois últimos 

pórticos e obras ancilares do LabUAT Externo, que encontra-se em análise 

no MME/Banco Mundial. Realização da verificação experimental do 

gerador de impulsos, retificador e transformador de ensaio a 60 Hz. 

Realizadas reuniões técnicas do Cepel e empresas Eletrobras, para revisão 

do plano de trabalho do LabUAT Abrigado e detalhamento das 

características técnicas do laboratório, seus equipamentos e instalações 

associados. Disponibilização do Termo de Cooperação para gestão integrada 

do Projeto, a ser firmado pelo Cepel e empresas Eletrobras. 

 GTD – Distribuição 

Planejamento da Expansão - Encerramento do projeto P&D Aneel com as 

empresas de Distribuição Eletrobras, de nominado "Planejamento da 

expansão de sistemas de distribuição considerando novos elementos de 

redes inteligentes e análise regulatória, integrados em ambiente 

procedimental", realizado pelo Cepel, em parceria com a USP, com duração 

de 18 meses. 

Combate à perdas – Desenvolvimento em curso do FCAM, que é uma 

modalidade do TCAM (Transformador de Corrente Auto Monitorado) para 

uso em sistemas de medição onde os transformadores de instrumento já 

estão instalados (sistemas legados) que utiliza transformador com núcleo 

bipartido. 

Redes Elétricas Inteligentes - Conseguida a não objeção do Banco Mundial 

para a aquisição dos equipamentos nacionais do laboratório de PMU 

(Phasor Measuremnet Unit), no âmbito do Projeto META (MME/Baanco 

Mundial). 

Geração eólica e conexão com a rede - medição de qualidade de energia -

 Medições no Parque Eólico Cerro Chato (Eletrosul) para estudo da 

qualidade de energia do ponto de conexão à rede deste parque eólico. 
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Equipamentos e Materiais -  Os processos de compra das distribuidoras já 

estão incorporando a necessidade de eficiência mínima de transformadores, 

conforme estabelecido no Projeto de Etiquetagem Eletrobras/Abinee/Cepel, 

para melhoria das perdas de transformadores de distribuição. 

 GTL – Laboratórios 

RELASE - Conclusão da Revisão do Termo de Referência da Rede de 

Laboratórios do Sistema Eletrobras (RELASE), a partir das contribuições da 

última reunião da CPT. 

 GTE – Eficiência Energética 

Indicadores de Eficiência Energética - elaborado relatório técnico 

apresentando proposta de um conjunto preliminar de indicadores de 

eficiência energética, com o propósito de avaliar o consumo de energia 

dentro das próprias instalações das empresas do Sistema Eletrobras, o qual 

se encontra em discussão. 

Cooperação Técnica com o Oak Ridge National Laboratory (ORNL) – 

Eficiência Energética na Indústria - Realizado treinamento, na planta de 

Paulínia da Rhodia para processamento de sílica, conduzido pelo ORNL, 

visando à demonstração das ferramentas computacionais do DOE 

(Departamento de Energia dos EUA) para a realização de diagnósticos 

energéticos, com ênfase em sistemas de vapor. Realização de Webinars para 

apresentação das bases de dados do Oak Ridge. 

Eficiência Energética em Edificações – Elaborado um manual de eficiência 

energética para a Esplanada dos Ministérios. Foi ainda realizada a simulação 

do desempenho energético do prédio do MME, usando o software 

“EnergyPlus”. Esta simulação foi feita com o objetivo de avaliar alternativas 

de intervenções no prédio do ministério visando à redução do consumo de 

energia elétrica. 

Bases de Dados em Eficiência Energética - Concluída e entregue a base de 

dados referente aos equipamentos que fazem parte do Programa Brasileiro 

de Etiquetagem. 

O Cepel desenvolve o seu papel, aderente a este Programa, através das suas 

linhas de pesquisa, projetos, ações e atividades institucionais, as quais se 

agrupam, explicitadas, segundo os tópicos: Planejamento da Expansão; 

Meio Ambiente; Hidrologia Estocástica, Recursos Hídricos e Ventos; 

Planejamento da Operação Energética; Planejamento, Operação e Análise 

de Redes; Tecnologias Supervisory Control and Data Acquisition/Energy 

Management System (SCADA/EMS); Análise de Perturbações; 

Transmissão; Metalurgia e Materiais; Monitoramento e Diagnóstico; 

Conservação e Uso Eficiente de Energia; Energias Renováveis e Geração 

Distribuída; Distribuição, Medição, Combate a Perdas e Qualidade de 

Energia; Técnicas Computacionais Aplicadas; Análise Financeira de 

Projetos e Tarifas.  
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A normatividade de regência existente, a cargo da CPT,  e ora apresentada, 

é perfeitamente consonante com as técnicas de planejamento, assim como 

com os princípios e institutos do Direito da Planificação; e, subsumida na 

sua teologia, define claramente seus temas, frentes estratégicas, linhas de 

pesquisa e projetos. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O atual caderno de P&D+I determina a instrumentalização das estratégias e ações de 

P&D+I no sistema Eletrobras. Segundo o normativo, é necessário que a empresa não só 

vislumbre como também registre qual o seu panorama macro do processo inovativo, sob 

pena de se prejudicar a obtenção dos resultados esperados.  

O registro do posicionamento estratégico tecnológico com temas e linhas de pesquisa 

tem extrema relevância, para que todos os seus acionistas e colaboradores entendam da 

mesma maneira quais são os verdadeiros objetivos da gestão tecnológica. Uma pratica 

comum às mais consagradas metodologias de formulação de estratégias empresariais. 

A estratégia tecnológica irá descrever como a empresa deve trabalhar as questões que 

envolvem tecnologias para obter vantagens competitivas. Já a gestão tecnológica, 

processo de integração da ciência, engenharia e estratégia com pesquisa, 

desenvolvimento e produção, buscará atingir os objetivos de negócio da empresa de 

forma eficaz, eficiente e econômica. É a estratégia tecnológica que vai nortear, portanto, 

a gestão em P&D+I, sendo uma poderosa ferramenta de controle para a verificação do 

alinhamento dos empreendimentos tecnológicos. 

Após apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria nº 201407976, o CEPEL 

acrescentou que foi aprovado pelo Comitê de Política Tecnológica, em 2013, um 

documento formalizador da “Política de P&D+I do Sistema Eletrobrás”.  

Observamos ainda que o CEPEL, ao tratar de um achado de auditoria referente a 

indicadores de desempenho, menciona o “Plano Estratégico do Sistema Eletrobrás 

2010-2020” como documento formalizador da estratégia tecnológica corporativa. 

Em que pesem as recentes manifestações do CEPEL, ressaltamos que a Eletrobrás já se 

manifestou sobre a formalização da Política de P&D+I, afirmando que os trabalhos 

encontram-se em andamento. Frise-se que o Plano Estratégico Decenal, ao tratar de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, não define claramente suas frentes estratégicas, 

linhas de pesquisa e projetos, conforme já dito. 

Portanto, não é possível afirmar pela existência de uma estratégia tecnológica 

corporativa formalizada. Todavia, o Sistema Eletrobrás vem buscando sua 

normatização.  

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Normatizar a estratégia tecnológica corporativa do sistema 

ELETROBRAS, de modo a definir claramente seus temas, frentes estratégicas, linhas 

de pesquisa, e projetos. 
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1.2.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Restrição de Escopo. Contabilização Inadequada de Custos dos Projetos. Ausência 

de Indicadores de Prospecção Tecnológica. 

 

Fato 
 

Em que pese a atual situação da Política de Gestão de P&D+I, o CEPEL mantém, para o 

Sistema ELETROBRAS, uma Carteira de Projetos Institucionais (Carteira PI), com 

cerca de 92 projetos. Segundo o Centro, eles abordam tópicos estratégicos e possuem 

alcance corporativo, com visão de longo prazo e de alto impacto. Seus resultados são 

automaticamente compartilhados entre as Empresas ELETROBRAS, que participam da 

montagem do planejamento e gerenciamento de suas atividades. 

Os projetos institucionais se caracterizam por sua duração continuada, sendo que 88% 

dos projetos foram concebidos há pelo menos cinco anos, conforme ilustrado a seguir: 

 

Fonte: Planilha de projetos Institucionais (email encaminhado em 15/05/2014) 

O CEPEL adota sete grandes linhas de pesquisa institucionais, voltadas para atender às 

demandas do setor elétrico em geral. No caso dos projetos institucionais, predominam 

estudos na conservação e uso da energia elétrica, monitoramento e diagnósticos e 

transmissão, conforme gráfico a seguir: 
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Fonte: Relatório de Gestão 2012 - CEPEL 

Tendo em vista a indefinição de uma estratégia tecnológica corporativa, a avaliação da 

aderência dos projetos institucionais vigentes restou prejudicada. Todavia, podemos 

afirmar que os projetos em apreço, segundo sua descrição sumária, objetivam superar 

desafios encontrados em termos de P&D+I no setor elétrico, mormente no que diz 

respeito à busca de eficiência no planejamento de novos sistemas e na operação dos 

atuais, de maior diversificação da matriz de geração, e da redução do grau de 

dependência tecnológica internacional. 

Para a avaliação da gestão de P&D+I na UJ, era necessário dispor de todos os 

normativos seguidos pela empresa, bem como da relação de projetos em execução. Este 

último subsidiaria a seleção da amostra para exame. 

Solicitada em 11/04/2014, a relação de projetos somente fora apresentada em 

06/05/2014, sem o prestamento de todas as informações. Dados acerca dos clientes e 

esclarecimentos sobre a ausência dos valores financeiros foram informados em 

15/05/2014 e 14/05/2014, o que inviabilizou não só selecionar os processos da Carteira 

de PI (relevância) de maior vulto (materialidade), como também consultar a 

documentação de planejamento e execução de cada projeto. Nessa ocasião a Diretoria 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação prestou o seguinte esclarecimento 

(Correspondência DP nº 11403 – 2014, de 14/05/2014): 
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“O CEPEL não apropria por projeto os recursos aportados pelos sócios, os 

aportes são contabilizados em uma conta única. Os recursos são apropriados 

nos projetos/rubricas (pessoal, material, serviços, entre outros) em função dos 

limites orçamentários e das priorizações dos projetos” 

A manifestação da UJ sinalizou apropriação inadequada dos custos dos projetos. Tal 

prática prejudica o processo decisório da ELETROBRAS no que concerne a avaliação e 

reinvestimento dos empreendimentos em P&D+I. Sem uma contabilização apropriada, 

torna-se muito difícil, ou até impossível, avaliar se o projeto desenvolvido pelo CEPEL 

foi mais oneroso do que se fosse realizado por outro centro de pesquisa estrangeira, ou 

se tal projeto trouxe o retorno financeiro esperado, ou ainda se o produto da pesquisa foi 

mais vantajoso do que uma tecnologia comprada. Isto é, a mensuração dos resultados da 

P&D+I manifestos na produção econômica, seja interpretados por documentos 

(patentes), registros de valores financeiros (gastos públicos e privados em P&D+I, 

receita obtida com a comercialização de inovações e o valor de ações) e artefatos 

materializados em inovações, fica comprometida. 

Cumpre registrar que a intempestividade na apresentação das informações reforça o 

insucesso de nossa análise, pois não proporcionou tempo hábil para a identificação, 

seleção e consulta dos registros de planejamento e execução de cada projeto. Se, por um 

lado, o Plano Estratégico Tecnológico era indispensável aos procedimentos de auditoria, 

por outro, uma exposição de motivos contida no bojo dos projetos poderia trazer 

informações que justificariam o alinhamento estratégico dos empreendimentos. 

  ##/Fato## 

Causa 
 

Entendemos que a contabilização inadequada dos projetos decorre de falhas de controle 

de procedimentos para registro de custos. 

Outras falhas nos controles internos também contribuíram para o atraso na apresentação 

dos normativos de P&D+I e a consequente restrição de escopo. A documentação em 

apreço compreende normativos que orientam as atividades da empresa e informações 

sobre projetos, os quais deveriam ser de fácil consulta e disponibilização em bancos de 

dados. 

Quanto aos indicadores, a situação aponta como causa a dificuldade do Centro na sua 

formulação, em particular os associados ao grau de implementação dos projetos e ao 

potencial de inovação tecnológica. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Após apresentação do Relatório Preliminar e reunião de Busca Conjunta de Soluções 

ocorrida em 09/06/2014, a Diretoria de Pesquisa e Inovação informou o que se segue: 

“Com relação à Recomendação “Estabelecer metodologia adequada para a 

contabilização dos custos dos projetos executados no âmbito do CEPEL, de 

forma a permitir a identificação precisa das origens dos recursos e subsidiar a 
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avaliação da economicidade (custo-benefício) dos investimentos em P&D+I.” 

relativa à constatação 1.1.1.3, informamos que o CEPEL mantém uma 

contabilização dos custos de seus de projetos que será apresentada de forma 

resumida em seguida. 

O CEPEL em função das restrições impostas pela limitação orçamentária, 

busca através da apuração e conhecimento dos custos incorridos, uma 

otimização na alocação dos recursos disponíveis.  

O sistema de custos do Centro é baseado no princípio da cobertura de todas as 

operações econômicas da empresa, identificando com clareza o destino da 

aplicação dos seus gastos. 

Origem  Área de Responsabilidade 

Natureza Item Orçamentário 

Finalidade Conta de Apropriação  

Assim os gastos gerados nas diversas áreas de responsabilidade (origem), com 

pessoal, material, serviços, etc (natureza) são distribuídos por contas de 

apropriação (finalidade), as quais estão estruturadas conforme a descrição 

abaixo: 

• Projetos (Contas 1000) – Enquadram-se neste conjunto os projetos/linhas 

de pesquisa que são de interesse corporativo nas quais estão classificados os 

projetos da Carteira PI, e outros projetos ligados a necessidades diversas 

relacionadas ao setor elétrico. 

• Estudos (Contas 2000) – Neste conjunto de contas encontram-se estudos 

e as pesquisas cujo interesse é principalmente interno, e que têm por objetivo 

principal a prospecção de novas tecnologias. 

• Serviços (Contas 3000) - Conjunto de projeto de interesse externo, que se 

utiliza de conhecimento já disponível e da estrutura laboratorial do Centro, para 

resolver problemas específicos. 

• Atividades (Contas 4000) – Enquadram-se nestas contas as ações que 

têm por finalidade atender a estrutura administrativa do Centro. 

• Infraestrutura (Contas 5000) - Ações, que tem por finalidade atender à 

infraestrutura necessária às instalações do CEPEL. 

• Institucionais (Contas 8000) – Eventos de interesse do CEPEL, 

qualificação e formação pessoal e cooperação tecnológica com outra 

Instituições. 

Todos os custos são identificados e alocados por conta de apropriação. Para a 

quantificação do custo da mão-de-obra, apropriado aos diversos projetos, 

estudos e serviços, o CEPEL se utiliza da informação dada pelo próprio 

profissional quanto à alocação do seu tempo através do preenchimento do RDT 

(Relatório de Dias Trabalhados), formulário preenchido por meio eletrônico, 
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por todos os empregados, bolsistas e estagiários, informando a conta de 

apropriação na qual tenha trabalhado durante o mês, e o tempo dedicado a cada 

uma delas (time sheet).  

Os controles financeiros dos projetos não foram apresentados, porque, em 

nosso entendimento, não iriam refletir adequadamente os custos do projeto e os 

números poderiam expressar uma consolidação equivocada. Conforme exposto 

aos analistas do CGU em reuniões realizadas no Cepel, como as linhas de 

pesquisa que englobam os projetos são de longa duração (há projetos que 

tiveram seu registro de formalização há mais de 20 anos), os recursos de 

infraestrutura (equipamentos, laboratórios, suporte de informática, ferramentas 

computacionais de desenvolvimento, instrumentação, entre outros) são 

compartilhados entre os diversos projetos e linhas de pesquisa, os valores 

financeiros acumulados e contabilizados por projeto não espelhariam de forma 

inequívoca o quanto de fato foi dispendido. Complementando, como os valores 

financeiros de anos anteriores não estariam atualizados ao valor presente, 

possivelmente os projetos mais novos poderiam ter um peso maior com relação 

àqueles que se iniciaram há muito tempo, uma vez que os valores seriam da 

mão-de-obra transformado em valor monetário. 

Alternativamente foi apresentado o número de homens-hora totais apropriados 

em cada projeto, entendendo que este seria o único recurso não compartilhado 

entre projetos e de valor invariante no tempo o qual expressaria com fidelidade 

a dimensão da atividade e da sua materialidade. 

É importante também destacar a complexidade de se identificar indicadores, 

parâmetros, ou outros elementos quando se fala em “subsidiar a avaliação da 

economicidade (custo-benefício) dos investimentos em P&D+I” e os cuidados 

que se deve ter ao se expor projetos/linhas de pesquisa a avaliações que possam 

não traduzir de forma compreensiva os benefícios dos mesmos, o que pode 

levar a decisões erradas. Isto porquê, muitos destes benefícios podem ser 

classificados como intangíveis. Cabe mencionar que os resultados alcançados 

transcendem o retorno direto às empresas ELETROBRAS, estendendo-se à 

sociedade como um todo, sejam eles o consumidor final, agentes do setor 

elétrico, o meio ambiente, etc.. Por exemplo, uma solução tecnológica que 

evite um racionamento de energia possui um benefício que transcende os 

aspectos meramente econômicos, pois tem repercussão no bem estar das 

pessoas, segurança pública, etc. Da mesma forma, um blackout (apagão) que se 

evite, ou um período abreviado de recomposição do sistema elétrico pós-

perturbação (há que se observar que o Brasil é detentor de excelentes marcas 

neste quesito, com reconhecimento internacional) possuem conseqüências 

benéficas imensuráveis para a sociedade. Por fim, mas de forma alguma menos 

importante, deve-se também lembrar da significativa contribuição de várias 

destas linhas de pesquisa para a independência tecnológica do país no que se 

refere à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, repercutindo 

num dos sistemas elétricos com maior confiabilidade do planeta.” 

Após apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria nº 201407976, o CEPEL 

apresentou as seguintes informações adicionais: 
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“O Cepel conta com um Sistema de Custos (SISCUSTO), que permite o 

registro e o controle de apropriação de todos os seus itens de despesas, 

ocorrentes no curso do desempenho de suas Atividades. 

O acompanhamento de custos se dá mediante a identificação unívoca da 

combinação dos elementos Conta de Apropriação, Área Responsável, Rubrica 

e Item Orçamentário, em que se enquadra o gasto incorrido na Atividade em 

questão. 

As Contas de Apropriação englobam todo o conjunto de atividades do Centro, 

e são classificadas segundo sua natureza, em grupamentos codificados 

numericamente: 

Natureza da Atividade 
Codificação numérica associada à 

Conta de Apropriação 

Projeto de P&D 1000 a 1999 

Estudo Prospectivo 2000 a 2999 

Serviço Técnico 3000 a 3999 

Atividade Administrativa* 4000 a 4999 

Infraestrutura* 5000 a 5999 

Institucional* 8000 a 8999 

(*) Atividades que têm seus custos rateados entre as atividades finalísticas do 

Centro (Projetos de P&D, Estudos Prospectivos e Serviços Técnicos). 

Com relação a cada Projeto, identificam-se, com precisão, os recursos 

orçamentários a ele alocados e os valores gastos, no tocanta a cada um dos 

itens orçamentárioas; e não apenas aqueles referentes aos homens-hora (HH) 

empregados; custos correspondentes a esta Rubrica (Pessoal), e que retratam, 

financeiramente, os respectivos gastos.  

Exemplifiquemos (tela de consulta ao SISCUSTO), referente à Conta de um 

Projeto de P&D: 

 

Conta 1802 – Avaliação de Integridade de Turbinas de Geração de Termelétricas a partir 

da monitoração e modelagem matemática 

Valores em Real 

Custo Direto 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

Pessoal 45.920,55 502.927,51 2.585.460,07 

Serviços 5.195,33 60.972,87 215.982,02 

Materiais 0,00 9.505,00 40.633,87 
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Utilidades 0,00 39,38 388,48 

Outros 0,00 962,30 8.084,13 

TOTAL 51.115,88 574.407,06 2.850.548,57 

 

Custo Indireto 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

Apoio 40.637,47 706.409,98 4.242.292,66 

Área 9.521,16 117.040,84 902.457,88 

TOTAL 50.158,63 823.450,82 5.144.750,54 

 

Total Custos 

 

O 

O SISCUSTO permite o controle de cada Rubrica em nível de Item 

Orçamentário (IO): 

Mês/Ano: 08/2013 

Relação de Custos por Rubrica Pessoal 

Conta 3282 – LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

LAVADORAS – Área Responsável: DLF 

Valores em Real 

Matrícula No Mês Até Mes A partir 2007 

524 0,00 8.571,61 8.571,61 

742 20.540,08 58.136,54 58.136,54 

TOTAL 20.540,08 66.708,15 66.708,15 

 

Mês/Ano: 04/2013 

Relação de Custos por Rubrica Serviços 

Conta 1802 – Avaliação de Integridade de Turbinas de Geração de Termelétricas a partir 

da monitoração e modelagem matemática 

Valores em Real 

 

DATA RUBGOV IO TOTCUS Área Empenho Tipo Emp 

03/04/2013 SERVIÇOS 1531 67,13 B500 2013/9824 NRS 

03/04/2013 SERVIÇOS 1531 67,13 B500 2013/9824 NRS 

08/04/2013 SERVIÇOS 1251 2027,33 B500 2013/10257 NRS 

12/04/2013 SERVIÇOS 1531 412,38 B500 2013/10956 NRS 

12/04/2013 SERVIÇOS 1531 412,38 B500 2013/10956 NRS 

12/04/2013 SERVIÇOS 1531 412,38 B500 2013/10956 NRS 

TOTAL 
  

3398,73 
   

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

TOTAL 101.274,51 1.397.857,88 7.995.299,11 
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Mês/Ano: 08/2013 

Relação de Custos por Rubrica Materiais 

Conta 3282 – LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

LAVADORAS – Área Responsável: DLF 

Valores em Real 

DATA RUBGOV IO TOTCUS Área Empenho 
Tipo 

Emp 

01/08/2013 MATERIAIS 1711 140,6 E200 
2013/11087-A-

O 
NRM 

TOTAL 
  

140,6 
   

 

Mês/Ano: 08/2013 

Relação de Custos por Rubrica Utilidades 

Conta 3282 – LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

LAVADORAS – Área Responsável: DLF 

Valores em Real 

DATA RUBGOV IO TOTCUS Área Empenho 
Tipo 

Emp 

16/08/20

13 
UTILIDADES 1641 30,68 E200 2013/22828 NRS 

TOTAL 
  

30,68 
   

 

Mês/Ano: 04/2013 

 

 

Relação de Custos por Rubrica Outros 

Conta 1802 – Avaliação de Integridade de Turbinas de Geração de Termelétricas a partir 

da monitoração e modelagem matemática 

Valores em Real 

 

DATA RUBGOV IO TOTCUS Área Empenho 
Tipo 

Emp 

16/04/20

13 
OUTROS 2321 130,00 B500 2013/11379- NRS 

16/04/20

13 
OUTROS 2321 420,20 B500 2013/11409- NRS 

TOTAL 
  

550,20 
   

 

Um sistema de controle de orçamento identifica e permite a cobertura dos custos 

do Projeto: 
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Conta Área Rubrica Orçado Transferid

o 

Reservad

o 

Empenhad

o 

Realizad

o 

Pago Disponív

el 

Enviar  

1802 DTE SERVIÇO

S 

23.085,0

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 23.085,0

1 

0,00 Orige

m 

Destin

o 

1802 DTE SERVIÇO

S 

3.409,89 28.078,07 2.440,75 0,00 0,00 28.774,4

8 

267,72 Orige

m 

Destin

o 

1802 DTE UTILIDA

DES 

0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 299,00 0,00 Orige

m 

Destin

o 

1802 DTE MATERI

AIS 

8.208,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.208,88 Orige

m 

Destin

o 

1802 DTE OUTROS 533,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,90 Orige

m 

Destin

o 

1802 DTE OUTROS 312,45 2.378,62 0,00 0,00 462,35 1.937,27 291,45 Orige

m 

Destin

o 

1802 DTE INVEST 756,10 0,00 0,00 0,00 0,00 756,10 0,00 Orige

m 

Destin

o 

  Total 36.306,2

3 

30.755,69 2.440,75 0,00 462,35 54.851,8

6 

9.301,95     

 

Ademais, é igualmente transparente a vinculação desses dados com os custos, 

de cada Projeto, apropriados em outras Contas, inclusive em Departamentos ou 

Diretorias distintas: 

Conta 1388 – Implementação dos Sistemas de Etiquetagem de Máquinas de Lavar – Área 

Responsável: DTD 

Valores em Real 

Custo Direto 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

Pessoal 68.888,81 381.422,48 1.337.019,54 

Serviços 0,00 7.630,00 79.800,69 

Materiais 0 371,00 18.244,04 

Utilidades 0 20,03 58,16 

Depreciação 6674,44 53124,93 303233,37 

Outros 0 577,8 4.653,30 

TOTAL 75.563,25 443.146,24 1.743.009,10 

 

Custo Indireto 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

Apoio 66.380,97 782.073,63 3.693.248,87 

Área 12.521,11 114.649,75 803.824,65 

TOTAL 78.902,08 896.723,38 4.497.073,52 

 

Total Custos 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

TOTAL 154.465,33 1.339.869,62 6.240.082,62 

 

Conta 3282 – LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

LAVADORAS – Área Responsável: DLF 

Valores em Real 

Custo Direto 
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Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

Pessoal 20.540,08 66.708,15 66.708,15 

Serviços 6.455,00 34.315,00 34.315,00 

Materiais 140,6 1.846,00 1.846,00 

Utilidades 30,68 153,4 153,4 

Outros 0 29 29,00 

TOTAL 27.166,36 103.051,55 103.051,55 

 

Custo Indireto 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

Apoio 26.747,05 98.745,94 98.745,94 

Área 1.684,05 6.285,50 6.285,50 

TOTAL 28.431,10 105.031,44 105.031,44 

 

Total Custos 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

TOTAL 55.597,46 208.082,99 208.082,99 

 

Conta 5135 – LABORATÓRIO de Máquinas de Lavar – Contrato ECE 1414/2001 Área 

Responsável: DTD 

 

 

 

Valores em Real 

Custo Direto 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

Serviços 0,00 0,00 0,12 

Materiais 0 9.957,68 34.321,77 

Depreciação 551,37 4410,96 72105,2 

Outros 344,57 8365,9 105.389,16 

TOTAL 895,94 22.734,54 211.816,25 

 

Total Custos 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

TOTAL 895,94 22.734,54 211.816,25 

 

Um outro exemplo: 

Conta 1722 – Novas Concepções de Linhas de Transmissão Área Responsável: DLE 

Valores em Real 
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Custo Direto 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

Pessoal 27035,77 665900,56 3460070,55 

Serviços 0,00 0,00 217.184,06 

Materiais 0 0,00 7.950,00 

Outros 0 0 524,00 

TOTAL 27.035,77 665.900,56 3.685.728,61 

 

Custo Indireto 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

Apoio 9.030,39 603.901,32 3.108.202,21 

Área 2.838,23 143.642,56 696.565,08 

TOTAL 11.868,62 747.543,88 3.804.767,29 

 

Total Custo 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

TOTAL 38.904,39 1.413.444,44 7.490.495,90 

 

 

Conta 5147 – ELEROBRAS – Desenvolvimento de Tecnologias de Alta Capacidade para 

Transmissão de Energia Elétrica a Longas Distâncias  Área Responsável: DLE 

Valores em Real 

Custo Direto 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

Pessoal 57384,33 471984,82 570297,89 

Serviços 3.873,34 30.156,53 129.080,80 

Materiais 0 948,80 48.944,50 

Utilidades 0 0 83,81 

Outros 0 7308,31 27.217,42 

TOTAL 61.257,67 510.398,46 775.624,42 

 

Total Custos 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

TOTAL 61.257,67 510.398,46 775.624,42 

 

Outrossim, sob a designação de Custo Indireto, são consignados em nível de 

Departamento (‘Área’) e geral do Centro (‘Apoio’), os valores rateáveis: 

 

Conta 1388 – Implementação dos Sistemas de Etiquetagem de Máquinas de Lavar – Área 

Responsável: DTD 
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Valores em Real 

Custo Direto 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

Pessoal 68888,81 381422,48 1337019,54 

Serviços 0,00 7.630,00 79.800,69 

Materiais 0 371,00 18.244,04 

Utilidades 0 20,03 58,16 

Depreciação 6674,44 53.124,93 303.233,37 

Outros 0 577,8 4.653,30 

TOTAL 75.563,25 443.146,24 1.743.009,10 

 

Custo Indireto 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

Apoio 66.380,97 782.073,63 3.693.248,87 

Área 12.521,11 114.649,75 803.824,65 

TOTAL 78.902,08 896.723,38 4.497.073,52 

 

Rubrica No Mês Até Mes A partir 2007 

TOTAL 154.465,33 1.339.869,62 6.240.082,62 

 

Também perfeitamente identificável, por Projeto, é a origem dos recursos, 

sejam eles provindos do Sistema Eletrobras, seja de outras fontes: 
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    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
 

 

Finalmente, anote-se que, ao estabelecer as premissas do Sistema de Custos, 

concluiu-se pelo registro dos valores históricos, precisos; dada a composição 

complexa dos formadores desses valores (Pessoal, Serviços, Material, 

Equipamentos, Obras e outros); complexidade, essa, a tornar inconsistentes 

valores resultantes de um único processo de atualização, pela questionabilidade de 

uma escolha, inevitavelmente arbitrária, de um ou mais índices. 

Contando com essa fiel base de dados de valores históricos, podemos, em face do 

caso concreto, obter valores atualizados, para aplicação nele; adotando-se a 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
 

metodologia pertinente, tendo em vista a finalidade buscada por quem solicita os 

cálculos.  

O ’Plano Estratégico do Sistema Eletrobras 2010 – 2020’, formalizador da 

Estratégia Tecnológica Corporativa, fixa, como seu Objetivo 7, ‘Intensificar a 

atuação integrada em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) e 

mensurar sua contribuição para os resultados do Sistema Eletrobras’, elencando 

como ‘Principais Estratégias Associadas’:  

‘-  Consolidar e aprimorar os mecanismos de integração e de identificação, 

análise, proposição e execução de projetos de P&D+I do Sistema 

Eletrobras; 

-  Aprimorar a gestão dos projetos de P&D+I, considerando os mecanismos de 

mensuração de resultados; 

 -  Estabelecer mecanismos para assegurar fluxos contínuos de recursos para 

P&D+I.’ 

Do Posicionamento Estratégico do Sistema Eletrobras consta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda na sua Política de P&D+I, figura no seu item 5, XII: 

‘Definir um conjunto de indicadores para gestão de P&D+I com 

objetivo de avaliar os resultados obtidos, de modo a aperfeiçoar 

processos e maximizar a inovação, aplicabilidade, replicação nas 

empresas Eletrobras, penetração no mercado e efetividade.’ 

 

É mister observar que a avaliação, de que se cogita, há de traduzir-se em um 

processo contínuo de acompanhamento do Programa de Trabalho, na condição 
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de um dos instrumentos ancilares das deliberações da CPT, quando das suas 

avaliações e eventuais revisões.  

Conforme se vê, cuida-se de matéria de objeto e deliberação no âmbito 

sistêmico, em nível de Comissão.” 

Cumpre registrar que foram retirados os nomes referentes às pessoas físicas 

constantes nas imagens apresentadas na supracitada manifestação. 

 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Inicialmente, a Diretoria de Pesquisa e Inovação declarou que o CEPEL dispõe de um 

centro de custos por projeto. Todavia, acrescentou que os dados expressos na planilha 

não refletem os custos de apropriação, posto que somente foi incluída a quantidade de 

horas trabalhadas, sem considerar os demais custos associados. O CEPEL esclareceu 

que gastos relativos a equipamentos, laboratórios, suporte de informática, ferramentas 

computacionais de desenvolvimento e instrumentação são compartilhados entre os 

projetos. 

Naquela ocasião, as alegações da unidade apontaram que somente a quantidade de horas 

é alocada por projeto, desconsiderando os demais custos envolvidos. O CEPEL não 

havia esclarecido as razões pelas quais as horas alocadas não foram convertidas em 

valores monetários, tampouco a ausência de atualização monetária dos gastos incorridos 

em exercícios anteriores. 

As manifestações do CEPEL apontaram ainda que não são contabilizadas por projetos 

as fontes de financiamento. Em outras palavras, não seria possível identificar se, por 

exemplo, os recursos utilizados em um determinado projeto da Carteira de PI são 

exclusivamente das empresas ELETROBRAS, ou se parte desses recursos são oriundos 

de outras instituições e/ou agências de fomento. 

Após a emissão do relatório preliminar de Auditoria Anual de Contas, o CEPEL, 

argumenta pela contabilização monetária dos custos de pessoal, segregação dos demais 

custos (materiais, serviços, utilidades), por projeto, e a identificação das fontes de 

financiamento, apresentando as telas do seu sistema de custos e caderno de contas.  

Em que pesem as informações prestadas, elas não evidenciam a atualização monetária 

das despesas incorridas em exercícios anteriores. Não permitem avaliar se as despesas 

relativas a equipamentos, laboratórios, suporte de informática, ferramentas 

computacionais de desenvolvimento e instrumentação estão sendo apropriadas 

separadamente ou compartilhadas entre os projetos. E ao tratar da identificação das 

fontes de financiamento, o CEPEL não faz tal demonstração pelo seu centro de custos. 

Em síntese: as informações recentemente prestadas pelo CEPEL não são suficientes a 

ponto de se concluir pela conformidade da contabilização dos custos dos projetos. Nesse 

sentido, optamos por manter a recomendação atinente a esse aspecto, a ser novamente 

tratado quando da revisão do plano de providências permanente. 
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Quanto à mensuração dos resultados. o Centro destacou que as pesquisas devem ser 

tratadas com cautela, uma vez que existem benefícios que não podem ser mensurados 

financeiramente. Citou como exemplos as soluções tecnológicas que evitariam 

racionamento de energia, e a independência tecnológica do País. 

Ao tratar de sua dificuldade em implementar indicadores, a unidade sinalizou que o 

acompanhamento dos resultados atingidos e a avaliação da evolução de itens de 

produtividade relacionados às tecnologias desenvolvidas carecem de mecanismos de 

mensuração. Em sua última manifestação, ressaltou que o assunto constitui matéria de 

deliberação do CPT, o que denota que o tema será tratado pelo Sistema Eletrobrás. 

Ante o exposto, concluímos em manter a recomendação proposta para os indicadores de 

prospecção tecnológica. 

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aprimorar a contabilização financeira dos projetos, no sentido de: 

computar financeiramente a mão de obra empregada, identificar a origem dos recursos 

envolvidos, realizar a atualização monetária dos custos incorridos em exercícios 

anteriores e alocar os custos de infraestrutura inerentes. 

 

Recomendação 2: Implementar indicadores capazes de mensurar os impactos 

financeiros e não financeiros advindos do conhecimento obtido pelo centro nas diversas 

áreas de atuação do setor energético. 

 

 

1.2.1.4 INFORMAÇÃO 
 

Gestão de Ativos Intelectuais no CEPEL 

 

Fato 
 

Trata-se da avaliação dos mecanismos de proteção, apropriação e gestão dos ativos 

intelectuais do CEPEL, no sentido de verificar a existência de política institucional 

estruturada e normatização interna que tratem de questões referentes: (i) à adoção de 

termos de confidencialidade entre seus empregados e parceiros; (ii) à existência de 

barreiras técnicas de proteção do acesso direto ao conhecimento; e (iii) ao registro de 

patentes industriais e do controle de licenciamento de softwares.  

Inicialmente, cumpre-nos salientar que o ativo intelectual é o principal patrimônio do 

CEPEL, posto que se trata de instituição de pesquisa que tem como objeto social a 

“formação de uma infraestrutura científica e de pesquisa, visando ao desenvolvimento, 

no país, de uma tecnologia avançada no campo dos equipamentos e sistemas elétricos”. 

(Estatuto, aprovado em 18/12/2013 na 3ª reunião do Conselho de Administração). 

Destacamos, no âmbito da Politica de P&D +I do Sistema ELETROBRAS, as seguintes 

diretrizes gerais: 

“III. Promover, nas empresas do Sistema Eletrobrás, a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, de produtos, de processos, de metodologias 

e de gestão, garantidos por uma prospecção sistemática e contínua do 

ambiente externo onde atua e suas tendências, caracterizando-as como 
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empresas inovadoras, com o objetivo de agregar valor aos resultados e 

substituir importações, reduzindo o grau de dependência externa.”(grifo 

nosso) 

“IV. Garantir a utilização do elenco de produtos, metodologias, 

serviços e processos, proveniente de inovações e melhorias no Sistema 

Eletrobrás, como balizador das prioridades de criação de novos 

conhecimentos, aquisição, replicação, comercialização e transferência de 

tecnologia entre as suas empresas.” (grifo nosso) 

“V. Avaliar as oportunidades de comercialização de tecnologias 

(produtos, processos ou serviços) resultantes de projetos de P&D+I, por 

meio do licenciamento, transferência, cessão ou direito de uso.” (grifo 

nosso) 

Configura-se, portanto, a importância da gestão do conhecimento no sentido de garantir 

que o CEPEL e seus mantenedores possam usufruir dos resultados dos projetos de 

pesquisa executados, seja na utilização das tecnologias desenvolvidas seja na 

remuneração pelo uso destas por terceiros. 

No sentido de elucidar questões afetas ao tema, em 14/05/2014, foi realizada reunião 

com o Diretor de Pesquisa da Entidade, onde foram coletadas informações referentes ao 

tratamento do conhecimento gerado no âmbito do CEPEL. Fomos informados acerca da 

inexistência de uma política estruturada de gestão do conhecimento, entretanto foram 

narradas diversas práticas existentes, embora não normatizadas formalmente. 

Adicionalmente, foi dito que há um esforço no sentido de positivar as práticas já 

existentes e que há um grupo de trabalho instituído no âmbito da Comissão de Política 

Tecnológica – CPT, criada pela Resolução ELETROBRAS n.º 116/2012. Consta do 

Relatório de Gestão 2013, que “o objetivo principal da CPT é estabelecer uma 

Coordenação Estratégica de P&D+I e de Tecnologia do Sistema Eletrobras visando”, 

dentre outros, “acompanhar, avaliar e compartilhar resultados”. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria n.º 20140078/03, nos foi enviada a 

Correspondência Interna n.º DP-11402/2014, de 14/05/2014, de autoria do Assessor da 

Diretoria de Pesquisa, onde foram reduzidas a termo as informações abordadas na 

reunião e outros questionamentos constantes da referida Solicitação. 

 

Passamos a avaliar, baseados exclusivamente nas informações prestadas pelo CEPEL, 

posto que não executamos procedimento de verificação documental, as questões 

relativas à gestão do conhecimento. 

 

Adoção de termos de confidencialidade entre seus empregados e parceiros. 

 

Extraímos, do artigo 49 do supramencionado Estatuto, a obrigação dos membros 

associados e colaboradores e do quadro de empregados de guardar sigilo e de manter a 

confidencialidade nos assuntos que lhe forem atribuídos; ao CEPEL restou a obrigação 

de sigilo e confidencialidade em relação aos resultados decorrentes de P&D 

desenvolvidos para seus associados, excetuando-se os acordos em contrário. 
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O Centro informou que, rotineiramente, adota termos de confidencialidade para seus 

empregados e, adicionalmente, exige a assinatura dos termos por profissionais ligados a 

fundações de pesquisas parceiras quando da execução de trabalhos conjuntos; informou, 

ainda, que adota cláusulas de Proteção nos contratos de licenciamento e comercialização 

de programas computacionais e o estabelecimento de contratos de sigilo, 

confidencialidade e uso restrito com seus parceiros comerciais e operacionais. 

Cumpre salientar que o CEPEL apresentou modelos de termos de sigilo e 

confidencialidade e excertos de cláusulas contratuais. 

Existência de barreiras técnicas de proteção do acesso direto ao conhecimento. 

No que se refere à existência de barreiras, o CEPEL informou que “restringe o acesso 

direto ao conhecimento mantendo uma política de licenciamento de seus softwares 

através do emprego de chaves de hardware, o que valida seu uso em apenas uma 

máquina”. Adicionalmente, informou que “utiliza também licenças sem chave, porém 

com a identificação explícita do proprietário da licença, sem a qual o programa não 

funciona(validador de licenças)”, que “os códigos-fonte dos programas estão 

armazenados em servidores localizados em salas projetadas especialmente para este fim 

e com acesso restrito” e que “ a proteção do conhecimento se dá através de registros de 

caráter confidencial”. 

Registro de patentes industriais, marcas e desenhos industriais e controle de 

licenciamento de softwares.  

Cumpre registrar, conforme informou a mencionada correspondência interna, que “no 

âmbito dos projetos institucionais das Empresas Eletrobras, ficou estabelecido que o 

CEPEL é o detentor/guardião dos ativos intelectuais oriundos dos projetos, estando os 

benefícios e soluções decorrentes destes ativos intelectuais disponíveis para todas as 

Empresas Eletrobras”. Destacamos, também, que “nos casos em que o desenvolvimento 

do conhecimento e a geração do ativo intelectual são construídos de forma 

compartilhada – que decorre quando o conhecimento só é possível de ser desenvolvido 

através de parcerias com outras instituições – a definição da propriedade intelectual é 

analisada caso a caso, conforme o grau de conhecimento aportado por cada instituição 

envolvida”. 

O CEPEL informou que a gestão do ativo intelectual é conduzido com o suporte da 

“Atividade Administrativa de Comercialização de Produtos e Patentes – COM que atua 

no apoio `a confecção e análise de propostas e contratos de vendas de serviços de 

produtos do CEPEL, bem como no controle das patentes e marcas do centro”. Informou, 

ainda, que conta com apoio de escritório de consultoria especializado em propriedade 

intelectual para o assessoramento na avaliação de requerimento de patentes de seus 

inventos, avaliação do estado da técnica e no atendimento às exigências de registro no 

Brasil e no exterior. 

O CEPEL possui 17 patentes vigentes, 34 marcas e três desenhos industriais registrados 

ou em processo de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, CNPJ 

42.521.088/0001-37, que constam de banco de dados institucional. 

Quadro: Patentes em vigor 

javascript:Dossie.DossieMacros('42521088000137',%20'pj');
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Nº DO PEDIDO TÍTULO 

PI-9104328-0 Aperfeiçoamento de sensor ótico de temperatura 

PI-9302035-0 Medidor ótico de corrente e processo de medição utilizando-se um medidor óptico de corrente 

PI-9404101-6 Medidor eletrônico polifásico de energia elétrica para medição direta de altas correntes 

PI-9404028-1 Sinalizador ótico 

DI-5400018-1 Caixa para medidor de energia elétrica 

DI-5401129-9 Configuração aplicada em invólucro para um medidor de grandezas elétricas 

PI-9502486-7 
Circuito eletrônico de sinalização apropriado para acoplamento a um circuito lógico de um equipamento 
energizado, processo e uso empregando o referido circuito 

PI-9202095-0 
Medição centralizada - sistema e processo para medição do consumo de energia elétrica referente a uma 

pluralidade de consumidores 

PI-9400084-0 
Medidor Eletrônico de Ampère-hora - Processo de medição e medidor elétrico para faturamento de consumo 

elétrico a partir de uma rede elétrica 

CI-9400084-0 Medidor elétrico para faturamento de consumo elétrico a partir de uma rede elétrica 

PI-9611603-0 
Linha de transmissão de energia elétrica com dispositivos de proteção contra sobretensões causadas por 

relâmpagos 

PI-9803488-0 Sistema de telecomando para controle remoto de cargas elétricas 

PI-9803178-3 
Dispositivo para proteção contra os riscos de eletrocussão ocasionados pelo abaixamento de linhas aéreas de 

média e baixa tensão e sistema de sustentação de linhas aéreas de distribuição de energia 

PI-9902611-2 

Processo de identificação dos consumidores fraudadores em uma rede de distribuição de energia elétrica 

numa determinada região e sistema e processo de determinação da existência de condutores escondidos que 
não passam por um medidor de energia elétrica 

PI-0002430-9 Medidor de energia elétrica e alojamento para um medidor de energia elétrica 

PI-0002109-1 
Sistema e método de detecção de adulterações / anomalias em medidores de energia elétrica e medidor que 

utiliza este sistema 

PI-0002965-3 Processo de sinterização para a produção de supercondutores cerâmicos através da técnica pó-em-tubo 

Fonte: http://www.cepel.br/servicos/produtospat.shtm 

Adicionalmente, foi informado que “a biblioteca mantém no seu acervo todos os 

relatórios técnicos produzidos no CEPEL”, sendo alguns de caráter reservado. 

No que se refere à remuneração pelo uso do invento gerado no âmbito do centro de 

pesquisa, foi apresentado excerto de contrato de autorização de produção e 

comercialização onde estavam previstas cláusulas de pagamento de royalties e de 

auditorias nas demonstrações contábeis, fiscais e industriais da empresa autorizada pelo 

CEPEL. 

Em resumo, em que pese inexistir normatização institucional e política estruturada no 

que se refere à gestão dos ativos intelectuais, é possível verificar a existência de práticas 

de proteção dos inventos produzidos no âmbito do CEPEL, embora não seja possível 

opinar sobre a adequação e suficiência destas práticas, posto que não testamos os 

controles existentes. 

  
##/Fato## 

1.3 Programação dos Objetivos e Metas  

1.3.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.3.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Informação básica da AÇÃO 126T - Interligação Elétrica Brasil-Uruguai. 

 

Fato 
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Trata-se da informação básica da única ação finalística executada pela Empresa no 

exercício 2013, conforme discriminado abaixo: 

Quadro: Informação básica da Ação 126T 

Programa

descrição 

Ação 

(projeto/ativi

dade/ op. 

especiais) 

Finalidade 

Forma de 

implementação/ 

detalhamento 

Represen-

tatividade* 

2033 - 

Energia 

Elétrica 

126T - 

Interligação 

Elétrica Brasil 

- Uruguai 

Expandir o Sistema 

Interligado 

Nacional (SIN), 

para o pleno 

atendimento ao 

mercado, para a 

integração dos 

novos 

empreendimentos 

de geração de 

energia elétrica e 

para a extensão a 

todas capitais 

brasileiras 

Implantação da SE 

Candiota 525/230 

KV com um banco 

de 

autotransformadore

s 

de 672 MVA e 

ampliação da SE 

Presidente Médici 

com a construção 

de 

uma entrada de 

linha 

de 230 kV para a 

SE 

Candiota 

0,3% 

Fonte: Orçamento da União, Portaria DEST nº 06, de 29/04/2014 e Relatório de Gestão 

* Em relação ao Programa de Governo a que ela está vinculada (% das Despesas 

Executadas do Prog.). 

 

  
##/Fato## 

2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES INTERNOS                             

2.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Elaboração inadequada do Relatório de Gestão 

 

Fato 
 

Analisando os formatos e conteúdos do Relatório de Gestão, exigidos pelas DN TCU nº 

127/2013, nº 132/2013 e Portaria TCU nº 175/2013, observamos as seguintes situações, 

conforme apresentado a seguir. 

Quadro – Observações sobre o conteúdo do Relatório de Gestão 

Item do Relatório Observação 

Item 2.2.2 - Objetivos 

Não houve apresentação do Quadro 

A.2.2.2, contendo as metas previstas por 

objetivo ao final do PPA 

Item 3.3.1 - Política de Remuneração dos 

Membros da Diretoria Estatutária e dos 

Conselhos de Administração e Fiscal 

O item não foi identificado no relatório 
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Item do Relatório Observação 

Item 4.1 - Execução das despesas 

Não ocorreu o preenchimento dos quadros 

A.4.1.1 – PROGRAMA DE DESPESAS; 

quadro A.4.1.2.1 – MOVIMENTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR 

GRUPO DE DESPESA e quadro 

A.4.1.2.2 – MOVIMENTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR 

GRUPO DE DESPESA. 

Item 5.1.4.2. Demonstração das Origens 

das Pensões Pagas pela Unidade 

Jurisdicionada 

Não ocorreu o preenchimento do quadro 

A.5.1.4.2 - Instituidores de Pensão - 

Situação apurada em 31/12 
Fonte: Relatório de Gestão da Eletrobras/2013 

Cumpre registrar que as ocorrências foram participadas à holding por meio da 

Solicitação de Auditoria nº 201407976/21. 

Em resposta, a empresa reconheceu a omissão do item 3.3.1. e admitiu a necessidade de 

registrar no corpo do Relatório de Gestão que o preenchimento dos quadros A.2.2.2 e 

A.5.1.4.2 não se aplicaria à UJ em epígrafe. 

No entanto, a UJ alegou que as planilhas do item 4.1 não são aplicáveis, por entender 

que se referem apenas às UJ contempladas pelo orçamento fiscal e de seguridade social. 

Discordamos de tal posicionamento, pois a Portaria 175/2013 não excepciona o 

orçamento de investimento no que tange ao preenchimento dos respectivos quadros.  
##/Fato## 

2.2 Composição do Relatório de Auditoria  

2.2.1 RECURSOS EXTERNOS/ORGANISMOS INTERNACIONAIS    

2.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Questões relevantes sobre o Projeto Energia +  

 

Fato 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201318074, e 

consoante o estabelecido na Seção VII do Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 

01, de 06/04/2001, foi realizada auditoria anual no Projeto Energia +, referente ao 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013. 

O Projeto Energia + foi criado para melhorar a performance operacional e financeira e a 

governança corporativa das seis Empresas de Distribuição da Eletrobras – EDE 

(Eletrobras Amazonas Energia, Eletrobras Distribuição Alagoas, Eletrobras Distribuição 

Acre, Eletrobras Distribuição Piauí, Eletrobras Distribuição Rondônia e Eletrobras 

Distribuição Roraima). Este é parcialmente financiado com recursos do Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, por intermédio do 

Contrato de Empréstimo BIRD 7884-BR, executado sob a coordenação da Unidade 

Gestora do Projeto – UGP Central das Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobras.  

O projeto prevê a implantação de um conjunto de ações para redução das perdas 

elétricas, aumento das taxas de arrecadação e melhoria da qualidade do serviço prestado 

para os consumidores de energia elétrica. 
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O Projeto Energia + está vinculado à Diretoria de Distribuição da Eletrobras Holding e 

é dividido em dois componentes: Componente 1: Redução de Perdas Totais e Melhoria 

da Qualidade do Serviço; e Componente 2: Fortalecimento institucional. Com 

implantação prevista para o período de 2012 a 2015, conta com uma parceria financeira 

da Eletrobras com o Banco Mundial, com aplicação de recursos totais da ordem de 

US$709,3 milhões (US$ 495,0 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID e US$ 214,3 milhões da Eletrobras, como contrapartida). 

Decorrente da auditoria anual realizada no citado projeto no exercício de 2013, que 

resultou na emissão do Relatório CGU nº 201318074, de 27/06/2014, foram 

evidenciados três pontos que necessitam de esclarecimentos adicionais, tendo em vista 

já estarem impactando a execução do projeto. Os pontos, listados a seguir, demandam 

ações/decisões mitigadoras da Eletrobras Holding e, se não solucionados no curto prazo, 

apresentam alto risco de impactarem a execução do projeto, tendo como consequência a 

exigência de proposta de prorrogação de seu prazo de vigência. 

1) A edição da MP-579, de 11/09/2012, transformada, em 11/02/2013, na Lei nº 12.783, 

provocou, num primeiro momento, a suspensão da Reserva Global de Reversão – RGR, 

fonte de recursos para financiamento de obras do setor elétrico, a exemplo dos contratos 

de financiamentos firmados pela Eletrobras Holding com as seis Empresas de 

Distribuição de Energia - EDEs no âmbito do Projeto Energia + (Contrapartida).  A falta 

desses recursos afeta diretamente a execução do projeto no âmbito das EDEs, a exemplo 

da EDE do Acre que já tinha comprometido 100% de seus recursos antes do final de 

2013. Segundo informações da UGP Central - Unidade Gestora do Projeto, o assunto já 

foi abordado pela Diretoria de Distribuição junto à Diretoria Executiva daquela 

Holding, entretanto, ainda sem decisão definitiva sobre o assunto. Conforme consta do 

Relatório CGU nº 201318074, a Eletrobras Holding não apresentou as ações que serão 

realizadas no sentido de encontrar uma nova fonte de recursos que substitua aqueles 

oriundos da RGR (Contrapartida). 

2) A Unidade Gestora do Projeto - UGP Central, nos Relatórios de Progresso do Projeto 

Energia + do 1º e 2º Semestre/2013, relata que uma das principais dificuldades na 

gestão do Projeto é obter a dedicação integral dos dois especialistas responsáveis pelos 

subcomponentes “Reabilitação e Reforço no Sistema de Distribuição” e 

“Implementação de Infraestrutura de Medição Avançada” em razão de prioridades 

concorrentes objetivando melhorar resultados empresariais de curto e médio prazo, bem 

como de remanejamento das EDEs para a UGP Central em Brasília. Some-se a isto o 

fato de que tais especialistas não contam com qualquer tipo de recursos humanos como 

suporte operacional nos trabalhos inerentes às suas atividades, sobrecarregando-os e 

contribuindo para o agravamento do problema. Conforme consta do Relatório CGU nº 

201318074, a Eletrobras Holding não apresentou as ações que serão realizadas no para 

solucionar esse ponto. 

Em face da apresentação do Relatório Preliminar, a Diretoria de Distribuição informou 

que tem alocado profissionais das empresas de distribuição para amenizar as 

dificuldades encontradas, nos seguintes termos: 

“A Diretoria de Distribuição da Eletrobras tem buscado como alternativa à 

falta de recursos humanos lotados em Brasília, onde se situa a Assessoria de 

http://www.eletrobras.com/ELB/main.asp?Team=%7BFBCE11B5%2D16EA%2D474E%2D8BB0%2D708134375EC7%7D
http://www.eletrobras.com/ELB/main.asp?Team=%7BFBCE11B5%2D16EA%2D474E%2D8BB0%2D708134375EC7%7D
http://www.eletrobras.com/ELB/main.asp?Team=%7B7166DDF8%2DCB5A%2D489F%2DB9F5%2DCD4E0E29EC88%7D
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Gestão do Projeto Energia+, a liberação de profissionais das empresas de 

distribuição para contribuir com as necessidades do Projeto. Sua fase atual 

demanda um trabalho mais intenso para os próximos três meses e os 

processos licitatórios e contratações serão conduzidos da maneira acima.” 

3) Por fim, o Acórdão 2.238/2013 ATA 32 – Plenário, de 21/08/2013, do Tribunal de 

Contas da União – TCU, deu ciência à Eletrobras (itens 9.3 e 9.3.1) da seguinte 

irregularidade verificada, cuja constatação de reincidência em futuras ações de controle 

daquele Tribunal poderá ensejar a aplicação de sanção aos responsáveis, qual seja: 

“...9.3.1. a ausência de previsão de equalização de propostas ofertadas por licitantes 

nacionais e estrangeiros, de forma a estimar o impacto de impostos e taxas 

alfandegárias incidentes sobre o processo de importação de produtos eventualmente 

adjudicados a licitantes de outros países, conforme verificado no Edital da Licitação 

Pública Internacional LPI 001/2012 do Projeto Energia +, configura desobediência 

aos princípios da isonomia, da eficiência e do julgamento objetivo da licitação, 

previstos no art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal c/c art. 42, §§ 4º e 5º, 

da Lei 8.666/93;...”. Entretanto, tal entendimento por parte daquele Tribunal está 

impactando a execução do projeto, uma vez que tal procedimento não é aceito pelo 

Banco Mundial, que não financia impostos e taxas. A Eletrobras encaminhou à 

Secretaria de Controle Externo do TCU no Rio de Janeiro – SECEX/RJ manifestação 

sobre o assunto, por meio da CTA-CA-087/2013, de 28/11/2013, a qual ainda não foi 

apreciada pelo TCU. Conforme consta do Relatório CGU nº 201318074, a Eletrobras 

Holding não apresentou as ações que adotou ou serão adotadas tanto junto ao TCU 

(para que seja apreciada sua manifestação e o Tribunal decida pela manutenção ou 

reforma do citado acórdão) como junto ao BID (no sentido de evitar descumprir decisão 

do TCU e ao mesmo tempo atender às regras do Banco).  

Após a divulgação do Relatório Preliminar de Auditoria nº 201407976, a Eletrobras 

adicionou as seguintes informações: 

“Em 29/11/2013 a Eletrobras, por meio da CTA-CA-87/2013, protocolou na 

SECEX-RJ a entrega das informações e documentos requeridos no item 9.2 

do Acórdão. Na documentação entregue, informou que o contido no subitem 

9.3.1 contraria diretrizes e editais-padrões do Banco Mundial, conforme 

manifestação explícita de tal entidade. 

A Eletrobras, por meio da DDE - Assessoria de Gestão do Projeto Energia+, 

ao dar ciência do ocorrido ao Banco Mundial, colheu do mesmo a 

informação de que ele acionaria a PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional para que esta interferisse junto ao TCU, demonstrando que tal 

decisão, em sua extensão, inviabiliza a manutenção ou a concessão de novos 

empréstimos para projetos no Brasil. A PGFN encaminhou o assunto para a 

AGU – Advocacia Geral da União, havendo a designação de uma 

Procuradora para conduzir o processo. 

Em 03/07/2014 o Diretor de Distribuição da Eletrobras foi recebido pelo 

Ministro-Relator do processo que resultou no Acórdão, oportunidade em 

que foi citado o impasse que a decisão sobre equalização de propostas em 

licitações públicas internacionais com recursos do Banco Mundial estava 
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trazendo para a continuidade do Projeto Energia+. O Ministro solicitou, 

como passo inicial, que a SECEX-RJ recebesse a Eletrobras para tratar do 

assunto com mais profundidade. 

Em 15/07/2014 foi realizada a reunião com a SECEX–RJ. No início da 

mesma a Eletrobras protocolou a correspondência CTA-DD-4184/2014, 

datada de 17/07/2014, onde aborda aspectos relacionados com a emissão do 

Acórdão, destacando o conflito entre a determinação do TCU em 

procedimentos de equalização de preços entre produtos nacionais e 

estrangeiros e a aplicação das diretrizes do Banco Mundial, concluindo por 

solicitar uma reanálise das avaliações e encaminhamentos feitos 

anteriormente de modo que possam propiciar uma revisão do contido no 

Acórdão e a desejada continuidade ao Projeto Energia+. Na ocasião, os 

dirigentes e técnicos da SECEX-RJ acolheram todas as ponderações feitas, 

manifestaram o entendimento da situação que se instalou, mas mantiveram o 

contido em seu relatório técnico por entenderem que as diretrizes do Banco 

Mundial e seus editais colidem com o artigo 37 da Constituição Brasileira.  

A Assessoria de Gestão do Projeto Energia+ contatou o Secretário 

Executivo Adjunto do MME e este repassou o assunto à SEAIN – Secretaria 

de Assuntos Internacionais/MPOG que por sua vez solicitou que a PGFN 

atuasse no processo. 

A Eletrobras tem acompanhado os encaminhamentos feitos pelo Banco 

Mundial junto à PGFN para esta atuar junto ao TCU de modo que não 

persista a restrição contida no Acórdão e prevaleçam as diretrizes do Banco 

Mundial para Aquisições de Bens, Obras e Serviços, de emprego admitido 

pelo art. 42, § 4º e 5º, da Lei 8.666 e requerido por força de Acordo de 

Empréstimo. 

Ficou definido que o Ministro de Estado da Fazenda deverá oficiar ao 

Ministro Presidente do TCU a solicitação de reexame do contido no 

Acórdão de modo a não haver restrições para a utilização de recursos do 

BIRD e do BID. Tal encaminhamento deve ser feito até o final do mês de 

setembro, segundo estimativa repassada pelo Banco Mundial após reunião 

com representante da PGFN que está tratando da matéria.” 
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Exercício: 2013 

 

 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2013 e 

31/12/2013 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 

artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 

trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste processo, 

em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades 

examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do 

exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 

3. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 

integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 05 a 19 do processo, seja pela 

regularidade. 

 

 

Rio de Janeiro (RJ), 23 de setembro de 2014. 
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Parecer: 201407976 

Processo: 00218.001084/2014-67 

Unidade Auditada: Centrais Elétricas Brasileiras S/A 

Ministério Supervisor: Ministério de Minas e Energia 

Município/UF: Rio de Janeiro (RJ) 

Exercício: 2013 

Autoridade Supervisora: Ministro Edison Lobão  

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da CGU quanto ao processo de 

contas do exercício da Unidade acima referida, expresso opinião acerca dos atos de gestão referente 

ao exercício de 2013, a partir dos principais registros e recomendações formulados pela equipe de 

auditoria. 

2. Quanto aos avanços mais significativos da gestão avaliada, merece destaque o fato das 

empresas Eletrobras terem investido, em 2013, R$ 11,2 bilhões, recorde em sua história, 

correspondentes à realização de 83,6% do orçamento de investimento aprovado para o ano, sendo: 

R$ 7,2 bilhões corporativos e R$ 4 bilhões em parcerias, distribuídos nos seguintes segmentos: R$ 

6,4 bilhões em geração, R$ 3,5 bilhões em transmissão, R$ 0,9 bilhão em distribuição e R$ 0,4 

bilhão em outros (pesquisa, infraestrutura e qualidade ambiental). Comparativamente ao ano de 

2012, observou-se crescimento no investimento realizado de 13,8%. Com relação aos investimentos 

corporativos, destacam-se a Implantação da Usina Termonuclear Angra III – R$ 1,5 bilhão e da 

UTE Mauá – R$ 0,6 bilhão. Quanto aos investimentos em parcerias, destaca-se a implantação da 

UHE Jirau – R$ 1 bilhão, UHE Belo Monte – R$ 0,9 bilhão, UHE Santo Antônio – R$ 0,7 bilhão e 

UHE Teles Pires - R$ 0,4 bilhão. 

3. Os exames aplicados na Unidade Jurisdicionada evidenciaram fragilidades que, embora não 

tenham impactado diretamente nas políticas públicas executadas pela holding, aumentam os riscos 

da gestão. A ELETROBRAS atribuiu ao CEPEL, em 2012, o papel de Secretaria Executiva da 

Comissão de Política Tecnológica – CPT das Empresas ELETROBRAS, passando a tratar, de 

forma integrada, as questões corporativas de P&D+I (pesquisa, desenvolvimento e inovação 

tecnológica), definindo políticas, diretrizes, estratégias e planos de ação. Verificaram-se 

deficiências quanto à definição da estratégia tecnológica corporativa da holding, não tendo sido 



elaborado um Plano Estratégico de Investimentos em P&D+I, que defina suas estratégias, linhas de 

pesquisa e projetos. Outro problema verificado se refere à contabilização inadequada de custos de 

projetos por parte do CEPEL, sendo os recursos aportados pelos sócios contabilizados em conta 

única ao invés de por projeto. Dessa forma, tal prática prejudica o processo decisório da 

ELETROBRAS holding no que concerne a avaliação e reinvestimento dos empreendimentos em 

P&D+I. Sem uma contabilização apropriada, torna-se difícil avaliar se o projeto desenvolvido pelo 

CEPEL foi mais oneroso do que se fosse realizado por outro centro de pesquisa estrangeira, ou se 

tal projeto trouxe o retorno financeiro esperado, ou ainda se o produto da pesquisa foi mais 

vantajoso do que uma tecnologia que poderia ser comprada. Cabe ainda à Eletrobras holding não 

olvidar das dificuldades enfrentadas quando da execução do Projeto Energia +, criado para 

melhorar a performance operacional, financeira e de governança coorporativa de suas seis 

Empresas de Distribuição de Energia – EDE. Dentre os riscos de execução encontram-se a 

suspensão da Reserva Global de Reversão como fonte de financiamento de contratos no âmbito de 

contrapartida do Projeto Energia +, a falta de estrutura de pessoal especializado adequada e a 

assimetria de legislação em matéria de licitação haja vista as orientações conflitantes entre o 

Tribunal de Contas da União e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – 

BIRD.  

4. As principais causas estruturantes das situações evidenciadas estão relacionadas à falta de 

operacionalização da política de P&D+I pela Holding, bem como entende-se que a  contabilização 

inadequada dos projetos decorre de falhas de controle de procedimentos para registro de seus 

custos. Por isso, recomenda-se normatizar a estratégia tecnológica corporativa do sistema 

ELETROBRAS, de modo a definir claramente seus temas, frentes estratégicas, linhas de pesquisa, 

e projetos. Também, deve ser aprimorada a contabilização financeira dos projetos, no sentido de: 

computar financeiramente a mão de obra empregada, identificar a origem dos recursos envolvidos, 

realizar a atualização monetária dos custos incorridos em exercícios anteriores e alocar os custos de 

infraestrutura inerentes. 

5. No que se refere ao Plano de Providências Permanente, foi observada a existência de 

recomendações não atendidas pela Unidade Jurisdicionada.  Segundo o Sistema Monitor Web 

(Sistema de Acompanhamento de Recomendações da CGU), ainda estão pendentes de atendimento 

13 recomendações, ou seja, 25% desde o início do registro no citado sistema. Todavia, tais 

recomendações encontram-se ainda dentro do seu prazo de atendimento. Quanto à rotina de 

acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas pela CGU, observou-se que as 

práticas destinadas ao fomento do ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, 

monitoramento e comunicação são as mesmas empregadas para o acompanhamento das 

determinações do TCU. Logo, pode-se verificar que os mecanismos de controle são suficientes para 



o acompanhamento tempestivo da implementação das recomendações da CGU no âmbito da 

Eletrobras. 

6. Com relação à qualidade e suficiência dos controles internos das áreas objeto de análise, 

pode-se afirmar com considerável certeza que há suficiência de controles internos para o 

atingimento dos objetivos estratégicos. Analisando o ambiente de controle, verificou-se que a 

empresa possui código de ética e de conduta profissional, disponibilizados por meio do sítio da 

empresa. No que se refere às avaliações de risco e atividades de controle, destaca-se a criação da 

Política de Gestão de Riscos das Empresas Eletrobras, aprovada pela Deliberação nº 059/2011, que 

tem como objetivo “Estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades da gestão de riscos das 

empresas Eletrobras, bem como orientar os processos de identificação, avaliação, tratamento, 

monitoramento e comunicação dos riscos inerentes às atividades, incorporando a visão de riscos à 

tomada de decisões estratégicas, em conformidade com as melhores práticas de mercado.” Em se 

tratando das informações e comunicações, tem-se a Ouvidoria como destaque, havendo no sítio 

eletrônico da entidade um canal para encaminhamento de manifestações, sejam elas denúncias, 

elogios, solicitações e sugestões, com a possibilidade de anonimato para quem o desejar. Há, ainda, 

na Internet, espaço para acompanhar o andamento da manifestação. Por fim, o monitoramento do 

funcionamento do sistema de controle da Eletrobras fica a cargo da Divisão de Gestão do Ambiente 

de Controles Internos (PGAC), vinculada ao Departamento de Gestão de Riscos e Conformidade de 

Controles (PGA). A existência de uma área específica para o monitoramento do processo garante a 

independência necessária ao seu bom andamento. 

7. Já com relação às práticas administrativas que impactaram positivamente na gestão avaliada, 

destaca-se o fato da diretoria executiva da Eletrobras, por meio da Resolução n.º 477/2013, de 

28/06/2013, ter criado um Grupo de Trabalho que discutirá um Modelo de Gestão Unificada para as 

Sociedades de Propósitos Específicos (SPEs). A criação do referido grupo foi solicitada no intuito 

de que seja estabelecido, pela holding, um modelo de acompanhamento que minimize as perdas de 

rentabilidade nos investimentos em SPEs das empresas Eletrobras, contando com a participação de 

profissionais indicados pela Presidência -PR, Diretoria Financeira -DF, Diretoria de Geração -DG, 

Diretoria de Transmissão -DT e Diretoria de Administração- DA, com a coordenação da área de 

Governança Corporativa e do Escritório de Processos. Destaca-se também a readequação das metas 

de desempenho para integrarem o Contrato de Metas de Desempenho Empresarial (CMDE) para o 

ciclo 2013 a 2017. Nesse processo, o painel de indicadores foi ampliado e passou a contar com 13 

indicadores para as empresas Eletrobras de Geração e Transmissão, 16 para as empresas Eletrobras 

de Distribuição. Tanto o painel de indicadores quanto as metas associadas foram aprovados pelo 

Conselho de Administração da Eletrobras. 



8. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 

63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de 

Auditoria. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com 

vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e 

posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

 

 

  Brasília, 26 de setembro de 2014. 

 

 


