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 Unidade Auditada: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A 

Exercício: 2014 
Município: Rio de Janeiro - RJ 
Relatório nº: 201503912 
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 n.º 201503912, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pelas CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A 
consolidando as informações sobre seus ramos de negócio e a gestão da Conta de 
Desenvolvimento Energético – CDE e do Fundo de Utilização do Bem Público – Fundo 
UBP. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 25/06/2015 a 07/08/2015, 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. 

Destaca-se que os exames realizados, em relação a todas as áreas analisadas, foram 
impactados de forma significativa em decorrência de greve nas Empresas Eletrobras 
durante o período de 01/06/2015 a 24/06/2015, cerca de 25 dias de paralisação. A não 
disponibilização de documentos e de informações solicitadas formalmente pela equipe 
de auditoria também afetou a extensão e profundidade dos nossos trabalhos, quando da 
verificação dos fundos setoriais. 
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A fim de subsidiar o julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de 
Contas da União – TCU, 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 contempla o detalhamento das análises realizadas. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório não estão 
diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

 

De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em 
11/11/2014, entre a Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro e a 
Secex Estatais RJ, foram definidos os seguintes itens para avaliação constante da 
presente auditoria: 

Quadro: Escopo dos trabalhos, definido junto ao TCU. 
Assunto Descrição 

Realizar análise sobre as 
informações trazidas pela Holding 
(Relatório de Gestão – Parte B – 
Conteúdo Específico) 

- Análise de juízo de valor sobre as informações 
contidas no item 17-5 e 17.5.4 da parte B do Anexo II 
da Decisão Normativas TCU 134/2013. 

Gestão das Distribuidoras 
- Análise dos Contratos de Metas de Desempenho 
Empresarial – CMDE celebrados entre a Eletrobras e 
suas empresas de distribuição, período 2013 e 2014. 

Impactos nos investimentos das 
empresas do Sistema Eletrobras em 
decorrência da redução das tarifas 
de energia elétrica imposta pela Lei 
12.783/2013 (renovação das 
concessões) 

- Verificar se o valor dos investimentos e a meta de 
participação nos mercados de geração e transmissão 
anunciados no Plano Diretor de Negócios e Gestão 
2014-2018 estão sendo cumpridos; 
- Verificar as ações mitigadoras dos efeitos da redução. 

Gestão do Fundo de Utilização do 
Bem Público e CDE 

- Avaliação sobre o gerenciamento, indicadores e 
resultados; 
- Verificar se o Fundo UBP foi extinto. 

Fonte: Ata da reunião de definição de escopo, realizada em 11/11/2014, entre CGU/RJ e a Secex Estatais/RJ. 

Além dos itens listados, foram incluídos no escopo dos trabalhos a avaliação da 
conformidade das peças, a avaliação do cumprimento das recomendações da 
Controladoria-Geral da União – CGU, a avaliação do cumprimento das 
determinações/recomendações do TCU em que houvesse determinação específica do 
TCU à CGU para acompanhamento junto à Unidade Jurisdicionada – UJ e a avaliação 
da utilização do sistema CGU-PAD. 
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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 134/2013, da DN TCU nº 140/2014 e da Portaria-TCU nº 90/2014? 

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 2014. Todavia, os conteúdos e 
formatos obrigatórios nos termos da DN TCU nº 134/2013, da DN TCU nº 140/2014 e 
da Portaria-TCU nº 90/2014 não foram integralmente cumpridos, conforme detalhado 
no item 1.1.1.1 dos Achados de Auditoria deste relatório. 

 

  
##/Fato## 

 
 
2.2 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: (i) Caso haja uma determinação 
específica do TCU à CGU para ser verificada na AAC junto à UJ, a mesma foi 
atendida? 

A metodologia consistiu no levantamento de todos os acórdãos que houvesse 
determinação para a UJ e fosse citada a CGU, com posterior verificação do atendimento 
do mesmo. Não foram identificados acórdãos nessa situação. 

 

  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

2.3.1 Contratos de Metas de Desempenho Empresarial (CMDE) Esta análise trata 
dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, decorrentes de avaliação dos 
Contratos de Metas de Desempenho Empresarial firmado entre a Eletrobras holding e 
suas distribuidoras. 

Implementados desde 2010, os CMDE visam à melhoria de performance das empresas 
controladas, em que é firmado o compromisso de atingir, anualmente, metas de 
desempenho econômico-financeiro, operacional e socioambiental. Uma forma de 
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relacionamento entre o controlador de uma empresa e a sua administração, expressa por 
meio de um contrato formal que especifica direitos, obrigações, compromissos e 
responsabilidades das partes envolvidas, fixando objetivos, metas e indicadores de 
desempenho para um determinado período, bem como as respectivas consequências em 
termos de cumprimento/descumprimento das condições previstas. 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder as seguintes questões de auditoria 
relacionadas às metas e resultados: 

(i) Existe alinhamento entre metas regulatórias e empresariais? 

A Aneel, a fim de monitorar o desempenho das empresas distribuidoras do setor elétrico 
e de incentivar maior eficiência na sua gestão, fixa metas regulatórias para os seguintes 
indicadores: DEC1, FEC2 , PMSO3 , INAD4  e Perdas Totais. 

Realizamos uma comparação das metas regulatórias com as metas do CMDE, para os 
indicadores Perdas Totais, DEC e FEC. Os gráficos abaixo ilustram o comportamento 
desses parâmetros de desempenho no período 2010 – 2014. 

Perdas Totais 

 

 

Fonte: Aneel 

DEC 

                                                 
1 DEC: duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, expressa em horas 
2 FEC: frequência equivalente de interrupção por  unidade  consumidora,  expressa  em  número de 
interrupções 
3 PMSO: parcela das despesas que responde pelos itens Pessoal (P), Material (M), Serviços de Terceiros 
(S) e Outras despesas (O). 
4 INAD: Inadimplência 
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FEC 

 

 

Fonte: Aneel 

A área compreendida na cor azul descreve os limites regulatórios. Se a linha vermelha 
(metas CMDE) permanecer dentro dessa área, a meta pactuada se coaduna com a 
regulatória. 
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Pelo gráfico, visualmente verifica-se que ao menos a meta do CMDE da Eletrobras 
Amazonas extrapolou o limite de perdas totais estabelecido pela ANEEL para 2014, 
embora a meta do CMDE seja bastante próxima à meta regulatória. 

Para o DEC e o FEC, verifica-se pelos gráficos que as metas do CMDE para outras 
distribuidoras também extrapolaram os limites regulatórios, no entanto apenas para a 
Eletrobras Alagoas essa diferença é significativa.  

Assim sendo, podemos afirmar que as metas regulatórias, à exceção da Eletrobras 
Alagoas, são perseguidas pelas empresas distribuidoras. 

 

 (ii) As metas pactuadas no CMDE para 2014 foram atingidas? 

Investimentos aprovados x investimentos realizados 

Consta do CMDE o indicador “investimento realizado sobre o aprovado”, que retrata o 
cumprimento do plano de investimento das empresas do sistema Eletrobras. Entre 2010 
e 2012, a meta estipulada era executar 84% do montante aprovado de investimentos, 
entretanto, a partir do exercício 2013 a meta passou a ser 90%. 

Um bom desempenho deste indicador tende a repercutir nos demais indicadores do 
CMDE, em especial nos indicadores operacionais, que se relacionam estreitamente com 
a qualidade do serviço prestado. Trata-se de um indicador global, que reflete o 
desempenho como um todo da execução do plano de investimentos de cada empresa 
distribuidora. 

O quadro a seguir detalha o comportamento do nível de investimentos nas empresas de 
distribuição: 

Quadro: Investimentos por distribuidora (2010-2014) 

Investimentos 2010 2011 2012 2013 2014 

Distribuição Acre 

Investimento Realizado 58.112 39.786 52.904 62.655 51.256 

Investimento Aprovado 193.266 104.546 78.933 115.017 69.849 

Inv. R / Inv. A 30,07% 38,06% 67,02% 54,47% 73,38% 

Distribuição Alagoas 

Investimento Realizado 138.032 86.110 104.962 112.382 88.108 

Investimento Aprovado 223.195 228.491 153.092 142.725 111.369 

Inv. R / Inv. A 61,84% 37,69% 68,56% 78,74% 79,11% 

Distribuição Amazonas 

Investimento Realizado 489.909 503.822 750.954 1.044.628 417.245 

Investimento Aprovado 895.910 738.647 966.560 1.181.232 749.406 

Inv. R / Inv. A 54,68% 68,21% 77,69% 88,44% 55,68% 

Distribuição Piauí 

Investimento Realizado 275.916 299.974 314.648 207.085 132.433 
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Investimento Aprovado 719.363 363.036 353.421 260.769 260.892 

Inv. R / Inv. A 38,36% 82,63% 89,03% 79,41% 50,76% 

Distribuição Rondônia 

Investimento Realizado 144.881 154.359 209.704 173.323 155.298 

Investimento Aprovado 253.248 211.407 246.505 191.354 189.263 

Inv. R / Inv. A 57,21% 73,02% 85,07% 90,58% 82,05% 

Distribuição Roraima 

Investimento Realizado 10.266 32.680 26.727 17.899 20.761 

Investimento Aprovado 46.574 43.418 31.415 24.917 45.521 

Inv. R / Inv. A 22,04% 75,27% 85,08% 71,83% 45,61% 

Fonte: Eletrobras 

Se observarmos o negócio distribuição como um todo, podemos afirmar, mediante 
análise do gráfico de dispersão, que as curvas de investimento realizado e aprovado se 
aproximam ao longo do período 2010-2013, o que demonstrou, naquele período, uma 
maior capacidade das empresas distribuidoras em realizar previsões mais realistas para 
seus investimentos. 

Observa-se, ainda, desprezando-se os efeitos inflacionários, um aumento nos 
investimentos realizados pelas empresas de distribuição entre 2010 e 2013, passando de 
R$ 1,1 bilhão em 2010 para R$ 1,6 bilhão em 2013, totalizando no período o montante 
de R$ 5,3 bilhões em investimentos executados. 

Contudo, em 2014, nota-se um afastamento das curvas, juntamente com uma 
diminuição do valor dos investimentos, representando os menores valores desde a 
implantação do CMDE. 

Quadro: Investimento Aprovado x Realizado – 2010/2014 

(R$ Mil) 

 

Fonte: Eletrobras 
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Ao detalharmos por empresa distribuidora, podemos observar que a Eletrobras 
Amazonas foi responsável por aproximadamente 50% do montante investido no período 
entre 2010 e 2014, o que enviesa a avaliação da execução dos investimentos do negócio 
quando se tem apenas os dados agregados. 

No gráfico abaixo constata-se que ao longo do quinquênio 2010-2014, as empresas de 
distribuição Eletrobras Acre, Eletrobras Alagoas, Eletrobras Piauí e Eletrobras Roraima 
apresentaram no indicador sob exame acumulado um fraco desempenho. 

Gráfico: Investimento Realizado x Aprovado - por distribuidora (2010-2014) 

(R$ Mil) 

 

Fonte: Eletrobras 

Considerando somente o exercício de 2014, os desempenhos mais distantes do 
investimento aprovado foram os das empresas Eletrobras Roraima, Piauí e Amazonas, 
conforme detalhamento a seguir. 

Gráfico: Investimento Realizado x Aprovado - por distribuidora - 2014 

(R$ Milhões) 
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Fonte: Eletrobras. 

Observando os dados citados, verifica-se que o negócio distribuição realizou, em 2014, 
apenas R$ 865,1 milhões do R$ 1,4 bilhão aprovado, totalizando 60,65% da execução 
prevista para aquele ano. 

Ressalte-se que a Medida Provisória nº 666/2014 promoveu alterações no orçamento de 
investimentos das distribuidoras, que totalizava inicialmente R$ 2,2 bilhões, 
provocando uma redução de 35,17% na previsão do exercício. 

Segundo a holding, a revisão do Plano de Dispêndios Globais – PDG, promovida pelo 
Decreto 8.382/14, bem como atrasos em processos licitatórios e, no caso da Eletrobras 
Amazonas, a não conclusão do processo de desverticalização, contribuíram para o não 
atingimento da meta. 

Ante o exposto, podemos concluir que o Plano de Investimentos das Empresas de 
Distribuição não vem sendo cumprido. 

Passaremos a análise do resultado dos indicadores “PMSO/ROL”, “Dívida 
Líquida/EBITDA”, “DEC”, “FEC”, Perdas e Inadimplência. 

PMSO/ROL 
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Fonte: Eletrobras 

Fonte: Eletrobras. 
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Observa-se que somente as empresas Eletrobras Alagoas e Rondônia conseguiram 
atingir a meta preconizada para 2014 no indicador PMSO/ROL. 

Na Eletrobras Acre, a Receita Operacional Líquida não foi suficiente para absorver o 
impacto das despesas com PMSO, impactado por despesas fiscais e judiciais no 
montante de R$ 12,272 milhões. 

O aumento significativo da ROL da Eletrobras Amazonas, decorrente da Venda de 
Energia no mercado de curto prazo e do registro de ativos e passivos regulatórios, não 
foi suficiente para absorver o aumento do PMSO, que excedeu a meta em cerca de R$ 
239,25 milhões. Com base em informações da empresa, os principais fatores 
responsáveis pelo aumento do PMSO foram a frustração do processo de 
desverticalização, que reduziria a folha de pagamento em cerca de R$ 43,54 milhões, 
bem como o aumento da rubrica “Outros” em cerca de 272%, ocasionado 
principalmente por um crescimento de R$ 64 milhões em despesas com ações 
trabalhistas.  

No caso de Eletrobras Roraima, o aumento das despesas com serviços de terceiros 
prejudicou a meta.  

Quanto à Eletrobras Piauí, o não atingimento decorreu do provisionamento de despesas 
com impairment (R$ 10,56 milhões) e Participação nos Lucros e Resultados (R$ 12,48 
milhões). 

Dívida Líquida/EBITDA 

A análise do indicador “Dívida Líquida/EBITDA” (Lucro antes dos juros, impostos, 
depreciação e amortização), que, nos termos do CMDE, representa uma medida da 
alavancagem financeira da companhia, avaliando o número de anos de fluxo de caixa 
requeridos para quitar as dívidas da companhia. 

 

Fonte: Eletrobras 

Observa-se que todas as empresas superaram as metas preconizadas no CMDE para 
2014. 
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Fonte: Eletrobras 

Todavia, na análise do comportamento da variável Dívida Líquida no exercício 2014 é 
possível observar que somente as empresas Eletrobras Acre, Piauí e Roraima estão 
dentro dos limites das metas, Houve extrapolação nas demais empresas, com destaque 
para a Eletrobras Amazonas, que apresentou um valor de endividamento 42,55% acima 
do estimado para o período. A realização de novos empréstimos, aliada às dificuldades 
na equalização das dívidas com fornecedores, foram os fatores responsáveis pelo 
aumento da dívida. A falta de efetivação do processo de capitalização da empresa, 
prevista para 2014, também contribuiu para elevar o endividamento. 

Já na empresa Eletrobras Alagoas o aumento da dívida líquida decorreu do aumento de 
empréstimos para a compra de energia no curto prazo e déficit de caixa. Os valores dos 
empréstimos ultrapassaram o patamar de R$ 800 milhões, comprometeu cerca de 
75,44% da Receita Operacional Líquida da empresa, de acordo com o gráfico.  

E quanto à empresa Eletrobras  Rondônia, o aumento expressivo do saldo devedor dos 
contratos de empréstimos e financiamentos junto à holding (de R$ 481.809 mil, em 
2013, para R$ 692.092 mil, em 2014), contribuiu para o não atingimento da meta. 
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Fonte: Relatório de Gestão 2014 e Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005 

Já em relação ao EBITDA é possível observar que todas as empresas, exceto 
RORAIMA, alcançaram a meta estipulada, destacando-se a Eletrobras Rondônia, que 
apresentou um valor 932,95% superior ao estipulado para o ano. 

O EBITDA da  Eletrobras Roraima foi afetado pelo aumento substancial do custo com 
energia elétrica comprada para revenda. Por consequência, seu Lucro Líquido fechou o 
ano com um montante negativo de R$ 51,6 milhões frente a uma meta estipulada de R$ 
17,85 milhões negativos. 

DEC e FEC 

Em relação aos indicadores de qualidade da prestação do serviço, à exceção da empresa 
Eletrobras Rondônia, as demais empresas não cumpriram as metas impostas para o 
indicador DEC. No caso do FEC, houve extrapolação em três das seis empresas 
analisadas, quais sejam: Eletrobras Alagoas, Acre e Piauí. 

Gráfico: DEC E FEC (2014) 

 

 

Em relação aos indicadores de qualidade da prestação do serviço, à exceção da empresa 
Eletrobras Rondônia, as demais empresas não cumpriram as metas impostas para o 
indicador DEC. No caso do FEC, houve extrapolação em três das seis empresas 
analisadas. 
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Segundo a Eletrobras, problemas técnicos no sistema de distribuição tais como a 
limitação de fornecimento de potência do sistema supridor (Eletrobras Roraima), 
sobrecarga em alimentadores (Eletrobras Piauí) e desligamentos decorrentes de 
condições climáticas (Eletrobras Amazonas) contribuíram para o não atingimento da 
meta. Houve também, de acordo com o Grupo, restrições orçamentárias que limitaram 
ações de manutenção e provocaram atrasos em obras de expansão e pagamento de 
prestadores de serviço de atendimento emergencial (Eletrobras Acre e Alagoas) e 
redução de 28% na quantidade de equipes (Eletrobras Piauí). 

Perdas e Inadimplência 

Em relação ao indicador de perdas totais é possível verificar que todas as distribuidoras 
extrapolaram as metas estabelecidas. 

 

 

Fonte: Aneel e Eletrobras. 

 

As causas do não atingimento do índice de perdas estão atribuídas aos atrasos nos 
empreendimentos do Projeto Energia +, no caso das empresas Eletrobras Amazonas, 
Alagoas, Piauí e Rondônia. Mais especificamente no caso da empresa Eletrobras 
Rondônia, foram identificados atrasos no faturamento da energia recuperada, bem como 
um aumento de área de invasões não regulamentadas pelo governo com ligações não 
homologadas.  

Outros problemas, tais como atraso nos laudos de verificação de medidores e 
acompanhamento das ocorrências, decorrentes da escassez de mão de obra e recursos 
necessários à fiscalização e cobrança (Eletrobras Roraima), bem como o fracasso na 
licitação de empresas para construção de rede e regularização de consumidores em área 
com desvios de energia (Eletrobras Piauí) também foram assinalados pela Eletrobras. 

Quanto aos níveis de inadimplência, Eletrobras Amazonas, Piauí e Roraima 
descumpriram as metas pactuadas no CMDE. 
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Fonte: Aneel e Eletrobras. 

 

O percentual de inadimplência identificado na Eletrobras Amazonas resulta da grande 
quantidade de processos a serem notificados em um prazo muito curto, além de um 
baixo grau de registro no Serasa por limitação contratual e aumento da inadimplência do 
poder público, em virtude do déficit orçamentário do Estado em 2014 que transferiu 
essa dívida para o exercício 2015. 

Quanto à Eletrobras Piauí, o indicador de inadimplência extrapolou o teto da meta do 
CMDE para 2014 devido ao reduzido volume do serviço de corte-religação em razão da 
inexistência do Contrato de Serviços Comerciais. Estes serviços de corte-religação estão 
sendo realizados regularmente por apenas três equipes cedidas pela diretoria de 
operação para atender a toda a rede. Uma liminar impeditiva de negativação da Serasa e 
corte de faturas por irregularidade também dificultaram a cobrança de inadimplentes. 
Outro fator impactante é a inadimplência acumulada em 2014 de R$ 10,5 milhões da 
empresa AGESPISA. 

Por todo exposto, pode se observar, com base nas informações referentes ao ano de 
2014, em especial os indicadores operacionais e financeiros, em que pesem as 
justificativas constantes do Relatório Executivo de Desempenho da Eletrobras nº 69, 
que as metas pactuadas para o exercício 2014 não foram cumpridas. 

 

(iii) O CMDE contribuiu para melhora no desempenho operacional das empresas 
distribuidoras?  

O ponto de auditoria a seguir discorrerá sobre a análise dos resultados quantitativos e 
qualitativos na vigência dos Contratos de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE 
ao longo do período 2010 – 2014. Descreveremos nossa avaliação dos impactos da 
implementação do CMDE nas empresas de distribuição Eletrobras começando pelos 
indicadores de qualidade do serviço. 
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A Agência Nacional de Energia Elétrica estabeleceu indicadores de continuidade do 
serviço público de distribuição de energia, que refletem a qualidade do serviço prestado 
ao consumidor. 

Os indicadores de continuidade são do tipo individual ou coletivo; os primeiros tratam 
do serviço prestado a cada unidade consumidora, enquanto os demais avaliam o serviço 
de distribuição como um todo. 

São indicadores coletivos o DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora), o FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora) e o TMA (Tempo Médio de Atendimento), sendo que tais indicadores 
são medidos no CMDE. Os indicadores individuais são o DIC (Duração de interrupção 
individual por unidade consumidora), o FIC (Frequência de interrupção individual por 
unidade consumidora) e o DMIC (Duração máxima de interrupção contínua por unidade 
consumidora ou ponto de conexão). 

Até janeiro de 2009, a violação dos limites para indicadores coletivos implicava na 
aplicação de multa pelo ente regulador; de 2010 em diante, a Aneel estipulou uma 
compensação pela violação dos padrões individuais de qualidade, conforme previsto no 
módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 
Nacional – PRODIST. 

Em resposta às Solicitação de Auditoria 201412711/008, 201503912/02, e mediante 
consulta ao sítio eletrônico da Aneel, coletamos os dados referentes às compensações 
pagas aos consumidores no período 2010-2014, que abaixo passamos a avaliar. 

Desde a implementação do CMDE, as empresas de distribuição da Eletrobras 
ressarciram a seus consumidores por problemas na qualidade dos serviços prestados o 
montante de R$153.349.685,77. 

Gráfico: Compensação por não cumprimento dos limites impostos pela Aneel 
(DIC, FIC e DMIC) – consolidado 

 

Fonte: Aneel e Eletrobras 

Apesar da queda significativa nas compensações pagas no exercício 2011 em relação ao 
exercício 2010, cerca de 31%, podemos observar uma tendência consolidada de 
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crescimento dos valores compensados aos consumidores, com uma variação de 73,56% 
no período 2011-2014. Em relação a 2010, a variação foi de 18,06%. 

Gráfico: Compensação por não cumprimento dos limites impostos pela Aneel 
(DIC, FIC e DMIC) 

 

 

 

Fonte: Aneel, Eletrobras 

Fonte: Aneel e Eletrobras. 

Observando individualmente as empresas, verifica-se que a única que apresentou uma 
trajetória de queda consistente no período 2010-2014 foi a Eletrobras Roraima. Por 
outro lado, Eletrobras Alagoas, Piauí, Acre e Rondônia vêm apresentando uma sólida 
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tendência de aumento no montante ressarcido ao consumidor a título de compensação 
pela prestação deficiente do serviço. 

Outro aspecto analisado refere-se ao valor de compensações pagas frente à quantidade 
de consumidores. Do gráfico abaixo, depreende-se que as 3 piores distribuidoras seriam 
as empresas Eletrobras Distribuição Acre, Amazonas e Rondônia, levando-se em conta 
a compensação por consumidor (R$/consumidor), assumindo que as maiores 
compensações indicariam uma pior qualidade no serviço prestado individualmente (em 
média). Sob a ótica do número de compensações por consumidor, as 3 piores seriam: 
Acre, Alagoas e Amazonas. 

Quadro: Compensações pagas por consumidor (R$ por consumidor) 

 

 

 

Fonte: Aneel e Eletrobras 

Do quadro acima podemos notar que, no período 2010-2014, enquanto a Eletrobras 
Acre ressarciu, em média, R$ 122,02 por consumidor, a Eletrobras Piauí ressarciu, em 
média, R$ 7,46. 
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O resultado da relação quantidade de compensações pagas/número de consumidores 
reforça a situação observada: 

Gráfico: quantidade de compensações pagas/número de consumidores 

2010 – 2014 

 

 

 

Índices maiores que 1 revelam um número de compensações maior do que quantidade 
de consumidores. Pode-se observar que, à exceção da Eletrobras Piauí, o número de 
interrupções do serviço foi maior que o número de consumidores. 

Cumpre salientar que a quantidade de consumidores é um parâmetro relevante na 
análise da questão, entretanto não se pode olvidar que as questões geográficas também 
têm grande influência no resultado dos indicadores sob exame, em que pese o fato de 
estas questões já serem consideradas pelo agente regulador quando da definição dos 
limites. 
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Em relação aos indicadores coletivos, passaremos a analisar o desempenho dos 
indicadores DEC e TMA, que são indicadores constantes do Contrato de Metas e 
Desempenho Empresarial. 

Gráfico: Desempenho do indicador DEC 

 

Fonte: Aneel. 

Analisando individualmente as distribuidoras, observa-se que as empresas Eletrobras 
Alagoas e Acre apresentam piora no indicador de Duração Equivalente de Interrupção 
por Unidade Consumidora no período 2010-2014, com aumentos de 63,65% e 33,37% 
em relação ao resultado de 2010. 

Por outro lado, as demais empresas apresentam tendência de queda no indicador 
coletivo de duração de interrupção, com destaque para a Eletrobras Amazonas, que 
obteve uma queda de 38,56% em relação a 2010.  

Gráfico: Desempenho do indicador TMA – em minutos 
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Fonte: Aneel, Resposta a Solicitação de Auditoria nº 201503912/02. 

Em relação ao Tempo Médio de Atendimento (TMA), da leitura do gráfico acima, 
pode-se observar que no período 2010-2014 as empresas apresentaram uma piora no 
resultado do indicador, destacando-se a Eletrobras Acre, Alagoas, Amazonas e Piauí, 
que apresentaram, respectivamente, aumentos de 57%, 106%, 791% e 52% no tempo 
médio de atendimento ao consumidor, desde a implementação do CMDE. 

Anualmente, a Aneel publica o Ranking da Continuidade do Serviço, que compara o 
desempenho entre as empresas distribuidoras de energia, mediante a apuração dos 
índices de continuidade no fornecimento de energia elétrica. No exercício 2014, como 
se observa no quadro abaixo, as empresas administradas pelo grupo Eletrobras 
obtiveram um desempenho muito distante das empresas benchmarking. 

Quadro: Indicador de Desempenho Global de Continuidade 

Posição no 
Ranking 

DGC Sigla Empresa Região 

1º 0,55 CPFL SANTA CRUZ COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ SE 
3º 0,69 CEMAR COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO NE 

11º 0,8 CELTINS 
COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO 
TOCANTINS 

NO 

15º 0,9 AME AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NO 
17º 0,91 COSERN COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE NE 
19º 0,94 ESE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NE 
21º 0,99 CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES CO 
22º 1,01 COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NE 
26º 1,05 CERON CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA NO 
27º 1,11 CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO NE 
28º 1,16 CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ NO 
31º 1,28 CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ NE 
34º 1,87 CEA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ NO 
35º 1,97 CEAL COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS NE 

Fonte: Aneel. 
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O DGC (indicador de Desempenho Global de Continuidade) consiste na média 
aritmética simples das razões entre os valores apurados e limites anuais dos indicadores 
DEC e FEC. 

Comparando os índices calculados desde 2011, observa-se uma melhora somente na 
empresa PIAUI. Para as demais, pode-se identificar queda no desempenho, tanto no 
índice quanto no ranking em relação ao obtido em 2011, conforme tabela abaixo: 

Quadro: Indicador de Desempenho Global de Continuidade e posição no Ranking 
da Aneel – 2011 a 2014 

Ano 2011 2012 2013 2014 

Distribuidora DGC RANKING DGC RANKING DGC RANKING DGC RANKING 

AMAZONAS 0,86 14 0,95 23 0,83 15 0,9 15 

ALAGOAS 1,2 30 1,4 31 1,49 32 1,97 35 

PIAUI 1,42 32 1,29 30 1,24 28 1,28 31 

RONDONIA 1,03 25 0,92 20 1,25 29 1,05 26 

Fonte: Nota Técnica n° 0007/2015-SRD/ANEEL 
               Nota Técnica n° 0011/2015-SRD/ANEEL 
               Nota Técnica n° 0054/2012-SRD/ANEEL 
               Nota Técnica n° 0038/2013-SRD/ANEEL 

 

Nas empresas Eletrobras Acre e Roraima, classificadas em mercados inferiores a 1 
TWh, nota-se uma piora no DGC em relação a 2011. 

Quadro: Indicador de Desempenho Global de Continuidade e posição no Ranking 
da Aneel – 2011 a 2014 (Acre e Roraima) 

Ano 2011 2012 2013 2014 

Distribuidora DGC RANKING DGC RANKING DGC RANKING DGC RANKING 

ACRE 1,05 26 1,46 26 1,49 24 1,44 27 

RORAIMA 0,70 16 0,67 13 0,76 18 0,79 16 

Fonte: Nota Técnica n° 0007/2015-SRD/ANEEL 
               Nota Técnica n° 0011/2015-SRD/ANEEL 
               Nota Técnica n° 0054/2012-SRD/ANEEL 
               Nota Técnica n° 0038/2013-SRD/ANEEL 
 

Por todo exposto, pode se concluir que no período 2010-2014, sob a gestão do Contrato 
de Metas e Desempenho Empresarial, houve uma piora na qualidade do serviço público 
de distribuição de energia elétrica prestado pelo grupo Eletrobras. 

Passaremos a seguir a avaliar os indicadores operacionais referentes às perdas de 
energia, no período 2010-2014; indicadores de extrema importância porque refletem 
diretamente no faturamento das distribuidoras. 

As perdas refletem a diferença entre o quantitativo de energia injetada no sistema e a 
energia faturada pelas distribuidoras, dividindo-se entre perdas técnicas e não técnicas. 



 

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

23 

As perdas técnicas são inerentes ao próprio sistema elétrico; as não técnicas referem-se 
aos consumos não medidos: desvios de medição (erros e fraudes), estimação e furtos. 

No período 2010-2014, a Eletrobras apresentou em todas suas distribuidoras, exceto na 
Eletrobras Acre, uma discreta tendência de queda nos percentuais de perda de energia. 

Gráfico: Percentual de perda de energia – 2010 a 2014 

 

Fonte: Aneel 

Entretanto, é importante ponderar, na análise deste indicador, a divergência entre a 
perda efetiva e a perda regulatória, que é o limite imposto pela regulação. 

Conforme consta do site da ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidores de 
Energia Elétrica, “a Aneel se utiliza de métodos regulatórios para determinar qual o 
nível máximo de perdas não técnicas que as distribuidoras podem repassar às tarifas. 
Esse método depende sobremaneira da área de concessão na qual a distribuidora está 
inserida. Áreas com maior complexidade social terão permissão de repasse maior das 
perdas não técnicas no valor das tarifas”. 

Cabe destacar que as distribuidoras Eletrobras atuam em um mercado de grande 
complexidade social e geográfica, o que importa em fatores que ocasionam um maior 
nível de perdas em relação às demais concessionárias/permissionárias de serviço 
público de distribuição.Este fato é levado em consideração pelo órgão regulador, 
conforme pode ser observado no quadro abaixo, que demonstra que as distribuidoras 
Eletrobras figuram entre as que têm uma maior tolerância de perdas pela Aneel.  

Quadro: Perdas Regulatórias (2014) 

RANKING EMPRESA % 

1 CELPA 28,56% 



 

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

24 

2 AME 23,70% 

3 CEPISA 21,55% 

5 CEAL 18,92% 

6 ELETROACRE 18,21% 

7 CERON 17,96% 

10 CELTINS 13,89% 

20 BOAVISTA 11,44% 

27 ELETROPAULO 9,70% 

34 BANDEIRANTE 8,71% 

Fonte: http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=801 

Todavia, as distribuidoras Eletrobras são as que mais se afastam das metas regulatórias. 
Importante frisar que a extrapolação dos limites regulatórios importa na assunção pela 
concessionária dos prejuízos inerentes ao percentual de perdas que ultrapassou o 
autorizado pela Aneel, posto que não poderá ser repassado à tarifa. 

Quadro: Perdas Totais (Efetiva x Regulatória) - 2014 

Ranking Empresa Perda Total (efetiva) Perda Regulatória Diferença 

2 AME 38,89% 23,70% 15,19% 

3 CEAL 26,68% 18,92% 7,76% 

4 CEPISA 29,30% 21,55% 7,75% 

5 CERON 24,08% 17,96% 6,12% 

6 ELETROACRE 23,65% 18,21% 5,44% 

9 CELPA 31,23% 28,56% 2,67% 

13 CELTINS 15,92% 13,89% 2,03% 

38 BOAVISTA 11,53% 11,44% 0,09% 

55 CEMAR 17,41% 19,62% -2,21% 
Fonte: http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=801 

Os quadros a seguir retratam, por empresa, no intervalo 2010-2014, a comparação entre 
os percentuais definidos pela Aneel e as perdas efetivas.  

Quadro: Comparativo: Perdas Efetivas x Perdas Regulatórias (2010-2014) 
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Fonte: Aneel, Eletrobras 

Da leitura dos gráficos constantes do quadro acima podemos constatar que, à exceção da 
Eletrobras Roraima, houve pouca redução na diferença entre os percentuais de perdas 
tolerados pela Aneel e os percentuais de perdas efetivos, o que pode ser melhor 
observado na tabela a seguir: 

Quadro: Metas Regulatórias x Resultados Apurados 

AMAZONAS 

2010 2011 2012 2013 2014 

ANEEL 21,12 19,97 19,79 20,58 23,70 

RESULTADO 42,37 41,88 39,06 38,58 38,89 

DIFERENÇA 21,26 21,91 19,27 17,99 15,19 

ALAGOAS 

2010 2011 2012 2013 2014 

ANEEL 20,61 19,66 18,11 18,20 18,92 

RESULTADO 31,51 29,95 26,94 27,32 26,68 

DIFERENÇA 10,90 10,29 8,83 9,12 7,76 

ACRE 

2010 2011 2012 2013 2014 

ANEEL 23,86 22,65 22,32 20,27 18,21 

RESULTADO 24,48 23,52 20,92 27,74 23,65 

DIFERENÇA 0,62 0,87 -1,40 7,47 5,44 

PIAUI 

2010 2011 2012 2013 2014 

ANEEL 25,16 24,61 23,01 19,38 21,55 

RESULTADO 34,30 34,00 30,36 30,00 29,30 

DIFERENÇA 9,14 9,39 7,35 10,62 7,75 

RONDONIA 

2010 2011 2012 2013 2014 

ANEEL 23,25 22,16 21,18 19,93 17,96 

RESULTADO 29,50 28,49 24,85 26,64 24,08 

DIFERENÇA 6,25 6,33 3,66 6,71 6,12 

RORAIMA 

2010 2011 2012 2013 2014 

ANEEL 15,14 13,98 12,79 12,03 11,44 

RESULTADO 16,14 15,78 12,27 12,12 11,53 
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DIFERENÇA 0,99 1,81 -0,52 0,09 0,09 

 

Fonte: Aneel 

Por todo exposto, pode-se concluir que no período 2010-2014, sob a gestão do Contrato 
de Metas e Desempenho Empresarial, não houve melhora significativa no indicador de 
perdas de energia, posto que as curvas de perdas efetivas e de perdas regulatórias se 
mantiveram praticamente equidistantes. 

 

(iv) O CMDE contribuiu para melhora no desempenho econômico-financeiro das 
distribuidoras?  

Passaremos a seguir a analisar os indicadores econômico-financeiros constantes do 
CMDE. 

O indicador PMSO/ROL tem, segundo consta do protocolo de indicadores do CMDE, a 
finalidade de quantificar a participação dos custos operacionais (Pessoal, Material, 
Serviços e Outros) na Receita Operacional Líquida (Receita Operacional Bruta menos 
Impostos sobre a Receita e Encargos Setoriais) da empresa, sendo, portanto, do tipo 
quanto menor melhor. 

Os gráficos a seguir apresentam os resultados do indicador PMSO/ROL no período de 
2010 a 2014. 

Gráfico: PMSO/ROL (%) 
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Fonte: Elaborada com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005 e Relatório de 
Gestão das Distribuidoras 2014. 

Observa-se uma trajetória de redução dos custos operacionais na receita operacional no 
período 2010-2014 nas empresas Eletrobras Amazonas, Roraima, Rondônia e Alagoas. 
O índice na Eletrobras Piauí ficou em patamares semelhantes, à exceção de 2013. Já na 
empresa Eletrobras Acre nota-se um aumento na participação dos custos gerenciáveis. 

Fazendo uma curva ajustada dos resultados na empresa Eletrobras Roraima, observou-
se uma tendência de elevação dos níveis de PMSO/ROL para os próximos anos 
conforme ilustrado a seguir. 

Gráfico: Projeção de PMSO/ROL para a empresa RORAIMA (%) 

 

Fonte: Elaborado com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005 e Relatório de 
Gestão das Distribuidoras 2014 

Adicionalmente, é importante analisar separadamente as variáveis que compõem o 
indicador (PMSO e ROL) para que se entenda seu comportamento ao longo do período 
analisado. 

Gráfico: PMSO por empresa (R$ milhões) 
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Fonte: Elaborada com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005. 

Constata-se, da leitura do gráfico acima, uma elevação em 2014 de 19,67% do valor 
consolidado dos custos de PMSO em relação a 2010. Cinco das seis distribuidoras 
apresentam uma trajetória de elevação dos custos operacionais em relação ao início do 
CMDE, com destaque para Eletrobras Acre e Amazonas, com aumentos de 102,66% e 
134,04%, respectivamente. 

Convém destacar que, na formação da tarifa, a Aneel utiliza-se de duas variáveis, os 
custos não-gerenciáveis - parcela A e gerenciáveis - parcela B. Compõem a parcela A os 
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custos com a compra de energia, encargos setoriais, uso dos sistemas de distribuição de 
terceiros ou uso dos sistemas de transmissão, enquanto na parcela B estão incluídos os 
custos com pessoal, material, serviços e outros. 

Na definição da parcela B, a Aneel impõe limites para cobertura tarifária dos gastos 
com PMSO. Visando uma avaliação mais eficiente das distribuidoras; promovemos, a 
seguir, uma comparação entre os limites regulatórios e os gastos efetivos com PMSO. 

Gráfico: Comparação entre os limites regulatórios e os gastos efetivos com PMSO 
(R$ milhões) 

 

 

 

Da leitura dos gráficos, observa-se que as distribuidoras Eletrobras vêm apresentado 
despesas com PMSO muito superiores aos custos suportados pela tarifa, com destaque 
para as empresas Eletrobras Acre, Amazonas e Roraima, com índices, em 2014, 
31,58%, 123,67% e 178,83% superiores à meta regulatória.  

Gráfico: Receita Operacional Líquida (R$ milhões) 
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Fonte: Eletrobras 

No que se refere à Receita Operacional Líquida (ROL), observa-se um incremento de 
74,21% no período 2010-2014. Todavia, ao tratarmos do comportamento desse 
indicador no âmbito de cada empresa, observamos que seu aumento não foi suficiente 
para acompanhar a variação dos custos operacionais (PMSO), contribuindo menos para 
a formação do resultado contábil. 
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Fonte: Eletrobras 

Dívida Líquida/EBITDA  

O indicador Dívida Líquida/EBITDA (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e 
amortização), que, nos termos do CMDE, representa uma medida da alavancagem 
financeira da companhia, avaliando o número de anos de fluxo de caixa requeridos para 
quitar as dívidas da companhia, não vem sendo apurado com regularidade em função 
dos recorrentes prejuízos operacionais, motivo pelo qual analisaremos individualmente 
as variáveis componentes do indicador. 

Dívida Líquida é o resultado do montante de estoque da dívida abatidos os valores de 
recebíveis e caixa. 

Gráfico: Dívida Líquida (em milhões de R$) 



 

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

32 

 

 

Fonte: Elaborado com base em Resposta às Solicitações de Auditoria nº 201410481/005 e 
201503912/02. 

Observa-se que, no período 2012-2014, o negócio distribuição apresentou um aumento 
de 152,16% no montante da dívida líquida, destacando-se Eletrobras Amazonas, 
Roraima e Rondônia, que apresentaram aumentos, respectivamente, de 229%, 736% e 
241,54% no seu endividamento. Tal situação é agravada pelos repetidos prejuízos 
contábeis das empresas distribuidoras da Eletrobras, o que demonstra que as empresas 
são incapazes de se alavancar financeiramente. 

O gráfico a seguir mostra que, embora o negócio distribuição tenha apurado um lucro de 
R$ 557,32 milhões no período 2010-2014, encerrou com um EBTIDA negativo da 
ordem de R$ 850,655 milhões de 2010 a 2013. O resultado consolidado não incluiu o 
EBTIDA da empresa ACRE em 2011. 

Gráfico: EBITDA (R$ Milhões) 
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Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005, Relatório de Gestão 
2014. 

No que se refere aos resultados econômicos, merece destaque o relatório dos auditores 
independentes sobre as demonstrações financeiras 2014 que informa que a “A 
continuidade operacional das empresas controladas e coligadas (...) depende da 
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manutenção do suporte financeiro por parte de terceiros, da Companhia e demais 
acionistas”. 

Saliente-se a Nota Explicativa 15 que realça o fato de as empresas controladas do 
segmento de distribuição e a controlada de geração Companhia de Geração Térmica de 
Energia Elétrica (CGTEE) terem apurado prejuízos continuamente em suas operações e 
apresentarem, em 31 de dezembro 2014, capital de giro negativo de R$ 1.221.736 mil e 
passivo a descoberto de R$ 3.355.404 mil. 

Por todo exposto, pode-se concluir que na vigência dos CMDE, houve piora no 
desempenho econômico-financeiro das empresas distribuidoras da Eletrobras. 

Nos Achados de Auditoria deste relatório foram detalhadas as constatações decorrentes 
das análises apresentadas neste item. Em que pesem os dados apresentados nos achados 
referirem-se ao período entre janeiro/2010 e outubro/2014, os dados referentes ao 
período entre outubro e dezembro de 2014, acrescentados na Análise Gerencial do 
presente relatório, não alteraram o teor das constatações e recomendações realizadas 
para o período até outubro/2014 (as quais foram objeto do Relatório de Auditoria nº 
201412711), à exceção do ponto relativo ao alinhamento entre metas empresariais e 
regulatórias. 

 

2.3.2 Acompanhamento das medidas de recuperação econômico financeira da 
Eletrobras, decorrentes da perda de receita sofrida pela edição da Lei nº 
12.783/2013. 

Os impactos da redução das tarifas nos investimentos da Eletrobras vêm sendo 
acompanhados pelo Tribunal de Contas da União. Por meio do Acórdão 1.128/2013 – 
TCU – Plenário, determinou-se que os levantamentos realizados em 2012 fossem 
atualizados para o exercício de 2013, de modo a verificar se as medidas anunciadas no 
Plano Diretor de Negócios e Gestão – PDNG 2013–2017, vêm sendo tempestivamente 
implementadas. Esse trabalho culminou com a edição do Acórdão nº 2.945/2014 – TCU 
– Plenário. 

A redução de receita nas empresas Eletrobras somente poderia ser compensada pelos 
efeitos financeiros dos projetos em andamento, pelas indenizações devidas pelo 
Governo face à renovação das concessões, e outras medidas de cunho operacional e 
administrativo, tais como a redução de custos com Pessoal, Material, Serviços e Outros 
– PMSO, além da desoneração de atividades não afetas às atividades de geração, 
transmissão e distribuição.  

Diante dessa situação, o TCU realizou uma atualização do levantamento realizado em 
fiscalização anterior, identificando fatores de riscos aos investimentos da Eletrobras. 

Em reunião realizada entre a Secex Estatais e a CGU/RJ, foram discutidas as estratégias 
e os escopos dos trabalhos de Auditoria de Avaliação da Gestão a serem realizados pela 
CGU nas empresas estatais, visando a certificação de contas para o exercício de 2014. 
Quanto à atuação do órgão na Eletrobras Holding, ficou estabelecido que o controle 
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interno daria continuidade aos trabalhos, iniciados pelo TCU em 2012, de 
acompanhamento dos riscos. 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder questões de auditoria relacionadas 
aos seguintes aspectos:  

- verificação do cumprimento das metas de participação nos mercados de geração e 
transmissão; e 

- acompanhamento dos pontos de risco identificados no Acórdão Nº 2.945/2014 – TCU 
– Plenário.  

A seguir são apresentadas as questões de auditoria que foram respondidas por meio 
deste trabalho.  

(i) As metas de investimentos e participações nos mercados de geração e 
transmissão, anunciadas no Plano Diretor de Negócios e Gestão – PDNG 2014–
2018, foram cumpridas em 2014? 

Metas de Investimentos 

De acordo com o Plano Diretor de Negócios e Gestão – PDNG 2014–2018, a Eletrobras 
estimou para o período investimentos da ordem de R$ 60,280 bilhões, sendo que em 
2014 foram aprovados R$ 14,580 bilhões. No entanto, o resultado atingido ficou 
inferior em 21,77% ao montante aprovado, conforme ilustrado a seguir: 

 

Fonte: PDNG 2014-2018, Relatório Executivo do Desempenho da Eletrobras para o Conselho de 
Administração nº 69. 

 

O resultado foi influenciado pelo desempenho das empresas de Geração e Transmissão, 
cujos investimentos realizados representam cerca de 84% do total aplicado 
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Fonte: PDNG 2014-2018, Relatório Executivo do Desempenho da Eletrobras para o Conselho de 
Administração nº 69. 

 

Importante ressaltar que o PDNG 2014 – 2018 estimou um percentual de realização da 
ordem de 90% em 2014. Não só o resultado geral ficou abaixo do esperado (78,23%), 
mas também os das empresas de geração e transmissão, sobretudo as empresas 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco – Chesf e Companhia de Geração Térmica de 
Energia Elétrica – CGTEE. 

Assim sendo, pode-se afirmar que as metas de investimentos não foram atingidas em 
2014.  

Participação nos Mercados de Geração e Transmissão 

Os investimentos planejados pela holding têm como um de seus propósitos fazer com 
que as Empresas Eletrobras atinjam a divisão de mercado, em 2018, de 35% para 
geração e 52,8% para transmissão, segundo o PDNG 2014-2018.  

Apesar da previsão de crescimento, notamos que em 2014 houve uma diminuição da 
capacidade instalada de geração das empresas da Eletrobras em relação à nacional, em 
que pese ter havido um incremento na capacidade instalada de geração do grupo. 

Gráfico: Relação Capacidade Instalada de Geração do Grupo Eletrobrás x 
Capacidade Instalada de Geração Nacional 
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Fonte: Relatório Executivo do Desempenho da Eletrobras para o Conselho de Administração nº 69 
– Mar 2015. 

 

Comparando as estimativas de crescimento da capacidade instalada nacional com as 
projeções de crescimento do grupo, verifica-se que a meta preconizada em 2018 não 
será atingida. 

A meta de 35% foi estimada levando-se em consideração as projeções do Plano Decenal 
de Expansão de Energia - PDE 2012 – 2022, o que representava, naquela ocasião, uma 
capacidade instalada de 56,4 GW para a Eletrobras. Considerando as novas projeções de 
capacidade instalada do Brasil contidas no PDE 2023, os empreendimentos contratados 
e em operação representarão 33,4% do market share em 2018. Para alcançar a meta 
definida no PDNG 2014-2018, a holding terá de contratar e construir mais 2,6 GW. 

O segmento de transmissão apresenta situação idêntica, porém, com uma trajetória de 
diminuição do nível de participação nacional. 

Gráfico: Relação Km de Linhas de Transmissão Eletrobrás x Km de Linhas de 
Transmissão Nacional 
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Fonte: Relatório Executivo do Desempenho da Eletrobras para o Conselho de Administração nº 66 
– Dez 2014. 

A holding ressaltou que o decréscimo de participação coresponde a empreendimentos já 
contratados (41,55%), mas que a meta preconizada no Plano (52,8%) não foi descartada. 
O grupo terá de contratar, até 2018, mais 18 mil Km de linhas de transmissão para 
cumprir a meta de participação. 

Ressalta-se que as metas de participação nos mercados consideram empreendimentos 
contratados, tanto em operação quanto em construção. Se levarmos em conta os 
empreendimentos em operação, podemos observar que o faturamento da Eletrobras 
representou, em 2014, 25,55% do mercado, no que se refere ao segmento de 
transmissão, pouco mais da metade do market share de 2014. As informações foram 
retiradas do Relatório de Apuração Mensal de Serviços e Encargos de Transmissão, 
divulgado pelo Operador Nacional do Sistema – ONS. 

Logo, o atingimento das metas de participação preconizadas no PDNG 2014-2018 
dependerá de novas contratações de empreendimentos.  

(ii) Como a Eletrobras lidou, em 2014, com os pontos de risco identificados no 
Acórdão nº 2.945/2014 – TCU – Plenário? 

Redução de Custos 

a) PMSO 

Um dos riscos aos investimentos identificado, da ordem de R$ 60,8 bilhões no 
quinquênio 2014 -2018, foi a necessidade de redução de despesas de custeio com 
pessoal, material, serviços e outras (PMSO). 

O Plano Diretor de Negócios e Gestão – PDNG 2014-2018 traçou uma trajetória de 
redução de despesas de custeio com pessoal, material, serviços e outras (PMSO). A 
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estimativa é de que, em 2018, haja uma redução de 32% em relação ao resultado de 
2013, conforme gráfico a seguir. 

Gráfico: Projeção de redução do indicador de PMSO 

 

Fonte: PDNG 2014 – 2018. 

Verifica-se que a estimativa para 2014 era de uma redução de 9% e 19% em relação aos 
resultados de 2012 e 2013, respectivamente. No entanto, o resultado de 2014 não 
atingiu a meta preconizada, ficando cerca de 17,94% abaixo do valor de 2013 e com um 
desvio de 1,04 % (pontos percentuais) em relação à meta 

Gráfico: PMSO 2014 (META X RESULTADO) 

 

Obs: 

(1) Valores correntes, corrigidos pelo IGPM 2014(6,01%). 
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(2) Resultado sem as informações da empresa CELG-D, não considerada no planejamento da 
holding. A empresa foi incorporada ao Grupo em 2014. 
Fonte: Eletrobras 

 

Para os setores de Geração e Transmissão, o não atingimento tem como principais 
fatores a compra de energia elétrica no mercado de curto prazo e a compra de 
combustível. A exposição involuntária da empresa Eletronorte incorreu em uma despesa 
de R$ 1,4 bilhão de reais. Furnas desembolsou cerca de R$ 1,35 bilhão a mais em 
despesas com PMSO devido ao aumento da compra de energia para revenda. Já a Chesf 
comprou energia no valor de R$ 620 milhões. 

No caso da compra de combustível, a Chesf acionou uma de suas termelétricas para 
garantir o abastecimento, registrando uma despesa de R$ 363 milhões para o exercício 
em análise. Já em Furnas, o aumento do acionamento das Usinas Termoelétricas gerou 
uma despesa adicional com compra de combustível, destacando-se os gastos de 
aproximadamente R$ 55 milhões na UTE Santa Cruz. 

Portanto, temos a concluir que a redução do PMSO almejada pela holding não foi 
atingida devido, em grande parte, ao déficit de produção das hidrelétricas que vendem 
sua energia pelo regime de cotas. Sem os 100% de energia contratada para abastecer 
seus mercados, as concessionárias são obrigadas a comprar energia no mercado de curto 
prazo, bem como acionarem suas termelétricas, incorrendo em custos bem mais 
elevados do que o previsto. 

b) Medidas de desoneração de atividades não afetas a geração, transmissão e 
distribuição 

As metas de redução do PMSO foram fixadas prevendo-se um conjunto de projetos com 
foco na eficiência operacional. Dos projetos anunciados, destacam-se os de desoneração 
de atividades não vinculadas diretamente às concessões, com o escopo de retirar do 
custeio das empresas do grupo empreendimentos e iniciativas não diretamente afetos 
aos negócios de geração, transmissão e distribuição. São despesas que, se eliminadas, 
concorrerão para as reduções almejadas de custeio. 

A equipe de auditoria procedeu a verificação de duas medidas de maior materialidade, 
que estão a cargo da Chesf: o Programa de reassentamento da Usina Hidrelétrica (UHE) 
Itaparica e a manutenção do Hospital Nair Alves de Sousa. 

b.1) Programa de reassentamento da UHE Itaparica 

Um dos projetos de desoneração destacados no PDNG 2014-2018 é o Programa de 
reassentamento da UHE Itaparica, que teve a sua origem a partir da construção da 
referida UHE, localizada na região do submédio São Francisco, entre os estados de 
Pernambuco e Bahia. Em função da formação do lago de Itaparica, 10.500 famílias 
foram deslocadas, das quais 6.100 eram de pequenos agricultores, e dentre estas, 200 
famílias indígenas da tribo Tuxá, que tiveram suas fontes de trabalho e renda 
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recompostas através da implantação de perímetros públicos irrigados de Itaparica pela 
Chesf. 

Em sessão ordinária de 30 de janeiro de 2013, o Tribunal de Contas da União editou o 
Acórdão nº 101/2013-TCU-Plenário, no qual determinou à Casa Civil, órgão 
responsável pela coordenação e integração das ações do Governo, aos Ministérios de 
Minas e Energia e da Integração Nacional, à Chesf e à Codevasf, com amparo no art. 
43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do Regimento 
Interno do TCU, que, em conjunto, no prazo de 180 dias, elaborassem e enviassem ao 
Tribunal plano de ação da execução do Programa de Reassentamento de Itaparica, 
incluindo atividades, prazos e responsáveis, voltado à implementação das medidas 
necessárias à transferência, imediata ou progressiva, do patrimônio de uso comum dos 
perímetros públicos irrigados de Itaparica para a Codevasf e da gestão destes perímetros 
para os reassentados, inclusive quanto à implementação das medidas necessárias à 
regularização das ações junto às Prefeituras Municipais de Santa Maria da Boa Vista, 
Tacaratu e Belém do São Francisco, em Pernambuco, e de Curaçá, Rodelas e Glória, na 
Bahia, para que essas prefeituras assumam os serviços públicos de sua competência. 

Cumprindo determinação do TCU, a Chesf concluiu o processo de transferência dos 
encargos relacionados ao Programa de Reassentamento de Itaparica à Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), resultando em 
uma desoneração da ordem de R$ 27 milhões. Em dezembro de 2014, foi realizada a 
transferência dos contratos de fornecimento de energia aos perímetros irrigados com as 
concessionárias Celpe e Coelba para a Codevasf, desonerando a Chesf em mais de R$ 
25 milhões por ano. 

b.2) Manutenção do Hospital Nair Alves de Sousa 

Como uma das ações de responsabilidade social, a Eletrobras Chesf, em parceria com o 
Sistema Único de Saúde (SUS), realiza a manutenção do Hospital Nair Alves de Souza 
(HNAS), localizado em Paulo Afonso (BA).  

O dispêndio anual da Chesf é cerca de R$ 36 milhões. Todavia, a empresa prevê que 
esse custeio seja totalmente transferido até 2019, com reduções anuais de gastos, que 
deverão ser da ordem de R$ 32 milhões (2016), R$ 28 milhões (2017) e R$ 14 milhões 
(2018). 

Como estratégia para desoneração, a Chesf fez um acordo com a Universidade Federal 
do Vale do São Francisco - Univasf, para transformar o hospital em um hospital 
universitário, com a instalação de um curso de medicina na cidade de Paulo Afonso. 
Para isto, a Chesf cedeu um terreno de 96.000 m2 que servirá para instalação do 
Campus Universitário na cidade de Paulo Afonso - BA. 

 

Empréstimos e Financiamentos 

No que diz respeito às fontes de recursos para implementar as ações planejadas 
(investimentos), o PDNG 2014-2018 mostrou um incremento da necessidade de novos 
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empréstimos para o período de 2014 a 2018, no total de R$ 33,7 bilhões. O montante 
estimado representa 55% do valor total dos investimentos, evidenciando grande 
dependência de empréstimos para o sucesso de seu plano diretor nos próximos anos. 

Não foram identificadas metas anuais. No entanto, cumpre registrar que, de acordo com 
o Relatório de Gestão 2014, foram destinados cerca de R$ 6,271 bilhões às controladas, 
referentes a empréstimos contraídos pelo Grupo, o que representa 55% dos 
investimentos realizados nas atividades de geração, transmissão, distribuição e P&D no 
exercício em apreço.  

Entretanto, verificamos que, nos segmentos de geração e transmissão, 45,21% dos 
recursos não foram destinados ao Programa de Investimentos das controladas, conforme 
ilustrado no gráfico abaixo: 

 

Fonte: Planilha de empréstimos ocorridos em 2014 - Eletrobras 

Dessa forma, pode-se concluir que os investimentos na expansão da geração e 
transmissão têm sido prejudicados, uma vez que metade dos financiamentos contraídos 
pelo Grupo se destinou, em 2014, a equacionar situações de endividamento e fluxo de 
caixa.  

Indenizações relativas a ativos não depreciados de concessões renovadas por meio 
da Medida Provisória nº 579/2012 

Além dos empréstimos e financiamentos, outra fonte de recursos de relevância para o 
sucesso nos investimentos são as indenizações oriundas da renovação das concessões. 
Segundo o PDNG 2014 – 2018, o total dessa fonte de recursos entre 2014 e 2018 soma 
R$ 16,9 bilhões, como se pode observar no próximo gráfico. 
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Fonte: PDNG 2014-2018 

Apesar do valor das indenizações previstas no plano, apenas R$ 5,495 bilhões foram 
homologados pela Aneel. Assim, apenas esses valores foram contabilizados na empresa, 
em créditos remanescentes: R$ 3,476 bilhões no circulante e R$ 2,019 bilhões no longo 
prazo.  

Em 2014 ocorreu o recebimento de R$ 2,773 bilhões, conforme Nota Explicativa nº 8 às 
demonstrações financeiras de 2014. A empresa encerrou o exercício com créditos 
atualizados no valor de R$ 3,738 bilhões. 

Não identificamos no PDNG 2014-2018 um cronograma específico de recebimento de 
indenizações para 2014. Todavia, consta no referido plano a estimativa de que a 
obtenção do valor remanescente para indenizações em ativos de Geração e Transmissão, 
atualmente avaliados em R$ 26 bilhões, ocorreria até setembro de 2015. 

Quadro: Projetos de Gestão – PDNG 2014-2018 (extrato) 
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Fonte: PDNG 2014-2018 

Ao analisarmos a situação dos pleitos formulados perante a Aneel, observamos que o 
recebimento das indenizações não será concluído no prazo definido no PDNG. Abaixo 
encontra-se a situação dos processos relativos aos ativos de transmissão. 

Quadro: Indenizações Aneel - situação em maio/2015 dos processos relativos aos 
ativos de transmissão. 

Empresa 
Valor 

pleiteado 
(R$ milhões) 

Data de 
apresentação 
do Laudo de 

Avaliação 

Documento de referência 
Nº documento 

(protocolo Aneel) 

Eletronorte 3.547 15/10/2014 CE-PR-1.00.217.14 48513.033052/2014 -00 

Chesf 5.627 06/03/2015 
Comunicado aos 

Investidores 
Não se aplica 

Furnas 10.699 31/05/2015 (1) 
Ofício 313/2015-
SFF/ANEEL(2) 

48536.002959/2015-00 

Eletrosul 1.061 14/08/2014 CE DF-0072/2014 48513.026866/2014-00 
OBS:  
(1) Não foi encontrado expediente versando sobre apresentação de laudo por Furnas. 
(2) O documento em apreço refere-se à comunicação, pela Aneel, de fiscalização do Laudo de 
Avaliação, previsto em 27/07/2015. 
(3) Valor informado em comunicado aos acionistas, datado de 21/05/2015. 
 

Fonte: SICNet/Aneel e Relatório de Gestão Eletrobras 2014. 

Convém destacar que, a partir da data do recebimento dos laudos, a Aneel tem 30 dias 
para dar o aceite dos documentos e mais 120 dias para homologar os valores. Além 
disso, há a dependência do Ministério das Minas e Energia - MME para regulamentar as 
condições de remuneração dessas indenizações. Tal situação não só aumenta a pressão 
na liquidez e no endividamento da companhia, como também agrava o risco de 
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cobertura dos investimentos, tornando o grupo Eletrobras, nos próximos anos, mais 
dependente de empréstimos e financiamentos.  

(iii) O cronograma de execução do portfólio dos grandes projetos do Grupo 
Eletrobras vem sendo cumprido? 

GERAÇÃO 

Para a verificação do cronograma de execução foram selecionados quatro projetos, que 
representam cerca de 75,4% da capacidade instalada dos empreendimentos de expansão 
da geração do Grupo, quais sejam: Angra 3 (10,7%), Belo Monte (42,7%), Santo 
Antônio (10,6%) e Jirau (11,4%). 

A necessidade de verificação do andamento dos projetos partiu de uma constatação, 
pelo TCU, de divergências de valores de investimentos entre os PDNGs 2013–2017 e 
2014–2018. Naquela ocasião, a Eletrobras esclareceu que parte dessa diferença decorreu 
de uma revisão de cronogramas de investimentos, em especial do projeto de construção 
de Angra 3. 

Somente para a obra de Angra 3, a mudança dos prazos implicou em um acréscimo de 
R$ 3,3 bilhões na necessidade de investimentos da Eletrobras.  

Atrasos na construção das usinas e linhas de transmissão resultam no adiamento da 
entrada em operação dos ativos, tendo como consequência prejuízos relativos ao atraso 
da receita e possíveis multas aplicadas pelos agentes reguladores, além da obrigação de 
honrar os suprimentos previstos em contratos de comercialização de energia em 
ambiente regulado. Isso aumenta a dependência de novos empréstimos e trazem 
dificuldades de fluxo de caixa. E para o consumidor, o efeito desse atraso gera aumento 
no preço da energia devido ao acionamento de usinas que utilizam fontes mais caras. 

Logo, mudanças nos cronogramas de execução devem proporcionar uma aceleração da 
construção dos empreendimentos, no intuito de garantir que a entrada em operação das 
usinas e sistemas de transmissão ocorra no prazo contratado.  

A verificação dos cronogramas trouxe apontamentos descritos a seguir. 

UTN Angra 3 

No caso de Angra 3, foi constatado que o avanço físico previsto para 2014 não foi 
atingido e que há uma tendência de afastamento entre as metas e os resultados, como se 
pode observar no gráfico abaixo. A execução física do projeto tem progredido de forma 
linear, diferente do planejado. A tendência é a de que até o fim do segundo trimestre de 
2018, novo prazo previsto para conclusão da obra, haja uma execução física de 70%. 

Gráfico: Cronograma físico de Angra 3 2009 a 2018 
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Fonte: Resumo Executivo de Desempenho das Empresas Eletrobras e Relatório de Gestão 
Eletronuclear 2014. 

Gráfico: Cronograma de execução física de Angra 3 – 2014 

 

Fonte: Resumo Executivo de Desempenho das Empresas Eletrobras e Relatório de Gestão 
Eletronuclear 2014. 

UHE Belo Monte 

A UHE Belo Monte, licitada por meio do Leilão Aneel 06/2009, possui uma potência de 
11.233,1 MW, com motorização de 24 unidades geradoras (UGs), e garantia física de 
4.571 MW médios. 

O Grupo Eletrobras detém cerca 49,98% de participação no empreendimento, sendo 
15% da Chesf, 15% da Eletrobras holding e mais 19,98% da Eletronorte. 
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De acordo com o cronograma de execução física apresentado pela Eletrobras, o ritmo de 
execução das obras apresentou uma aproximação com o planejado no ano de 2014, 
conforme gráfico a seguir 

Gráfico: Cronograma de execução física de Belo Monte – 2014 

 

Fonte: Resumo Executivo de Desempenho das Empresas Eletrobras e Relatório Anual 2014 Norte 
Energia. 

Em que pese o alinhamento do cronograma físico, cumpre destacar que a operação 
comercial do empreendimento ainda não foi iniciada, a qual tinha data estimada para 28 
de fevereiro de 2015, de acordo com o cronograma de obras civis (Anexo 3 do Contrato 
DC-S-001/2011 – Processo nº 48500.006599/2013-11).  

Segundo o Relatório de Acompanhamento dos Empreendimentos de Geração do 
Sistema Eletrobras, a previsão inicial para o ano de 2015 era do funcionamento de 06 
unidades geradoras (UG Pimental 01 a 06), com potência total de 233,1 MW, cerca de 
2,07% da potencia total do empreendimento. O Cronograma de Disponibilização de 
Energia prevê a entrega de 604.133,040 MWh pela concessionária para o ano de 2015 
só para o ambiente de Contratação Regulada – ACR, 70% do montante negociado no 
leilão.  

Utilizando metodologia de cálculo adotada em fiscalização do TCU (acórdão 
2.316/2014), estima-se que o custo do atraso para cumprir contratos de concessão no 
ambiente regulado, excluindo-se as demais sanções e encargos regulatórios decorrentes 
do inadimplemento, possa atingir o patamar de R$ 169.423.609,00 caso a operação 
inicie em fevereiro de 2016. O valor foi obtido com base no volume de energia 
contratada em 2015, no preço médio da energia no mercado de curto prazo (R$ 388,48 – 
teto do PLD definido pela Aneel em 2015) e no preço atualizado (IPCA acumulado) do 
megawatt-hora negociado no leilão (R$108,04). 
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Em função de manifestações de representações de comunidades, liminares judiciais, 
invasões e, greves na região da construção do empreendimento, a concessionária 
pleiteou junto a Aneel, sem sucesso, o reconhecimento de excludentes de 
responsabilidade pelo atraso das obras. 

UHEs Santo Antônio e Jirau 

O complexo de geração do rio Madeira é composto pelas usinas hidrelétricas (UHEs) 
Santo Antônio e Jirau, localizadas no estado de Rondônia. Ambas se caracterizam pela 
ausência de reservatórios de acumulação (usinas a fio d’água) e, considerando as 
condições hidrológicas da região, apresentam oferta hidroelétrica abundante no primeiro 
semestre (período chuvoso) e reduzida no segundo semestre (período seco). 

A UHE Santo Antônio, licitada por meio do Leilão Aneel 05/2007, possui uma potência 
de 3.150,4 MW, com motorização de 44 unidades geradoras (UGs), e garantia física de 
2.218 MW médios. Furnas detém participação de 39% no empreendimento. 

A UHE Jirau, por sua vez, foi licitada no Leilão Aneel 05/2008 e conta com a 
capacidade instalada de 3.750 MW, com motorização de 50 UGs, e garantia física de 
2.184,6 MW médios. A Chesf participa com 20% do capital. 

Para as duas usinas, nossa análise residiu na comparação das datas previstas para 
entrada em operação nos CCEAR e no 2º termo aditivo de antecipação, com as datas 
efetivas de operação das unidades geradoras, com vistas a verificar se os prazos 
previstos nos atos legais estão sendo cumpridos. As datas em apreço são as divulgadas 
no Relatório de Acompanhamento dos Empreendimentos de Geração da Eletrobras  
Versão: Janeiro/2015 Referência: 31/12/2014. 

UHE Santo Antônio 

De acordo com Relatório de Acompanhamento dos Empreendimentos de Geração, 
constatamos atrasos na operação das seguintes unidades geradoras: 

Quadro: Cronograma de entrada em operação das Unidades Geradoras da UHE 
Santo Antônio 

UNIDADE 
GERADORA 

POTÊNCIA 
(MW) 

OPERAÇÃO 
COMERCIAL 

OUTORGA 

OPERAÇÃO 
COMERCIAL 

2º TA 
(PREVISÃO) 

OPERAÇÃO 
COMERCIAL 

ATRASO EM 
RELAÇÃO AO 

PRAZO ORIGINAL 
(em dias) 

ATRASO EM 
RELAÇÃO A 

ANTECIPAÇÃO 
(em dias) 

UG15 73,29 01/01/2014 01/11/2012 19/08/2013 - 288 

UG16 73,29 01/02/2014 01/12/2012 09/06/2014 128 548 

UG17 73,29 01/03/2014 01/01/2013 03/08/2013 - 212 

UG18 73,29 01/04/2014 01/02/2013 09/06/2014 68 488 

UG19 73,29 01/05/2014 01/03/2013 09/06/2014 38 458 

UG20 73,29 01/06/2014 01/04/2013 09/06/2014 8 428 

UG21 69,59 01/07/2014 01/05/2013 22/02/2014 - 291 

UG22 69,59 01/08/2014 01/06/2013 22/02/2014 - 261 

UG23 73,29 01/09/2014 01/07/2013 09/01/2014 - 188 

UG24 73,29 01/10/2014 01/08/2013 22/02/2014 - 201 
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UG25 73,29 01/11/2014 01/09/2013 09/06/2014 - 278 

UG26 73,29 01/12/2014 01/10/2013 09/06/2014 - 248 

UG27 73,29 01/01/2015 01/11/2013 05/07/2014 - 244 

UG28 73,29 01/02/2015 01/12/2013 20/08/2014 - 259 

UG29 73,29 01/03/2015 01/01/2014 07/08/2014 - 216 

UG30 73,29 01/04/2015 01/02/2014 21/08/2014 - 200 

UG31 69,59 01/05/2015 01/03/2014 16/08/2014 - 165 

UG32 69,59 01/06/2015 01/04/2014 05/09/2014 - 154 

Fonte: Relatório de Acompanhamento dos Empreendimentos de Geração Versão: Janeiro/2015 
Referência: 31/12/2014 

Em relação ao ACR, 4 das 18 unidades geradoras da amostra iniciaram sua operação 
dentro do cronograma. Mas se compararmos a energia gerada com o volume de energia 
contratada, verifica-se que a produção não foi suficiente para honrar os compromissos 
contratuais estabelecidos. 

 

Fonte: Informe aos Investidores – 4º trimestre 2014, Cronograma de Disponibilização de Energia 
no Ambiente de Contratação Regulada 

Convém destacar que a Nota Explicativa nº 29 às Demonstrações Financeiras reforça 
nossa observação, ao registrar que, em 2014, os custos com compra de energia 
incorreram no valor total de R$ 2,9 bilhões, concorrendo para um prejuízo líquido de 
R$ 2,2 bilhões. 

Quadro: Custos do serviço de energia elétrica – UHE Santo Antonio – 2014 

Item Valor (R$ Mil) 

Energia de curto prazo – CCEE* 1.782.604 

Energia comprada para revenda 1.156.907 
* Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
Fonte: DFP 2014 - Santo Antônio Energia S.A. 
 

Em 2014, do montante de R$ 1.782.604.000,00 dispendido no mercado de curto prazo – 
CCEE, R$ 1.044.096 referem-se a gastos decorrentes do GSF (Generation Scaling 
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Factor – Fator de ajuste de geração) e R$ 723.467.000,00 decorrem de gastos com FID  
– Fator de Indisponibilidade. O valor de R$ 1.156.907.000,00 corresponde a recompras 
de energia para recomposição de lastro.  

UHE Jirau 

No caso de Jirau, a situação é mais crítica, conforme detalhado na tabela seguinte: 

Quadro: Cronograma de entrada em operação das Unidades Geradoras da UHE 
Jirau 

UNIDADE 
GERADORA 

POTÊNCIA 
(MW) 

OPERAÇÃO 
COMERCIAL 

OUTORGA 

OPERAÇÃO 
COMERCIAL 2º 
TA (PREVISÃO) 

OPERAÇÃO 
COMERCIAL 

ATRASO EM 
RELAÇÃO AO 

PRAZO 
ORIGINAL 

(em dias) 

ATRASO EM 
RELAÇÃO A 

ANTECIPAÇÃO 
(em dias) 

UG01 75 31/01/2013 01/01/2013 22/02/2014 
382 411 

UG02 75 31/01/2013 01/01/2013 08/03/2014 
398 427 

UG03 75 31/01/2013 02/01/2013 26/04/2014 
446 474 

UG04 75 28/02/2013 26/01/2013 03/06/2014 
453 487 

UG05 75 31/03/2013 14/02/2013 29/07/2014 
479 525 

UG06 75 30/04/2013 25/02/2013 09/10/2014 
519 584 

UG07 75 31/05/2013 16/03/2013 18/09/2014 
468 542 

UG08 75 30/06/2013 27/03/2013 30/10/2014 
480 573 

UG09 75 31/07/2013 15/04/2013 08/01/2015 
518 623 

UG10 75 31/08/2013 01/05/2013 18/01/2015 (1) 
498 617 

UG11 75 30/09/2013 22/05/2013 23/01/2015 (1) 
473 601 

UG12 75 31/10/2013 29/05/2013 05/02/2015 
455 606 

UG13 75 30/11/2013 01/06/2013 13/02/2015 (1) 
433 612 

UG14 75 31/12/2013 16/06/2013 20/01/2015 (1) 
380 574 

UG15 75 31/01/2014 13/07/2013 06/04/2015 (1) 
426 623 

UG16 75 28/02/2014 28/07/2013 11/07/2015 (1) 
491 703 

UG17 75 31/03/2015 27/08/2013 25/08/2015 (1) 
145 718 

UG18 75 31/03/2015 13/09/2013 04/09/2015 (1) 
154 711 

UG19 75 30/04/2015 30/09/2013 10/08/2015 (1) 
100 670 

UG20 75 31/05/2015 17/10/2013 30/07/2015 (1) 
60 643 

UG21 75 31/05/2015 31/10/2013 12/07/2015 (1) 
42 612 

UG22 75 30/06/2015 13/11/2013 26/06/2015 (1) 
- 583 

UG23 75 31/07/2015 29/11/2013 03/05/2015 (1) 
- 514 

UG24 75 31/07/2015 15/01/2014 23/04/2015 (1) 
- 458 

UG25 75 31/08/2015 31/01/2014 07/04/2015 (1) 
- 427 

UG26 75 30/09/2015 05/02/2014 06/03/2015 (1) - 391 
UG27 75 30/09/2015 15/02/2014 04/03/2015 (1) - 379 
UG28 75 31/10/2015 20/02/2014 13/02/2015 (1) - 353 
UG29 75 30/11/2015 15/03/2014 06/09/2013 - - 

UG30 75 30/11/2015 15/03/2014 19/02/2014 - - 

UG31 75 31/12/2015 25/03/2014 24/04/2014 - 29 
UG32 75 31/01/2016 19/04/2014 10/07/2014 - 81 
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UNIDADE 
GERADORA 

POTÊNCIA 
(MW) 

OPERAÇÃO 
COMERCIAL 

OUTORGA 

OPERAÇÃO 
COMERCIAL 2º 
TA (PREVISÃO) 

OPERAÇÃO 
COMERCIAL 

ATRASO EM 
RELAÇÃO AO 

PRAZO 
ORIGINAL 

(em dias) 

ATRASO EM 
RELAÇÃO A 

ANTECIPAÇÃO 
(em dias) 

UG33 75 31/01/2016 21/04/2014 23/10/2014 - 182 
UG34 75 28/02/2016 30/04/2014 06/11/2014 - 186 
UG35 75 31/03/2016 30/05/2014 18/12/2014 - 198 
UG36 75 31/03/2016 29/06/2014 06/12/2014 - 157 
UG37 75 30/04/2016 29/07/2014 25/11/2014 - 116 
UG38 75 31/05/2016 29/07/2014 04/09/2014 - 35 
UG39 75 31/05/2016 28/08/2014 12/02/2014 - - 

UG40 75 30/06/2016 27/09/2014 08/03/2014 - - 

OBS: (1) Prazo previsto pelo empreendedor 
Fonte: Relatório de Acompanhamento dos Empreendimentos de Geração Versão: Janeiro/2015 
Referência: 31/12/2014 
 

E a comparação da energia contratada com a produzida traz o seguinte resultado: 

Gráfico: UHE Jirau – Energia contratada (ACR) X Energia gerada 

 

Fonte: Informe aos Investidores – 4º trimestre 2014, Cronograma de Disponibilização de Energia 
no Ambiente de Contratação Regulada 

Verifica-se, portanto, que os empreendimentos analisados apresentam atrasos na sua 
realização, o que não só retardam os efeitos financeiros desejados, como também os 
compromete. Ademais, o descumprimento das obrigações contratuais por parte das 
geradoras promove uma exposição involuntária das distribuidoras, que são obrigadas a 
recorrer ao Mercado de Curto Prazo (MCP), sujeitas ao Preço de Liquidação das 
Diferenças (PLD), para repor a energia contratada e não entregue, sendo tal custo 
repassado aos consumidores. 
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Além de interferir na modicidade tarifária, os atrasos na operação repercutem na 
segurança energética. Reduzem a oferta de energia e fazem com que o ONS opere o 
sistema com pouca flexibilidade, elevando-se o risco de déficit energético. Dependendo 
do contexto, mormente no caso de uma hidrologia desfavorável, o ONS poderá ter que 
acionar mais usinas térmicas (fontes mais caras) para garantir o suprimento de energia, 
aumentando o custo e repassando-o ao consumidor.  

TRANSMISSÃO 

Consoante o Relatório de Acompanhamento dos Empreendimentos de Transmissão da 
Eletrobras, constatamos atrasos em 80% dos projetos de transmissão. Dos 45 projetos 
em atraso, cerca de 14 (31%) ainda não foram iniciados. 

Verificou-se ainda que o tempo de atraso médio dos 56 projetos em construção é de 32 
meses, segundo o Relatório. 

Identificou-se também que dentre os 10 projetos de maior relevância, ou seja, aqueles 
que trarão maiores receitas para o setor, cerca de cinco apresentam atrasos, com 
destaque para a Linha de Transmissão – LT 230 kV Jauru - Porto Velho, uma das linhas 
do Sistema de Interligação das Usinas do Rio Madeira. Estes projetos correspondem a 
53% de toda a Receita Anual Permitida – RAP estimada para os empreendimentos em 
construção. 

Quadro: Projetos de Transmissão de maior relevância com cronograma atrasado 
(situação em julho/2015) 

Projeto 
RAP  

(R$ Milhões) 
Atraso 
(meses) 

Execução física 
(%) 

SE Pólo 230/69 kV 967,764 37 40,84 

Interligação Manaus - Boa Vista 121,128 23 5,11 
LT Nova Santa Rita/Povo Novo/Marmeleiro/Santa 
Vitória do Palmar 

77,4 6 3,27 

Interligação Luiz Gonzaga - Garanhuns - Pau Ferro II - 
Campina Grande III 

68,9 14 2,91 

LT 230 kV Jauru - Porto Velho e subestações associadas 42,68 40 1,80 

Fonte: Relatório de Acompanhamento dos Empreendimentos de Transmissão do PAC das 
Empresas Eletrobras 

Atrasos nos projetos de transmissão reduzem a capacidade de transporte de energia 
elétrica e fragilizam o sistema, ao sobrecarregar as linhas de transmissão existentes e 
impossibilitar a conexão entre os subsistemas, medida indispensável à solução de 
eventuais problemas hidrológicos desfavoráveis em regiões específicas do país. 

Questionada acerca dos motivos dos atrasos, a Eletrobras apresentou uma planilha 
listando cada projeto com o respectivo motivo. Observamos que 89,5% dos 
empreendimentos do sistema de transmissão não são concluídos tempestivamente em 
virtude do tempo demandado para o licenciamento ambiental. 

Um artigo apresentado no XXII Seminário Nacional de Produção e Transmissão de 
Energia Elétrica destaca a forte influência do tempo despendido com o licenciamento 
ambiental na implantação efetiva dos empreendimentos de transmissão. A partir de uma 
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amostra de 412 obras de transmissão integrantes do SIN, concluídas entre os anos de 
2008 a 2013, observou-se que o tempo médio de licenciamento foi de 716 dias (cerca de 
24 meses), enquanto o tempo médio de duração total da obra foi de 946 dias (cerca de 
32 meses. A pesquisa apontou que 75% das obras analisadas tiveram tempo de 
licenciamento de até 833 dias (cerca de 28 meses), enquanto o mesmo percentual de 
obras apresentou tempo total de duração de 1.170 dias (cerca de 39 meses). 

Face à questão ambiental na realização dos empreendimentos de grande vulto, 
sobretudo os do setor elétrico, foi publicada a Lei Complementar Federal 140/2011, que 
fixa normas para a cooperação entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal no 
que tange ao licenciamento e à fiscalização das atividades potencialmente poluidoras ou 
utilizadoras de recursos naturais, delimitando a atuação de cada um dos entes. Todavia, 
em recente fiscalização do TCU, foi identificado que a citada lei careceria de 
regulamentação, na qual se poderia definir mecanismos com vistas a agilizar a emissão 
de licenças ambientais. 

Por meio do Acórdão 2.316/2014 TCU – Plenário, o órgão de controle externo 
recomendou a regulamentação da citada lei com vistas a mitigar o impacto das questões 
ambientais nas obras de expansão do setor elétrico. 

Destaca-se que, recentemente, por meio do Decreto nº 8.437, de 22 de abril de 2015, foi 
regulamentado o disposto no art. 7º, caput, inciso XIV, alínea “h”, e parágrafo único, da 
Lei Complementar 140/2011, para estabelecer as tipologias de empreendimentos e 
atividades cujo licenciamento ambiental será de competência da União. 

Em que pese a demora no licenciamento ambiental, existe outro aspecto que merece 
consideração na presente análise, o qual engloba esse tema. Trata-se da metodologia 
para estimativa dos prazos de realização das obras, tanto as de geração como as de 
transmissão, que, segundo fiscalização do TCU, não se encontra definida, devido a uma 
carência de estudos que fundamentem os prazos estabelecidos nas outorgas. Segundo a 
auditoria, os prazos previstos entre a assinatura do respectivo termo contratual e a 
efetiva data de entrada em operação comercial, estabelecidos nos leilões de geração e de 
transmissão, não são fundamentados por estudos que analisem a adequação dos prazos 
adotados nos leilões anteriores.  

Os prazos para execução são baseados em estudos realizados pela EPE e ONS, e não 
com base no tempo necessário para a construção de cada ativo. Na prática, o critério 
adotado é a data de necessidade da energia, indicada pelos agentes envolvidos na 
governança do setor, que balizam a definição dos leilões. 

Diante do exposto, orientamos, em consonância com a determinação do TCU, que a 
Eletrobras, no desenvolvimento de estudos de viabilidade que subsidiarão o 
planejamento de futuros leilões, estime o cronograma de execução considerando o 
histórico de realização dos empreendimentos de expansão, com o objetivo de adotar 
prazos mais compatíveis com a realidade da execução das obras de cada tipo de 
empreendimento. 

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios – FDIC 
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Não só a dependência de novos empréstimos, mas também a situação atual dos 
empreendimentos retarda a obtenção de novas receitas e põem em risco o fluxo de caixa 
da estatal. Diante desse contexto, a Eletrobras anunciou em seu Plano de Negócios a 
modelagem de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FDIC, buscando 
maior agilidade nas operações de financiamento de curto e médio prazo, de forma a 
proporcionar melhoria da gestão do caixa da empresa. 

De acordo com a Diretoria Financeira, conforme consta do Acórdão 2.945/2014 – TCU 
– Plenário, o FDIC é um fundo de investimentos formado em condomínio com as 
empresas do grupo Eletrobras e servirá como instrumento de otimização da gestão do 
caixa do Sistema Eletrobras. Desse modo, os excedentes de caixa e as necessidades de 
caixa das empresas do Sistema serão equacionados com a utilização do fundo. 

A gestão do fundo, segundo a diretoria, objetivará, a médio prazo, que as subsidiárias de 
Geração e Transmissão de energia, e, a longo prazo, a totalidade de suas subsidiárias 
localizadas em território brasileiro, possam se “zerar” (ou seja, encerrarem suas 
posições de credora ou devedora de caixa) diariamente no FIDC por meio de subscrição 
e saque de cotas do fundo, consubstanciando assim uma reserva única de caixa. 
Finalizou que a criação do FDIC encontra-se na fase de aprovação pela Diretoria 
Executiva e pelo Conselho de Administração. Nas fases seguintes será realizada a 
contratação de estruturador do fundo e a estruturação e operação do FDIC. 

Dessa forma, a criação do FDIC contribuirá na resolução de problemas de liquidez entre 
as empresas do grupo, além de melhorar a gestão integrada do caixa de todo o sistema 
Eletrobras, reduzir tributos, entre outros benefícios.  

Face à medida de gestão anunciada pelo grupo, a equipe de auditoria não realizou a 
verificação da estruturação e operação do fundo, em função de ter sido constatado que o 
FDIC ainda não foi criado, segundo informações da Diretoria Financeira, prestadas em 
30/06/2015. 

2.3.3. Gestão da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 

Este item trata da avaliação da gestão da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 
no exercício 2014. A abordagem adotada pela CGU objetivou responder questões de 
auditoria relacionadas ao gerenciamento, indicadores e resultados da Conta de 
Desenvolvimento Energético, conforme descrito a seguir. 

(i) Como ocorreu, de forma sintética, a aplicação dos recursos da CDE no exercício 
de 2014? 

Criada pela Lei nº 10.438/2002, alterada pela Lei n° 12.783/2013, a CDE visa ao 
desenvolvimento energético dos Estados, e também: 

a) promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o 
território nacional, 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; 
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b)  prover recursos para os dispêndios da Conta de Consumo de 
Combustíveis – CCC, prover recursos e permitir a amortização de operações 
financeiras vinculadas à indenização por ocasião da reversão das concessões ou 
para atender à finalidade de modicidade tarifária; 
c)  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 até 6 de fevereiro de 1998, e de usinas enquadradas 
no § 2o do art. 11 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998;  
d) promover a competitividade da energia produzida a partir de fontes 
eólica, termossolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, 
outras fontes renováveis e gás natural;  
e) prover recursos para compensar descontos aplicados nas tarifas de uso 
dos sistemas elétricos de distribuição e nas tarifas de energia elétrica, conforme 
regulamentação do Poder Executivo; e 
f) prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação de 
concessões de geração de energia elétrica, conforme regulamentação do Poder 
Executivo, assegurando o equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias e 
permissionárias de distribuição, consoante disposto no § 2o do art. 1o da Lei no 
12.783, de 11 de janeiro de 2013. 

Além destas aplicações, o Decreto nº 7.892/2013 previu outras hipóteses de repasse de 
recursos da CDE às concessionárias de distribuição, merecendo destaque a possibilidade 
de cobrir os custos com a realização de obras no sistema de distribuição de energia 
elétrica definidas pela Autoridade Pública Olímpica – APO, para atendimento aos 
requisitos determinados pelo Comitê Olímpico Internacional – COI. 

São fontes de financiamento da CDE, de acordo com o artigo 13, §1° da Lei nº 
10.438/2002: 

(i) os pagamentos efetuados pelas concessionárias de energia elétrica pelo uso do 
bem público; 

(ii) os pagamentos das multas aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel);  

(iii) os pagamentos das cotas anuais pagas pelos agentes que comercializam energia 
elétrica com o consumidor final; e 

(iv) as transferências do Tesouro Nacional. 

Nos termos do artigo 43 do Decreto n.º 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. O 
mesmo artigo estabelece, também como competência da Eletrobras, 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 n.º 9.648, de 1998. 
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Para gestão da CDE, a Eletrobras movimenta os recursos em conta-corrente utilizada 
especificamente para este fim. 

O demonstrativo sintético dos ingressos e saídas da Conta de Desenvolvimento 
Energético, no exercício 2014, estão apresentados no quadro a seguir. 

Quadro: Movimentação CDE – Exercício 2014 (R$) 
Entradas 12.631.884.350,80  100,00% 
Quotas CDE – Distribuidora  1.502.055.724,50  11,89% 
Quotas CDE – Cooperativas Permissionárias  8.846.679,96  0,07% 
Quotas CDE – Transmissora  61.448.400,46  0,49% 

Quotas Utilização do Bem Público (UBP)  439.841.969,41  3,48% 
Multas Aneel  142.226.559,82  1,13% 
Parcelamento – CDE  906.202.649,96  7,17% 
Crédito Transferido da Reserva Global de Reversão – RGR para CDE  350.000.000,00  2,77% 
Crédito Transferido do Tesouro Nacional  9.207.735.734,10  72,89% 
Restituição de parte CDE – Luz para Todos (LPT) 155.201,87  0,00% 

Parcelamento - REST. Parte CDE – LPT  13.370.336,82  0,11% 

Outras Entradas  1.093,90  0,00% 
 
Saídas 12.528.396.081,99  100,00% 
Pagamento – Baixa Renda  2.232.204.582,14  17,82% 
Pagamento – Carvão Mineral  792.552.070,16  6,33% 
Pagamento – Luz para Todos (ECFS1)  627.929.319,32  5,01% 

Pagamento – Kit Instalação  4.219.754,77  0,03% 
Pagamento – Compensação não adesão prorrogação da Concessão 
Geração  

188.014.408,11  1,50% 

Pagamento – Modicidade Tarifária 2.085.561.152,55  16,65% 
Pagamento – Custos Termelétricas  1.494.642.639,69  11,93% 
Pagamento – Cobertura do CVA2  105.414.868,42  0,84% 
Pagamento – Obras Olímpicas  27.735.734,10  0,22% 
Transferência de Recursos para a Conta de Compensação de 
Combustíveis Fósseis – CCC  

3.101.049.438,13  24,75% 

Transferência de Recursos para o Fundo RGR  1.868.230.090,19  14,91% 

Outras Saídas 842.024,41  0,01% 
1 ECFS é o termo utilizado para denominar os contratos de financiamentos celebrados com 
recursos da Reserva Global de Reversão. 
2 CVA: Conta de compensação de variação dos valores de itens da “Parcela A”. 

Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria n° 201503106/001 (adaptada) 

No exercício de 2014, foram arrecadados R$ 12,6 bilhões, oriundos de diversas fontes 
de financiamento. Observa-se que as principais fontes de recursos da Conta de 
Desenvolvimento Energético, no exercício de 2014, foram os créditos transferidos do 
Tesouro Nacional e os pagamentos das quotas anuais pagas pelos agentes que 
comercializam energia elétrica com o consumidor final. 

Foram aplicados, no exercício sob exame, R$ 12,5 bilhões. Observa-se que os recursos 
destinados às transferências para outros fundos setoriais representam 39,66% do total 
aplicado no exercício, seguido pela modalidade subvenção econômica (Pagamento – 
baixa renda), que totalizou cerca de 17,82% das aplicações da CDE e 16,65% referentes 
à subvenção para a subclasse baixa renda. 
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(ii) A Eletrobras recebe algum tipo de remuneração pela gestão da CDE, a fim de 
não incorrer em prejuízo decorrente da administração desse fundo setorial? 

Procedemos à verificação de ocorrência de recebimento de remuneração decorrente da 
gestão da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. 

Conforme já mencionado, a Eletrobras, na qualidade de gestora do fundo, não poderá 
obter nenhuma vantagem ou prejuízo econômico ou financeiro decorrente das 
movimentações financeiras da CDE. Sob esse prisma, a equipe de auditoria verificou se 
a holding, como gestora do fundo: 

- cobra encargos a título de taxa de administração, a exemplo do que ocorre com a 
Reserva Global de Reversão – RGR, para cobrir custos com a fiscalização dos 
empreendimentos subsidiados pela CDE; 

- utiliza um centro de custos, de modo a verificar se o valor arrecadado à título de taxa 
de administração é suficiente para cobrir as despesas na fiscalização dos projetos. 

Observamos que os Contratos de Financiamento e/ou Subvenção registram o 
compromisso de a holding reter valores destinados a ressarcir custos incorridos na 
administração dos respectivos contratos. No triênio 2012/2014, esses valores atingiram 
o patamar de R$ 33,5 milhões, ilustrado a seguir: 

 

A holding também não possui instrumento de controle para verificação da ocorrência de 
vantagem ou prejuízo econômico ou financeiro decorrente da gestão do fundo. O centro 
de custos destinado à contabilização de receitas e despesas afetas à CDE encontra-se em 
fase de implementação. 

Assim sendo, temos a concluir que a Eletrobrás, apesar da ter instituído taxas de 
administração para gerenciamento dos contratos de subvenção, não detém instrumento 
de controle capaz de mostrar a ocorrência de vantagem ou prejuízo decorrente da gestão 
desse fundo setorial. 

Orientamos que a empresa aprimore os controles internos de modo a evitar a ocorrência 
de vantagem ou prejuízo econômico ou financeiro decorrente da gestão do fundo. 
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(iv) Qual o impacto financeiro e de recursos humanos na Eletrobras decorrentes 
da gestão da Conta de Desenvolvimento Energético? 

Tendo em vista a ausência de um centro de custos destinado à contabilização dos atos e 
fatos administrativos concernentes à gestão dos fundos setoriais, nossa análise nesse 
aspecto restou prejudicada. 

 

(v)A Eletrobras aplica os recursos da CDE nos moldes propostos na legislação 
vigente? A Eletrobrás adota critérios igualitários para aplicação dos recursos da 
CDE no Programa Luz para Todos? 

Consta da Lei n° 10.438/2002, a finalidade de aplicação dos recursos da CDE na 
promoção da universalização do serviço de energia elétrica em todo o território 
nacional, objetivo primário do Programa Luz para Todos. 

A universalização do serviço e a subvenção para a subclasse de baixa renda são ações 
alinhadas ao Programa Luz Para Todos, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia 
e operacionalizado pela Eletrobras. 

Foram aplicados nesta modalidade (Luz para Todos) no exercício 2014 o montante de 
R$ 627.929.319,32, referente à 5,01% do total aplicado com recursos da CDE no 
exercício. 

Tal aplicação consiste no repasse de recursos a título de subvenção para obras voltadas à 
expansão da rede de distribuição de energia. Para verificar a distribuição equânime entre 
as diversas empresas do setor, selecionamos projetos apresentados no período entre 
2012 e 2014. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 201503106/007 foi apresentada a relação de 
pedidos de subvenção de obras para o programa Luz para todos com recursos da CDE, 
na qual pudemos verificar que no intervalo 2012-2014 foram apresentados à Eletrobras 
26 projetos de obras referentes ao programa Luz para Todos, dos quais foram aprovados 
e contratados 24. 

Os 24 projetos subvencionados com recursos da CDE referem-se à 23 empresas do setor 
elétrico, sendo apenas 6 delas controladas pela Eletrobras. 

No que se refere ao montante aplicado, constatamos que 30% foi pactuado com 
empresas do grupo Eletrobras e 70% foi firmado com demais empresas do setor. 

Quadro: Projetos de subvenção aprovados conforme o grupo econômico (2012-
2014) 

Grupo 
Econômico 

Nº de 
empresas 

Nº de 
consumidores 

Valor (R$) R$/empresa 
R$/ 

consumidor 
Diversos  17 199.303 1.541.370.910,00 90.668.877,06 7.733,81 
Eletrobras 6 63.234 671.157.250,00 111.859.541,67 10.613,87 

Fonte: Elaborado pela equipe de Auditoria a partir da resposta à SA 201503106/007. 
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Da análise do montante aplicado por consumidor e do montante aplicado por empresa, 
observamos que as foi aplicado um valor ligeiramente superior aos consumidores das 
empresas de distribuição controladas pela Eletrobras, o que pode ser justificado pela 
extensa área geográfica e pela baixa densidade da áreas concedidas às empresas do 
sistema Eletrobras. 

Portanto, considerando a pulverização da aplicação dos recursos dentre diversos agentes 
do setor elétrico e o atendimento de 92% dos pleitos apresentados para fins de 
subvenção de obras com recursos da conta CDE, entendemos serem equânimes os 
critérios de distribuição dos recursos desta modalidade de aplicação.  

 

(vi) Os contratos de subvenção pactuados seguem os normativos internos da 
Eletrobras? Há favorecimento para empresas do grupo Eletrobras, no que se 
refere à pactuação de cláusulas mais brandas? 

Selecionamos, para análise, 15 contratos – totalizando R$ 2.983.198.977,04 
representando 47 % do montante financeiro dos contratos vigentes no exercício 2014, 
firmados com 13 empresas, sendo cinco companhias subsidiárias da Eletrobras. 

Quadro: Contratos selecionados para Análise 

Empresa 
Nº pedido de 

financiamento 
Contrato 

Data de Assinatura 
do Contrato 

Valor do 
Contrato (R$) 

Amazonas 063/2009 ECFS-267/2009 02/02/2010 178.520.310,00  
Ceal 010/2014 ECFS-350/2014 02/10/2014 54.612.660,00  
Celg – D 149/2007 ECFS-232/2008 11/11/2009 122.784.160,00  
Celpa 185/2007 ECFS-217/2008 25/02/2008 566.638.030,00  
Celtins 047/2009 ECFS-284/2010 12/02/2010 268.281.400,00  
Cemar 026/2013 ECFS-332/2013 14/06/2013 214.694.080,00  
Cemat 022/2009 ECFS-276/2009 09/12/2009 237.485.637,04  
Cemat 002/2014 ECFS-348/2014 07/08/2014 58.450.960,00  
Cepisa 037/2009 ECFS-271/2009 21/10/2009 294.242.680,00  
Ceron 115/2009 ECFS-278/2009 08/01/2010 103.128.440,00  
Ceron  011/2014 ECFS-347/2013 27/08/2014 59.263.020,00  
Coelba  063/2013 ECFS-345/2013 16/12/2013 568.426.220,00  
Coelce 065/2010 ECFS-310/2010 02/12/2010 115.456.540,00  
Eletronorte 046/2009 ECFS-261/2009 25/08/2009 132.087.100,00  
Energisa Sergipe 076/2013 ECFS-341/2013 24/01/2014 9.127.740,00  
Total 2.983.198.977,04  

Fonte: Resposta à solicitação de Auditoria n° 201503106  

Observamos que os contratos de subvenção analisados são padronizados e aderem às 
“condições gerais dos contratos de financiamento e/ou subvenção da Eletrobras”, em 
especial no que se refere às cláusulas acerca da taxa de ressarcimento de custos 
administrativos, juros de mora e multa. 

 

(vii) Os objetos dos contratos de subvenção se enquadram nas finalidades previstas 
na legislação? 
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Observamos, da análise dos instrumentos contratuais acima mencionados, que todos os 
contratos selecionados para análise tiveram como objeto a cobertura dos custos diretos 
de obras relacionadas ao programa Luz para Todos, encontrando amparo no Manual de 
operacionalização do programa Luz para Todos e na Lei n.º 10.438/2002, que prevê a 
promoção da universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional 
como objetivo da CDE. 

 

(viii) Foram apresentadas garantias financeiras para a execução dos contratos de 
subvenção? 

Nos termos do artigo 43 do Decreto n.º 4541/2002, 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”. 

A não assunção de riscos incompatíveis, envolve dentre outras medidas a exigência de 
garantias financeiras para a execução dos contratos de subvenção. 

Neste sentido, verificamos que é cláusula constante dos 15 contratos analisados a 
exigência de apresentar garantia da execução dos contratos, inclusive pela vinculação de 
receita própria. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 201503106/004 foram apresentados os 
instrumentos de garantia da execução dos contratos sob exame, dos quais pudemos 
constatar que os contratos de subvenção estão devidamente garantidos, minimizando os 
riscos de inexecução contratual. 

 

(ix) As aplicações de recursos na Conta de Compensação de Variação dos Valores 
de Itens da “Parcela A” – CVA seguem os normativos da Aneel e a Legislação 
vigente? Os repasses referentes à CVA encontram amparo em atos regulatórios da 
Aneel? 

Consta do inciso II do artigo 4°-A do Decreto n° 7891/2013, a possibilidade de uso dos 
recursos da CDE para a cobertura do custo adicional para as concessionárias de 
distribuição decorrente do despacho de usinas termelétricas acionadas em razão de 
segurança energética, conforme decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 
- CMSE. 

Foram aplicados nesta modalidade no exercício 2014 o montante de R$ 105.414.868,42, 
referente a 0,84% do total aplicado com recursos da CDE no exercício. 

Nos termos do Decreto n° 7891/2013, a Aneel homologará, nos processos tarifários 
realizados nos doze meses subsequentes à data de 8 de março de 2013, os montantes 
anuais de recursos da CDE a serem repassados pela Eletrobras para cobrir, total ou 
parcialmente, o resultado positivo da Conta de Compensação de Variação de Valores de 
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Itens da Parcela A – CVA, decorrentes do custo de aquisição de energia elétrica; 
portanto, o repasse referente à CVA encerrou-se no mês de fevereiro de 2014. 

Quadro: CVA – valores repassados no exercício 2014. 
Agente Data do pagamento TOTAL (R$) Atos Regulatórios 

AMPLA jan 113.017.775,24 REH 2013_1510.pdf 

CEMAT jan 5.200.672,85 DSP 2013_1144.pdf 

CEMIG jan 489.490.894,44 DSP 2013_1144.pdf 

CPFL PAULISTA jan 371.459.648,88 DSP 2013_1144.pdf 

ENERSUL jan 6.818.304,72 DSP 2013_1144.pdf 

AES SUL jan 26.493.935,07 REH 2013_1514.pdf 

COELCE jan 31.789.998,47 REH 2013_1516.pdf 

COSERN jan 13.080.548,20 REH 2013_1512.pdf 

ESE  jan 11.818.889,10 REH 2013_1513.pdf 

CELPE jan 36.666.896,05 REH 2013_1519.pdf 

EEB (Bragantina) jan 2.779.903,53 REH 2013_1525.pdf 

CAIUA jan 10.242.986,85 REH 2013_1510.pdf 

CNEE (Nacional) jan 2.979.424,47 REH 2013_1522.pdf 

EDVP (Vale 
Paranapanema) 

jan 8.685.502,04 REH 2013_1526.pdf 

ENF jan 162.873,44 REH 2013_1.531.pdf 

RGE jan 10.705.815,09 REH 2013 1535.pdf 

Hidropan jan 84.496,74 REH 2013 1547.pdf 

Mux jan 29.968,40 REH 2013 1549.pdf 

Eletrocar jan 281.043,96 REH 2013 1556.pdf 

Demei jan 18.533,79 REH 2013 1562.pdf 

Eletropaulo jan 505.945.188,15 REH 2013 1563.pdf 

Celtins jan 23.894.154,04 REH 2013 1564.pdf 

COPEL-DIS jan 227.886.278,54 REH 2013 1541.pdf 

COCEL jan 170.451,57 REH 2013 1542.pdf 

Celpa jan 124.584.132,97 REH  2013 1578.pdf 

Escelsa jan 90.670.466,02 REH  2013 1576.pdf 

Celesc jan 569.507.261,72 REH  2013 1574.pdf 

Cooperaliança jan 300.638,53 REH 2013  1580.pdf 

CEB jan 94.615.615,45 REH 2013  1589.pdf 

FORCEL jan 93.968,88 REH 2013  1590.pdf 

ELEKTRO jan 174.152.099,96 REH 2013  1591.pdf 

CEMAR jan 36.373.316,14 REH 2013  1595.pdf 

CEPISA jan 25.053.470,70 REH 2013  1605.pdf 

CEAL jan 27.867.014,52 REH 2013  1606.pdf 

CHESP jan 839.028,91 REH 2013  1612.pdf 

CELG jan 133.344.978,96 REH 2013  1613.pdf 

CPFL Piratininga jan 167.779.407,90 REH 2013  1638.pdf 

CEEE – D jan 94.374.348,55 REH 2013  1639.pdf 

Bandeirante jan 237.874.487,11 REH 2013  1641.pdf 

CERR jan 806.965,05 REH 2013  1644.pdf 

LIGHT jan 303.415.558,87 REH 2013  1650.pdf 

CEA jan 613.859,44 REH 2013  1656.pdf 

CPFL Santa Cruz fev 11.040.519,87 REH 2014  1682.pdf 

Total janeiro  R$ 3.981.970.803,31 

Total fevereiro R$ 11.040.519,87 

Total 2014 R$ 3.993.011.323,18 
Fonte: Eletrobras 

Promovemos os testes em todos os repasses efetuados no exercício e verificamos que a 
aplicação na modalidade CVA encontra amparo nas finalidades legais e nos atos 
normativos expedidos pelo ente regulador. 
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(x) As aplicações de recursos na modalidade baixa renda seguem os normativos da 
Aneel e a Legislação vigente? Os repasses referentes à modalidade baixa renda 
encontram amparo em atos regulatórios da Aneel? 

Consta da Lei nº 10.438/2002, a possibilidade de aplicação dos recursos da CDE para 
atendimento da subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento 
de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa 
Renda. 

Foram aplicados nesta modalidade no exercício 2014 o montante de R$ 
2.232.204.582,14, referente à 17,82% do total aplicado com recursos da CDE no 
exercício. 

A modalidade baixa renda trata do repasse às distribuidoras de energia da diferença 
apurada entre a tarifa regular e a tarifa social de energia elétrica – TSEE, aplicável a 
população de baixa renda. O valor a ser repassado consta de despacho emitido pelo ente 
regulador. 

Selecionamos 19 repasses para verificação da consistência dos dados apresentados pela 
empresa e da existência de autorização prévia da Aneel para repasse dos recursos às 
distribuidoras de energia, totalizando R$ 204.737.230,86, equivalente à 9,17% do 
montante repassado nesta modalidade. 

Quadro: Pagamentos selecionados para análise  

Empresa CNPJ 
Despacho 

Aneel 
Valor (R$) 

COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado 
da Bahia 

001207/2013-10 0493 24.134.696,43 

COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado 
da Bahia 

001207/2013-10 1360 23.666.408,98 

COELCE – Companhia Energética do Ceará 001324/2013-83 3545 18.660.008,96 

CEMIG-D – CEMIG Distribuição S.A. 001201/2013-42 3545 17.958.005,11 

CELPE – Companhia Energética de Pernambuco 001323/2013-39 0493 16.477.332,98 

CELPE – Companhia Energética de Pernambuco 001323/2013-39 1360 16.295.333,61 

COELCE – Companhia Energética do Ceará 001324/2013-83 0493 16.289.265,78 

CEMAR – Companhia Energética do Maranhão 001325/2013-28 3545 15.553.068,66 

CELPA – Centrais Elétricas do Pará S/A 001364/2013-25 1690 9.303.850,09 
ELETROPAULO – Eletropaulo Metropolitana – 
Eletricidade de S. Paulo S/A 

001307/2013-46 2101 6.968.112,96 

EPB – Energisa Paraíba Distribuidora de Energia 
S/A 

001314/2013-48 0648 6.867.545,94 

COSERN – Companhia Energética do Rio Grande 
do Norte 

001188/2013-21 4292 6.109.862,65 

AMPLA – AMPLA Energia e Serviços S/A 001257/2013-05 2101 5.190.445,07 

COPEL-DIS – COPEL Distribuição S.A. 001326/2013-72 1690 5.093.015,54 
Eletrobras Distribuição Piauí – Companhia 
Energética do Piauí 

001301/2013-79 0648 4.629.714,79 

Eletrobras Distribuição Alagoas – Companhia 
Energética de Alagoas 

001302/2013-00 4292 4.069.916,02 

ELEKTRO – Elektro Eletricidade e Serviços S/A 001295/2013-50 1690 3.345.676,80 

CELG-D – CELG Distribuição S.A. 001264/2013-04 2101 2.664.245,00 
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Empresa CNPJ 
Despacho 

Aneel 
Valor (R$) 

Eletrobras Distribuição Rondônia – Centrais 
Elétricas de Rondônia S/A 

001304/2013-11 4292 1.460.725,49 

Total 204.737.230,86 
Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, com base nas respostas apresentadas pela auditada. 

Observamos, em função dos testes efetuados que a aplicação na modalidade baixa renda 
encontra amparo nas finalidades legais e nos despachos da Aneel. 

 

(xi) As Aplicações de recursos na modalidade obras olímpicas seguem os 
normativos da Aneel e a legislação vigente? Os repasses referentes à modalidade 
obras olímpicas encontram suporte em documentação comprobatória? 

Consta do Decreto n° 7891/2013, a possibilidade de cobrir os custos com a realização 
de obras no sistema de distribuição de energia elétrica definidas pela Autoridade Pública 
Olímpica - APO, para atendimento aos requisitos determinados pelo Comitê Olímpico 
Internacional – COI. 

Além do Decreto presidencial, a Aneel publicou a Resolução Normativa nº 625, de 
23/09/2014, que trata da avaliação e fiscalização dos investimentos no sistema de 
distribuição de energia elétrica para atendimento aos locais de provas dos eventos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 sob responsabilidade da distribuidora local. De 
acordo com esse normativo, compete à Aneel a avaliação prévia do projeto, bem como a 
liberação dos recursos correspondentes, além da fiscalização física e contábil dos 
empreendimentos. 

Foram aplicados nesta modalidade no exercício 2014 o montante de R$ 27.735.734,10, 
referente à 0,22% do total aplicado com recursos da CDE no exercício. Identificamos a 
autorização do repasse por meio do Despacho ANEEL nº 4.318, de 4 de novembro de 
2014. Quanto à movimentação financeira, identificamos o recebimento e o repasse do 
recurso no extrato de conta corrente do fundo.  

 

(xii) As transferências de recursos da CDE para a Reserva Global de Reversão – 
RGR e para a Conta de Compensação de Combustíveis Fósseis – CCC encontram 
amparo na legislação vigente? A Eletrobras dispõe de normativo interno que 
ampara o procedimento de transferência? 

Consta do §6° do artigo 13 da Lei nº 10.438/2002 a possibilidade de transferência de 
recursos da CDE para os fundos de Reserva Global de Reversão e para a Conta de 
Consumo de Combustíveis Fósseis. 

No exercício 2014 foram transferidos para a CCC e RGR o montante de R$ 
3.101.049.438,13 e R$ 1.868.230.090,19, respectivamente. 
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Por intermédio da Solicitação de Auditoria n°201503106/003, solicitamos os 
instrumentos autorizativos para transferência de recursos, expedidos no âmbito da 
Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da Eletrobras. 

Em resposta, a empresa assim se pronunciou: “não existem documentos oriundos da 
DEE ou do CAE, que autorizem as movimentações entre as contas correntes dos 
Fundos Setoriais CCC, CDE e RGR.  As movimentações estão previstas na Lei 
12.783/12 e são realizadas na medida da necessidade de recursos entre os Fundos 
Setoriais.”. 

Adicionalmente, foi encaminhada a documentação interna que trata do processo de 
transferência, que se resumem à troca de e-mails indicando a necessidade de suprimento 
de recursos neste ou naquele fundo, sem observar nenhuma formalidade necessária à 
segurança dos controles internos. 

Conclui-se, portanto, que, embora amparados nas hipóteses legais, as transferências de 
recursos da CDE para RGR e CCC não possuem normatização interna que preveja 
instrumentos de controle. 

 

(xiii) A execução dos contratos de subvenção com recursos da CDE no âmbito do 
Programa Luz para Todos é efetiva?  Existem procedimentos normatizados de 
seleção de amostras? Existem normativos atualizados que delineiem o processo de 
fiscalização das obras? 

O Manual de Operacionalização Técnica – Cadastro e Inspeção de Obras estabelece a 
normatização referente ao processo de fiscalização de obras nos empreendimentos do 
Programa Luz para Todos. 

O Manual de Operação do Plano de Amostragem para Inspeção Física, elaborado em 
parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, regulamenta 
o procedimento de seleção de amostras e revisou o Plano de Amostragem Estatística, 
instrumentos que em conjunto delineiam o procedimento de seleção de Amostras. 

 

2.3.4. Gestão do Fundo de Utilização do Bem Público  

Esse item teve por objetivo verificar se o Fundo de Utilização do Bem Público foi 
regularmente extinto. 

Com o advento da Lei n.º 10.438/2002, o Fundo de Uso do Bem Público – UBP 
caminhou para a extinção, tendo em vista que sua fonte de recursos foi deslocada para o 
financiamento da CDE. O Decreto nº 4.541/2002, que regulamenta a mencionada lei, 
em seu artigo 41, §1º, determina que os recursos arrecadados a titulo de UBP, a partir da 
data de publicação da Lei n.º 10.438/2002, fossem creditados na conta-corrente 
referente à CDE. 
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Todavia constatamos que o Fundo UBP ainda não foi extinto. Identificamos um saldo 
em aplicações financeiras no valor de R$ 417.089.625,83, segundo extrato de conta 
corrente, período dez 2014. 

 

  
##/Fato## 

 
 
2.4 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 Eletrobras readequou suas metas de desempenho 
para integrarem o CMDE. 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 5 de gestão. A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise dos 
seguintes indicadores financeiros, descritos a seguir: 

Denominação sintética Descrição Forma de cálculo e/ou aferição 

Investimento 
Realizado/Investimento 

Aprovado 

Registra o nível histórico de 
realização de investimentos 

Investimento 
Realizado/Investimento Aprovado 

PMSO/ROL 
Mede o grau de participação dos 
custos gerenciáveis na formação do 
resultado. 

PMSO/ROL 

Divida Líquida/EBITDA 

Mensura a capacidade de cobertura 
das dívidas pela geração de caixa 
operacional. Indica o número de 
anos de geração de caixa requeridos 
para pagar todas as dívidas da 
companhia. 

Divida Líquida/EBITDA 

Fonte: CMDE 

A análise dos indicadores apresentou o seguinte resultado, resumido na tabela a seguir: 

Indicador Atributo 
Atendimento do indicador ao 

critério 

Investimento 
Realizado/Investimento 

Completude (a) atende 

Comparabilidade (b) atende 
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Aprovado Confiabilidade (c) atende 

Acessibilidade (d) atende 

Economicidade (e) atende 

PMSO/ROL 

Completude (a) atende 

Comparabilidade (b) atende 

Confiabilidade (c) atende 

Acessibilidade (d) atende 

Economicidade (e) atende 

Divida Líquida/EBITDA 

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 com base nos papéis de trabalho dos relatórios de 
Auditoria nº 201316661, 201410481 e 201412711 

  
##/Fato## 

 
 
2.5 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 as seguintes questões de auditoria: 
Existem recomendações pendentes de atendimento e que impactam a gestão da 
unidade? A UJ mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das 
recomendações emanadas pela CGU especialmente quanto ao fortalecimento do 
controle interno administrativo?  
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A metodologia consistiu no levantamento de todas as recomendações existentes que 
estão pendentes relativas aos Relatórios de Auditoria de Contas. 

De acordo com o Sistema MONITOR (Sistema de Acompanhamento de 
Recomendações da CGU), verificamos que, das 66 recomendações efetuadas desde a 
implementação do sistema, 45 foram consideradas atendidas e 7 (sete) canceladas.  

Portanto, de acordo com informações do referido sistema, ainda estão pendentes de 
atendimento, após análise da CGU, 14 recomendações, ou seja, 21% desde o início do 
registro no Sistema. Em que pese a quantidade de recomendações, todas se encontram 
dentro do prazo de atendimento, e não impactam a gestão da UJ examinada. 

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 aos órgãos de 
controle.  

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. 

  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação do CGU/PAD 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação das atividades correicionais da 
holding, considerando a seguinte questão de auditoria: a UJ está registrando as 
informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados no sistema CGU-
PAD?  
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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. 

Verificamos que a UJ não designou um coordenador responsável pelo registro no 
sistema CGU-PAD, fato constatado quando da consulta ao próprio sistema CGU-PAD e 
ao Relatório de Gestão 2014. Identificamos ainda o registro intempestivo de cerca de 21 
dos 27 procedimentos disciplinares registrados naquele sistema, contrariando o prazo 
exigido pela Portaria CGU nº 1.043/24 de julho de 2007 - Art. 1º, § 3º. 

  
##/Fato## 

 
 
3. Conclusão 
 
 

Apresentamos a seguir as principais conclusões decorrentes dos exames realizados: 

Gestão das Distribuidoras: Verificamos que os Contratos de Metas de Desempenho 
Empresarial celebrados entre a Eletrobras e suas empresas de distribuição não têm 
proporcionado a recuperação econômico financeira almejada pelo Grupo. 

Impactos decorrentes da Lei 12.783/2013 (renovação das concessões): Em que pesem as 
ações implementadas pela empresa com o objetivo de mitigar os efeitos decorrentes da 
lei, os fatores de risco referentes à recuperação das receitas perdidas com a 
implementação da lei agravaram-se em 2014.  

Gestão da CDE: A aplicação dos recursos do fundo no exercício de 2014 foi realizada 
de acordo com os normativos que regem a matéria. Entretanto, foi verificado que a 
empresa não possui instrumento de controle para verificação da ocorrência de vantagem 
ou prejuízo econômico ou financeiro decorrente da gestão do fundo. 

Gestão do Fundo UBP: O fundo UBP não foi extinto, possuindo um saldo, em 
31/12/2014, de R$ 417.089.625,83 em aplicações financeiras. 

Avaliação sobre indicadores: Os indicadores analisados atendem aos critérios de 
completude, comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e economicidade. 

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. 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio De Janeiro 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201503912 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 CONTROLES INTERNOS                             

1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Ausência de Informações no Relatório de Gestão 
 
Fato 
 
Nas peças enviadas por meio do sistema e-Contas ao Tribunal de Contas da União do 
exercício de 2014, a Eletrobras, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, deixou de 
apresentar a(s) informação(ões) abaixo relacionada(s):  

INFORMAÇÃO NÃO 
APRESENTADA 

PEÇA ITEM/NORMATIVO 

capacidade instalada de distribuição em 
operação (extensão das linhas/redes de 
distribuição em Km): total, própria e 
em associação (SPEs); 

Relatório de Gestão 
Conteúdo específico (Parte B) 
correlato ao Item 5.4 da parte A, do 
Anexo II da DN TCU nº 134/2013 

capacidade instalada de distribuição em 
construção (extensão das linhas/redes 
de distribuição em Km): total, própria e 
em associação (SPEs) 

Relatório de Gestão 
Conteúdo específico (Parte B) 
correlato ao Item 5.4 da parte A, do 
Anexo II da DN TCU nº 134/2013 

valor total de investimentos previstos e 
realizados, por segmento de negócio 
(1) (2) 

Relatório de Gestão 
Conteúdo específico (Parte B) 
correlato ao Item 5.4 da parte A, do 
Anexo II da DN TCU nº 134/2013 

valor total dos investimentos previstos 
e realizados em participações 
societárias (SPEs), por segmento de 
negócio (1) (2) 

Relatório de Gestão 
Conteúdo específico (Parte B) 
correlato ao Item 5.4 da parte A, do 
Anexo II da DN TCU nº 134/2013 

resultado do exercício, EBITDA, 
Patrimônio Líquido, ROL, Custos e 
Despesas Operacionais (3) 

Relatório de Gestão 
Conteúdo específico (Parte B) 
correlato ao Item 5.4 da parte A, do 
Anexo II da DN TCU nº 134/2013 

os indicadores de desempenho 
atrelados a cada objetivo estratégico, 
contemplando, para cada um deles, a 
descrição, a métrica e a meta 
estabelecida para o período 

Relatório de Gestão 
Conteúdo específico (Parte B) 
correlato ao Item 5 da parte A, do 
Anexo II da DN TCU nº 134/2013 

os resultados alcançados no período 
para cada indicador e os comentários 
do gestor 

Relatório de Gestão 
Conteúdo específico (Parte B) 
correlato ao Item 5 da parte A, do 
Anexo II da DN TCU nº 134/2013 

A fonte dos dados utilizados no cálculo 
de cada indicador 

Relatório de Gestão 
Conteúdo específico (Parte B) 
correlato ao Item 5 da parte A, do 
Anexo II da DN TCU nº 134/2013 

(1) Sem os valores orçados dos anos de 2010 a 2013 
(2) Sem os valores realizados em 2010 
(3) Sem os valores de 2010 a 2012 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com base nas informações constantes das peças que 
compõem o processo de Prestação de Contas do exercício de 2014, apresentadas pela Eletrobras. 
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Cumpre registrar que as ocorrências foram participadas à holding por meio da 
Solicitação de Auditoria nº 201503912/01. 

Quanto aos indicadores relacionados aos objetivos estratégicos, a empresa declarou que, 
embora os indicadores já tenham sido criados por meio do Plano Estratégico 2015 – 
2030, estes não foram apresentados, pelo fato de o PDNG 2015 – 2019 estar em fase de 
elaboração, o qual conterá as metas associadas. Segundo a holding, o Plano ainda estava 
em vias de ser deliberado pelo Conselho de Administração, quando da realização dos 
presentes questionamentos, em junho/2015. 

Em que pesem as alegações da unidade nesse aspecto, os indicadores exigidos pelo 
TCU são os relacionados ao exercício de 2014, e, portanto, não enquadrados no PE 
2015-2030. Observamos ainda que tanto o PE 2010-2020, plano estratégico que vigorou 
em 2014, como o PDNG 2014-2018, não apresentam indicadores atrelados a objetivos 
estratégicos. 

No que tange às demais informações, a unidade alegou pela sua existência, mas não as 
identificamos no Relatório de Gestão. 

  
##/Fato## 

2 GESTÃO OPERACIONAL                            

2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Divergências entre metas regulatórias e metas contratuais do CMDE 
 
Fato 
 
Foram constatadas divergências entre as metas regulatórias e as metas contratuais do 
CMDE para os indicadores Perdas Totais (EDE Amazonas, EDE Alagoas, EDE Piauí) e 
DEC (EDE Alagoas, EDE Acre). 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Impossibilidade de alinhamento por parte das empresas de distribuição, além da 
inexistência de consenso entre as empresas Eletrobras e o regulador no que tange à 
metodologia de cálculo preconizada pela Aneel. Nesse aspecto, a empresa entende que 
os limites regulatórios são pouco realistas e não respeitam as particularidades do 
mercado de cada empresa. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Quanto às metas regulatórias, a Diretoria de Distribuição expôs o que se segue: 

“A questão de combate às perdas de energia elétrica possui natureza 
multidisciplinar e multifatorial. Dependem da área técnica (investimentos 
elevados em blindagens de redes e dos padrões de entrada de energia e 
medição dos imóveis), de natureza operacional (esforço em aumento de 
despesas com a fiscalização das unidades consumidoras) e de 
procedimentos de faturamento e de cadastro ajustados, todos de 
responsabilidade da concessionária, como também dependem de fatores 
externos à Empresa, de natureza econômica e social, de educação, de 
presença do Estado na comunidade, em especial em relação à segurança 
pública e da cultura em relação à fraude e ao furto de energia. O modelo 
teórico de controle estabelecido pela ANEEL para estabelecer a trajetória 
de Perdas Regulatórias pretende capturar essa diversidade, mas não tem se 
mostrado aderente à realidade de diversas áreas de concessão no País. 
Durante o processo do Terceiro Ciclo de Revisão Tarifária Periódica as 
Empresas apresentaram seus pleitos de revisão dos limites regulatórios, 
mostrando de forma exaustiva as características peculiares de suas áreas de 
concessão, sem ter obtido sua aceitação pelo ente Regulador. 

Por outro lado, os indicadores propostos para o CMDE se traduzem em um 
desafio empresarial e que devem ser alcançados em situações ótimas e 
ainda devem estar compatíveis com a capacidade econômica e financeira 
disponível ao longo dos exercícios para aplicação das soluções planejadas. 
As prioridades são muitas e as questões de qualidade do serviço e de 
segurança operacional se sobrepõem às demais. Para o combate às Perdas, 
as ações em desenvolvimento estão no estado da arte no País e agora em 
nível internacional, com soluções tecnológicas de blindagem inovadoras, 
que devido ao seu custo, estão sendo previstas para serem implantadas 
com recursos de financiamento externo do Banco Mundial - BIRD. Dentro 
da realidade de recursos disponíveis no passado recente, as empresas 
apresentaram significativa redução em suas perdas, fundamentalmente 
introduzindo melhorias operacionais até o limite de seus orçamentos.  

Com os investimentos em medidas estruturantes de blindagem das redes e 
dos padrões de entrada de energia nos imóveis, com recursos oriundos do 
BIRD, num Projeto identificado como Energia+, projetamos que todas as 
empresas atinjam os limites regulatórios das perdas após a implantação das 
medidas desenhadas naquele Projeto, num horizonte de três anos.  

A seguir apresentamos algumas singularidades por Empresa:  

AMAZONAS 

Desde o processo revisional tarifário do Segundo Ciclo, a Empresa vem 
fazendo exaustiva comprovação da realidade da região amazônica, em 
especial de sua capital Manaus, uma metrópole que se desenvolveu de 
forma acelerada e desordenada e que apresenta áreas de habitações 
subnormais de difícil acesso pelo poder de Estado, inclusive da 
concessionária. No processo relativo ao Terceiro Ciclo a ANEEL já fez 
algum reconhecimento em função da constatação de que a concessionária 
vem realizando o máximo esforço possível ao seu alcance para a solução 
do problema. 
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Registre-se que a Eletrobras Amazonas Energia vem apresentando 
reduções no seu indicador de perdas, comparativamente ao pré-
estabelecido pelo Órgão Regulador, conforme demonstrado no gráfico 
abaixo: 

 

 

 

ALAGOAS 

A Empresa vem questionando em todos os processos de Revisões 
Tarifárias o ponto de partida estabelecido pelo Órgão Regulador para a sua 
trajetória de perdas de energia, cujo indicador é definido pela equação 
Perdas Não Técnicas em relação ao Mercado de Baixa Tensão 
(PNT/MBT). Demonstramos que há particularidades inerentes à sua área 
de concessão que tornam a sua complexidade socioeconômica no combate 
às perdas não técnicas diferenciada em nível nacional, em especial pela 
dimensão Violência, tendo em vista os indicadores que apontam Alagoas 
como o Estado da Federação com maior número de óbitos por agressão no 
Brasil.  

Ainda assim, a Eletrobras Distribuição Alagoas vem apresentando 
seguidamente reduções no seu indicador de perdas numa velocidade 
superior à pré-estabelecida pelo Órgão Regulador, conforme demonstrado 
no gráfico a seguir: 

PT 2º CRTP; 
2009; 7,71

PT 2º CRTP; 
2010; 7,71

PT 2º CRTP; 
2011; 7,71

PT 2º CRTP; 
2012; 7,71

PT 2º CRTP; 
2013 (3º 
CRTP); 7,77

PNT Regulatória 
2ºCRTP 

(Mercado BT); 
2009; 39,2

PNT Regulatória 
2ºCRTP 

(Mercado BT); 
2010; 36,74

PNT Regulatória 
2ºCRTP 

(Mercado BT); 
2011; 34,28

PNT Regulatória 
2ºCRTP 

(Mercado BT); 
2012; 31,82

PNT Regulatória 
2ºCRTP 

(Mercado BT); 
2013 (3º 

CRTP); 41,54

PNT Reais 
(Faturada/Merc
ado BT); 2009; 

152,85

PNT Reais 
(Faturada/Merc
ado BT); 2010; 

134,41

PNT Reais 
(Faturada/Merc
ado BT); 2011; 

136,7

PNT Reais 
(Faturada/Merc
ado BT); 2012; 

112,96

PNT Reais 
(Faturada/Merc
ado BT); 2013 
(3º CRTP); 
102,12

Histórico de Perdas da Amazonas (%)

PT 2º CRTP PNT Regulatória 2ºCRTP (Mercado BT)
PNT Reais (Faturada/Mercado BT)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

AmE -18,44 2,29 -23,74 -10,84

Aneel -2,46 -2,46 -2,46 9,72

AmE; 2009-
2010; -18,44

AmE; 2010-
2011; 2,29

AmE; 2011-
2012; -23,74

AmE; 2012-
2013; -10,84

Aneel; 2009-
2010; -2,46

Aneel; 2010-
2011; -2,46

Aneel; 2011-
2012; -2,46

Aneel; 2012-
2013; 9,72Variações PNT Regulatória e PNT Reais 

(Faturada/Mercado BT) 
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PIAUÍ  

A Empresa também vem questionando em todos os processos de Revisões 
Tarifárias o ponto de partida estabelecido pelo Órgão Regulador para a sua 
trajetória de Perdas. Defendemos que há particularidades inerentes à sua 
área de concessão, em especial em relação ao desenvolvimento econômico 
e de infraestrutura, que acarretam alta complexidade socioeconômica no 
Estado, dificultando o combate às perdas não técnicas. 

Na dimensão socioeconômica, o índice Gini aponta o Piauí ocupando a 
penúltima posição em nível nacional no requisito de concentração de 
renda.  Na dimensão Violência, considerando indicadores oficiais como o 
IPEA-DATA, o Piauí registrou aumento no número de homicídios nos 
últimos anos e a Violência na capital Teresina é reconhecida em nível 
mundial. No quesito social o Piauí é o Estado com maior exclusão social 
como aponta o Índice de Exclusão Social (IES). 

Ainda assim, a Eletrobras Distribuição Piauí vem apresentando reduções 
no seu indicador de perdas numa velocidade superior à pré-estabelecida 
pelo Órgão Regulador, conforme demonstrado no gráfico a seguir: 

 

 

DEC 

ALAGOAS 
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As metas de DEC têm sido definidas buscando conciliar os recursos 
disponíveis e a situação atual em cada empresa, tendo como objetivo 
atingir os limites regulatórios em 2017. É importante ressaltar que fizemos 
pleito formulado pela Eletrobras Distribuição Alagoas junto ao Órgão 
Regulador durante o 3º Ciclo de Revisão Tarifária para revisão do seu 
ponto de partida da trajetória do índice DEC e FEC, e posteriormente 
fizemos o recurso interposto nos mesmos moldes do recurso aprovado na 
CELPA, entretanto não tivemos sucesso no resultado do referido pedido. 
Seguem em anexo cópias dos documentos descritos a seguir: 

1-Pedido de reconsideração dos limites DEC e FEC; 

2-Voto - Pedido de reconsideração dos limites DEC e FEC; 

3-Nota Técnica SRD DEC FEC ED Alagoas; 

4-DEC e FEC - Recurso Revisão Tarifária Periódica 2013;  

5-Despacho Recurso da ED Alagoas;  

6-Nota Técnica de Aprovação da CELPA. 

ACRE 

As metas de DEC têm sido definidas buscando conciliar os recursos 
disponíveis e a situação atual em cada empresa, tendo como objetivo 
atingir os limites regulatórios em 2018. É importante ressaltar que fizemos 
apresentações para a ANEEL, e enviamos documentos mostrando as 
características específicas do estado do Acre, e solicitando revisão dos 
limites regulatórios, porém sem sucesso.  

Seguem em anexo cópias dos documentos descritos no item 10: 

1. Proposta ANEEL Limites de Continuidade ED AC; 

2. CÓPIA APRESENTAÇÃO DEC FEC PARA ANEEL 18-07-13; 

3. Oficio 337/2013 SRD Indicadores de Continuidade.” 

 

 

Após Reunião de Busca de Soluções Conjuntas, a UJ apresentou a seguinte 
manifestação: 

 “Encaminhamos as respostas da Diretoria de Distribuição, conforme 
entendimentos na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, referente ao 
Relatório Preliminar 201412711: 

1.1.1.2. Metas operacionais estimadas de forma inadequada 

Entendimento final ELETROBRAS e CGU: 

b) Será enviada documentação referente ao pedido feito para a Aneel, 
com o detalhamento das análises técnicas realizadas pela Eletrobras, 
bem como os documentos referentes à recusa da Aneel da revisão das 
metas de DEC, FEC e Perdas 

Segue arquivo com a apresentação preparada para a Reunião de Busca 
Conjunta de Soluções. 

Arquivo: Apresentação CGU holding 2015.pptx 
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Segue link para. baixar o arquivo, com 19MB:  Carta CTA – DR Nº 
074/2013, de 06/09/2013: Nota Técnica desenvolvida para o Recurso 
Administrativo ao RTE (Perdas e DEC/FEC) 
https://www.dropbox.com/sh/x9sip2csrzyksll/AAD1No0S5xhG3kIt7XpUr
whFa?dl=0” 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os mecanismos de regulação adotados para o setor de distribuição têm o fito de 
incentivar as empresas a buscarem uma maior eficiência na gestão do seu negócio, 
mediante a fixação de parâmetros gerenciáveis durante um período de tempo 
preestabelecido. O patamar regulatório busca incentivar as empresas a reduzir suas 
perdas a limites inferiores aos definidos pelo regulador na perspectiva de auferir ganhos 
adicionais de receita ou aproximar as suas perdas dos limites estabelecidos pelo 
regulador de forma a reduzir as perdas de receita. 

No caso do nível de perdas não técnicas, sua fixação deve não só considerar fatores não 
gerenciáveis, presentes em cada área de concessão, muitas vezes relacionados a 
questões socioeconômicas, como também impedir que sejam repassados às tarifas 
custos relacionados à ineficiência das distribuidoras no combate às perdas não técnicas. 
Logo, está diretamente relacionada tanto com as condições socioeconômicas da área de 
concessão quanto a aspectos relacionados à gestão da concessionária. 

A holding assevera que casos de disparidade entre valores históricos e regulatórios de 
perdas não incentivam as empresas a melhorar seu desempenho, apenas dificultam. 
Segundo o grupo, o estabelecimento de indicadores por parte da ANEEL deixa de se 
constituir como um método "por incentivo", fazendo com que incorram em penalidades, 
que dificultam ainda mais seu desempenho, posto que retira da receita recursos para os 
investimentos indispensáveis para combater os problemas, além de passar um sinal 
tarifário inadequado para os consumidores.  

Acrescentou ainda que a disparidade entre o valor histórico e o valor regulatório é 
resultado de possíveis falhas na metodologia preconizada pelo órgão regulador, que 
merece ser revisada. Nesse diapasão, reforçou que a ANEEL levantou, em processo de 
revisão tarifária proposto pela Light, a possibilidade de inadequação da metodologia 
utilizada na definição das perdas não técnicas, e que criou um grupo de trabalho para 
tratar do tema. 

Por conta do tratamento dispensado à Light, a Eletrobras entende que as medidas 
tomadas pelo regulador devem ser estendidas às suas distribuidoras, em face de suas 
peculiaridades socioambientais. Citou o caso da Eletrobras Distribuição Alagoas, para a 
qual a empresa solicitou a criação de um Grupo de Trabalho para considerar as 
contribuições da proposta da distribuidora para a revisão da metodologia, mas sem 
sucesso. 

Face às considerações do grupo, cumpre-nos esclarecer que a Aneel, no âmbito da 
Audiência Pública 089 (pleito da Light), flexibilizou a trajetória de perdas não em razão 
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das condições socioeconômicas da área de concessão da Light, mas sim em função do 
volume de perdas (725 MW médios) da empresa, que corresponde a ¼ do total de 
expansão de energia gerada pelo Brasil (3.150MW médios) necessário para cobrir as 
perdas em âmbito nacional.  

De acordo com o voto final da Diretoria da Aneel, de 05/11/2013, a singularidade 
socioeconômica da área de concessão não foi o fator que motivou a Aneel a alterar a 
trajetória de perdas, em que pese a agência ter empreendido esforços no sentido de rever 
a metodologia.  

A Light havia alegado que 50% das unidades consumidoras da empresa benchmark 
(Companhia de Eletricidade do Ceará - COELCE) são enquadradas como baixa renda 
(tarifa social), o que se asseguraria um razoável desconto sobre a tarifa. Já na área de 
concessão da Light, menos de 4% das unidades consumidoras residenciais são baixa 
renda. Esse argumento não foi acolhido, posto que, na opinião da agência, a 
metodologia proposta pela Light não teve a profundidade necessária para avaliar até que 
ponto, por exemplo, a proporção do universo de consumidores de baixa renda afetaria o 
resultado da metodologia e se essa relação está devidamente tratada. 

O modelo regulatório de perdas é o de regulação por incentivos, em que o Estado cria as 
condições socioeconômicas e institucionais que favoreçam o combate das perdas e 
também os mecanismos regulatórios que incentivem as concessionárias a agir 
eficientemente na mesma direção. Ou seja, um modelo no qual a meta regulatória deve 
ser aquela em que a receita advinda da redução das perdas e da inadimplência iguale o 
custo associado ao seu combate. Não pode haver comprometimento do equilíbrio 
econômico-financeiro das empresas, e caso o Estado deseje acelerar as iniciativas de 
regulação, é necessário incorporar subsídios para o atendimento de metas mais 
exigentes que as resultantes da lógica econômica de custo-benefício das 
concessionárias. 

Logo, o combate às perdas e à inadimplência só é economicamente viável até o ponto 
em que seus custos não superem a receita incremental advinda de sua implementação. A 
partir daí, as iniciativas de combate se tornam impraticáveis pela ótica privada, exigindo 
do Estado, via regulação das tarifas, a criação de incentivos e recursos para que se 
atinjam os patamares socialmente desejáveis. Ou seja, a intensidade da redução 
dependerá de incentivos tarifários e do adequado equacionamento dos benefícios e 
custos das iniciativas. 

Sob esse prisma, consideramos legítimo o argumento apresentado sobre a falta de 
incentivo regulatório decorrente do distanciamento das metas de perdas. Todavia, não 
ficou demonstrada a insuficiência da receita advinda da redução das perdas e da 
inadimplência frente ao custo associado ao seu combate, caso a Eletrobras optasse em 
adotar as metas regulatórias de perdas no CMDE. 

Quanto aos indicadores DEC e FEC, a metodologia consiste em dividir a área de 
concessão de cada empresa, que é subdividida em conjuntos consumidores definidos 
pela concessionária e aprovados pela Aneel. Em seguida, estes conjuntos de 
consumidores são agrupados em clusters com atributos semelhantes (área, comprimento 
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de rede primária, consumo médio mensal, potência instalada e número de 
consumidores). 

A meta é então definida com base nos conjuntos de consumidores com melhor 
desempenho dentro de um cluster. A análise se apoia na premissa de que os conjuntos 
de consumidores de diferentes empresas devem receber recursos tarifários equivalentes 
para operação e manutenção da rede de distribuição, visto que seus atributos são 
semelhantes aos dos demais grupos de consumidores pertencentes ao mesmo cluster. 

As empresas distribuidoras detêm a prerrogativa de propor à Aneel trajetórias e metas 
finais distintas daquelas fixadas pelo regulador, que pode reconhecer ou não o pleito das 
empresas. De todo modo, as metas a serem propostas devem sempre conter uma 
contínua melhoria dos indicadores de qualidade. 

A Eletrobras ressalta que foi requisitada a revisão dos limites regulatórios da Eletrobras 
Distribuidora Alagoas, com base em autorização concedida à Companhia Energética do 
Pará - CELPA, sem sucesso.  

O parecer contido na Nota Técnica n° 0035/2012-SRD/ANEEL revela que a Aneel 
acatou o aumento dos limites regulatórios de DEC e FEC para a CELPA porque 
considerou os limites globais propostos (da área de concessão) como desafiadores face 
aos valores históricos. O gráfico a seguir ilustra a situação: 

 

Fonte: Nota Técnica n° 0035/2012-SRD/ANEEL 

E também o seguinte trecho da Nota Técnica n° 0035/2012-SRD/ANEEL elucida o 
ponto de vista da agência: 

“45. Conforme ilustra as Figuras 3 a 8, os limites pleiteados pela CELPA 
para o período de 2013 a 2015 configuram metas desafiadoras a serem 
atingidas pela Distribuidora tendo em vista os valores apurados de DEC e 
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FEC em 2011. Assim, o cumprimento desses limites demandará esforços 
da Distribuidora com a realização de investimentos no sistema de 
distribuição, os quais vêm sendo executados segundo a Distribuidora 
conforme plano de melhorias apresentados a esta Agência, bem como a 
realização de aprimoramentos na logística de atendimento às ocorrências 
emergências.” 

Ademais, os motivos do não atingimento dos limites de DEC e FEC alegados pela 
CELPA consistiram na postergação do cumprimento dos limites regulatórios fixados em 
2012 para as suas regiões de atendimento, motivadas, em geral, por atrasos no término 
de obras de melhoria. Diferentemente do pleito da Eletrobras Alagoas, conforme é 
possível observar no seguinte trecho de voto exarado na 16ª Reunião Pública Ordinária, 
de 14/05/2014, a qual tratou do pedido de reconsideração da Eletrobras Distribuidora 
Alagoas – EDAL: 

 “16. Sobre os limites de DEC e FEC, de forma análoga ao caso das 
perdas, a EDAL alegou que merece tratamento diferenciado conforme foi 
dado à Companhia Energética do Pará - Celpa, alegando que possui 
características que ensejam a elevação dos limites de DEC e FEC. Como 
não houve qualquer argumentação nova da distribuidora para justificar tal 
tratamento diferenciado, a SRD manteve o posicionamento exarado na 
Nota Técnica n° 0119/2013-SRD/ANEEL, de não acatar o pedido de 
elevação de limites de DEC e FEC.  

17. Relativamente à região metropolitana de Maceió, a EDAL argumentou 
a necessidade de revisão dos limites alegando que dificuldades de 
atendimento são observadas pelos constantes problemas de trânsito 
(engarrafamentos), grandes volume de incidentes de postes abalroados e 
também, assim, como na Celpa, atrasos em obras de melhoria que foram 
previstas no ciclo anterior. Com relação às justificativas apresentadas para 
a região metropolitana, a SRD entende que engarrafamentos e 
abalroamento de postes são problemas encontrados de forma expressiva 
em todos os grandes centros urbanos do Brasil, não se caracterizando 
como características particulares. Sobre os atrasos de obras, os mesmos 
são de gestão da Distribuidora, não cabendo imputar aos consumidores as 
consequências por tais problemas de planejamento ou execução.  

18. Para a região do Sertão, a EDAL argumentou que se trata de região 
com concentração de redes não urbanas, dificultando o acesso às 
ocorrências emergenciais e que há a necessidade de grandes obras no 
sistema de 69 kV da região, as quais estão atrasadas principalmente em 
virtude de problemas com licenciamento ambiental. Da mesma forma, a 
SRD entende que os atrasos em obras são de responsabilidade da 
distribuidora, não cabendo alteração de limites por tal motivo. Quanto às 
características rurais da região, a metodologia de comparação de conjuntos 
adotada pela ANEEL leva em conta tais características, comparando os 
conjuntos em questão com conjuntos semelhantes de outras distribuidoras, 
não havendo razão para tratamento diferenciado.” 

Considerando a situação apontada e as manifestações da unidade, podemos concluir 
que, embora a Eletrobras entenda que suas distribuidoras apresentam características 
singulares que legitimem um aumento dos limites regulatórios, a holding não logrou 
êxito em comprovar tal situação no Terceiro Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas.  
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Apesar da impossibilidade de atingimento das metas e da falta de consenso na sua 
definição, verificamos que a Aneel vem tomando iniciativas no sentido de promover 
uma reversão da trajetória de degradação da qualidade do serviço e de acomodação do 
desempenho das empresas aos parâmetros regulatórios. Em 2015, a Agência tem 
realizado rodadas de reuniões com representantes de distribuidoras de energia, em que 
são discutidas a adoção de medidas para aprimorar a qualidade do serviço prestado 
pelas empresas que vêm apresentando níveis de qualidade abaixo dos limites 
regulatórios. As empresas, ao final das discussões com a agência, se comprometem a 
apresentar um pacote de ações para melhorar a qualidade dos serviços. 

E finalmente, após estender nossa análise para o final de 2014, observamos mudanças 
no comportamento dos indicadores. Para o indicador Perdas Totais, notamos 
convergência entre os limites regulatórios e contratuais, com destaque para a Empresa 
Eletrobras Amazonas, que diminuiu significativamente o nível de extrapolação. No caso 
do DEC e FEC, a EDE ALAGOAS manteve a disparidade. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apresentar justificativas técnicas da fixação dos limites de perdas, no 
sentido de demonstrar que a receita advinda da redução das perdas não seria suficiente 
para cobrir os custos associados ao seu combate, caso as distribuidoras optassem em 
adotar a meta regulatória. 
 
Recomendação 2: Apresentar os planos de resultado das empresas distribuidoras, 
decorrente de rodadas de reuniões realizadas com a ANEEL. 
 
 
2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Resultados econômico-financeiros em patamares inferiores aos apurados antes da 
implementação do CMDE 
 
Fato 
 
Preliminarmente, cumpre-nos relembrar que, no exercício 2009, após o processo de 
unificação e avocação do controle das empresas distribuidoras de energia que 
apresentavam baixo desempenho econômico-financeiro e operacional, pela holding, a 
Eletrobras optou pela realização de operações de capitalização de suas controladas, 
mediante quitação de saldos de financiamentos existentes com ela própria e 
capitalização dos saldos dos adiantamentos para futuros aumentos de capital (AFAC). 
Esta operação envolveu as subsidiárias de geração, transmissão e distribuição, e, no 
caso das distribuidoras, abarcou o montante de R$ 4,5 bilhões. 

A opção pela capitalização das controladas decorreu de estudo de consultoria contratada 
pela Eletrobras. Segundo a consultora Thoreos, a estrutura de capital encontrada 
(relação entre capital próprio e capital de terceiros) na holding e controladas reduzia a 
capacidade de investimentos e o fluxo de caixa, além de não gerar eficiência fiscal, 
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tendo em vista que a Eletrobras é tributada sobre uma receita financeira de empréstimos 
que, muitas vezes, não se realizava, devido a renegociações e aportes da controladora. 

A análise feita pela consultoria indicou a necessidade de estabelecer mecanismos de 
governança corporativa efetivos e contrapartidas para o processo de capitalização das 
subsidiárias, tais como a exigência de garantias e estabelecimento de contrato de gestão, 
baseado em metas gerenciais específicas. Este último constituiu o instrumento chamado 
de ‘Contrato de Metas de Desempenho Empresarial - CMDE’ que, de acordo com a 
Resolução nº 1.049/2009 do Conselho de Administração, contém um painel de 
indicadores e metas de desempenho econômico-financeiro, operacional e estratégico da 
controlada. 

Desde 2010, foram firmados contratos de metas de desempenho empresarial (CMDE) 
entre a Eletrobras e suas distribuidoras nas dimensões econômico-financeira, 
operacional e socioambiental, por meio de metas e indicadores, cujos resultados 
econômico-financeiros passamos a analisar: 

O indicador PMSO/ROL tem, conforme consta do protocolo de indicadores do CMDE, 
a finalidade de quantificar a participação dos custos operacionais (Pessoal, Material, 
Serviços e Outros) na Receita Operacional Líquida (Receita Operacional Bruta menos 
Impostos sobre a Receita e Encargos Setoriais) da empresa, sendo, portanto, do tipo 
quanto menor melhor. 

Gráfico: PMSO/ROL 

  

Obs.: As metas para a Eletrobras/Acre não foram pactuadas para o exercício de 2011. 
Fonte: Elaborada com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005. 
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Da análise do gráfico acima é possível verificar, à exceção da Eletrobras Roraima, um 
aumento da participação dos custos operacionais na receita operacional no quadriênio 
2010-2013. 

Importante analisar detalhadamente as variáveis que compõem o indicador para 
entender seu comportamento ao longo do período analisado. 

 

Gráfico: PMSO 

  

Fonte: Elaborada com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005. 

Constata-se, da leitura do gráfico acima, um aumento de 85% nos custos com Pessoal, 
Materiais, Serviços e Outros no intervalo 2010-2013; destacam-se as empresas 
Eletrobras Acre e Eletrobras Amazonas, que apresentaram um aumento de 106% e 
126% nos custos operacionais. 

Destaque-se ainda que o indicador Dívida Líquida/EBITDA (Lucro antes dos juros, 
impostos, depreciação e amortização), que, nos termos do CMDE, representa uma 
medida da alavancagem financeira da companhia, avaliando o número de anos de fluxo 
de caixa requeridos para quitar as dívidas da companhia, não vem sendo apurado com 
regularidade em função dos recorrentes prejuízos operacionais, motivo pelo qual 
analisaremos individualmente as variáveis componentes do indicador. 

Dívida Líquida é o resultado do montante de estoque da dívida abatidos os valores de 
recebíveis e caixa. 

Gráfico: Dívida Líquida 
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Fonte: Elaborado com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005. 

Observa-se que, no período 2012-2013, o negócio distribuição apresentou um aumento 
de 55% no montante da dívida líquida, destacando-se as empresas Eletrobras Rondônia 
e Eletrobras Roraima que apresentaram aumentos, respectivamente, de 124% e 299% no 
componente dívida líquida. 

Tal situação é agravada pelos repetidos prejuízos contábeis das empresas distribuidoras 
da Eletrobras, o que demonstra que as empresas são incapazes de se alavancar 
financeiramente. 

Observa-se da leitura do gráfico abaixo que o negócio distribuição apurou um prejuízo 
acumulado de R$559 milhões, no período 2010-2013. 

Gráfico: EBITDA 
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Fonte: Elaborada com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
1. Repasses a empresas inadimplentes sem apreciação do Conselho de Administração – 
falta de controle do Conselho de Administração na liberação de recursos às empresas 
inadimplentes; 

2. Mecanismo de incentivo previsto no CMDE não implementado – inexistência de 
Programa de Remuneração Variável que estimule os colaboradores na execução de suas 
atividades e no atingimento das metas; 

3. Inexistência de sistema informatizado para acompanhamento do CMDE pela holding; 

4. Baixa execução dos Planos de Investimentos face à frustração das fontes de 
financiamentos. 

 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201410481/10, foram apresentados pelos 
Diretores de Gestão e pelo Diretor Financeiro, os seguintes esclarecimentos, que para 
fins didáticos, serão separados por indicador, a saber: 

1) Aumento dos gastos a título de PMSO: 
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“As despesas típicas de PMSO tendem a um incremento constante, próprio 
do crescimento do mercado de distribuição de energia de um País em 
desenvolvimento, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, uma forma de 
medir é a energia faturada (como demonstra o gráfico a seguir). 

 

 

Para suportar o crescimento natural das despesas, a alternativa orientada 
pela Diretoria é fazer o máximo com o mínimo e, paralelamente, aumentar 
a capacidade de arrecadação e de gestão do caixa, assim como ampliação 
dos investimentos. 

Diante da impossibilidade de manter o mínimo de investimentos altamente 
necessários para que se evitem despesas naturais do envelhecimento das 
redes e dos ambientes de trabalho, a pressão para o aumento das despesas 
tende a crescer, sobretudo em razão da fragilidade na segurança, aumento 
de questões judiciais civis e trabalhistas, multas pelo descumprimento de 
compromissos, entre outros. 

De um modo geral a evolução do PMSO, apresenta variações compatíveis 
com a inflação do período, cujo acumulado é de 26,44% (EDAL e 
EDAM). Exceto nas Empresas que tiveram que fazer admissões de pessoal 
efetivo, seja por determinação judicial (EDAL e EDRO), por TAC - 
Termo de Ajuste de Condutas (EDPI e EDRR), ou ainda por primarização 
orientada no Acórdão TCU 2303/2012, cuja execução vem sendo feita de 
forma lenta, em razão das condições financeiras das empresas. Isso sem 
computar o PID – Programa de Incentivo a Demissão, cuja despesa foi 
extraordinária, visando reduções futuras. 

Os dados de PMSO constantes dos Balancetes das Empresas de 
Distribuição da Eletrobras apresentam variações em relação às constantes 
na SA da CGU, notadamente os da Amazonas Energia, cuja diferença se 
verifica baseada no entendimento de verticalização ou não. Os 
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levantamentos constantes da Nota Técnica DG-001/2015, em anexo, 
demonstram com maior detalhamento os resultados dos indicadores de P, 
M, S e O. 

ANO/EDE AC AL AM PI RO RR 

2010 62,53 228,24 695,90 226,61 172,09 66,29 

2011 129,30 258,97 671,60 246,09 200,39 71,74 

2012 72,12 268,42 658,30 303,76 242,56 65,59 

2013 118,63 334,58 720,30 376,18 304,38 92,26 

Variação Total 89,72% 46,59% 3,51% 66,00% 76,87% 39,18% 

Variação sem o PID 61,71% 13,94% -0,21% 33,46% 63,03% 31,90% 

 

De forma mais sintética, no conjunto das EDE, a elevação do PMSO se 
deu em função de: 

- Implantação do Plano de Carreira e Remuneração - PCR ao final de 
2010, refletindo-se nas despesas dos anos seguintes; Melhoria na qualidade 
dos serviços comerciais, inclusive com a contratação dos serviços de LIES 
- Leitura, Impressão e Entrega Simultânea de Faturas, em 2011; Melhor 
organização contábil, a partir da implantação do MCPSE - Manual de 
Controle Patrimonial do Setor Elétrico, com ajustes nas classificações de 
algumas rubricas de PMSO, contabilizando-se de forma adequada e tão 
uniforme quanto possível entre as empresas, em 2011 e 2012; As despesas 
com o PID - Plano de Incentivo ao Desligamento, implementado em 2013, 
com vistas à redução do quantitativo de empregados; Contratações de 
pessoal em 2012 e 2013, em razão de determinações judiciais e TAC - 
Termos de Ajustes de Conduta (EDRR, EDPI, EDRO, EDAC). 

Entre as ações para redução de custos, as Empresas de Distribuição da 
Eletrobras fazem licitações centralizadas para atender a todas, tendo sido 
incontestes os ganhos de escala obtidos, contribuindo de forma expressiva 
nos contratos de grande porte.  

Preocupa, porém, o cumprimento das determinações de primarização dos 
serviços, vez que já ficou demonstrado que essa ação impulsiona ainda 
mais o custo de P e de M, já que se faz necessário suprir as empresas de 
materiais, equipamentos e veículos que hoje estão inseridos na prestação 
dos serviços contratados, entre outras despesas concernentes. 

Os custos com Pessoal são os mais altos do PMSO, e onde se tem menor 
espaço para redução, face aos ACT e ganhos da categoria já consolidados. 
A ampliação de Pessoal, diante da determinação da Eletrobras de 
contenção dos custos, a elevação tem se dado em função de ações 
judiciais, principalmente às que determinam admissões, face às 
terceirizações de serviços existentes, além das ações trabalhistas.  Os 
reflexos do PID deverão ser mais expressivos, provavelmente, a partir de 
2016. 

Por outro lado, o crescimento das áreas atendidas, do número de 
consumidores, principalmente fortalecido pelos Programas Sociais, tais 
como o Programa Luz Para Todos e o Programa Minha Casa Minha Vida, 
requer revisão das metas e avaliação dos custos devidos, vez que a 
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tendência é o incremento ao longo dos próximos anos, pressionando todos 
os níveis de PMSO. 

Nos últimos anos, a Diretoria Executiva das Empresas de Distribuição da 
Eletrobras tem sido incansável nas determinações às reduções e 
acompanhamento das despesas operacionais, notadamente com relação aos 
gastos com Serviços de Terceiros, procurando minimamente manter a 
manutenção operacional e ampliar o sistema para a melhoria na qualidade 
do serviço e atendimento ao crescimento vegetativo, cujo avanço tem sido 
limitado face às condições das Empresas que convivem com o 
desequilíbrio tarifário, inadimplências e perdas de energia.” 

2) Aumento crescente da Dívida líquida das empresas distribuidoras da Eletrobras, no 
período 2012-2013: 

“É importante destacar que após a supressão da RGR como a principal 
fonte de financiamento de que dispunham as EDE para seus investimentos, 
a direção das empresas tem empreendido ações na busca de alternativas 
desde início de 2012, quando foram encaminhadas as primeiras cartas 
consultas ao BNDES, bem como as ações desenvolvidas no sentido de ter 
a Caixa Econômica Federal como o novo órgão financiador. 

RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO – RGR 

Até setembro de 2012, quando foi editada a MP 579, e depois a Lei nº 
12.783/2012, os recursos da RGR financiavam praticamente todos os 
investimentos nas EDE a taxas bastante atrativas e suportáveis.  

Ressalta-se que tramitava na Eletrobras vários pedidos de financiamentos, 
a maioria em estágio avançado de análise e vários dependendo apenas de 
aprovação no Conselho de Administração da Eletrobras (CAE), 
totalizando aproximadamente R$ 1,7 bilhão, como mostra o quadro a 
seguir. 

  

Esses pedidos não foram atendidos pela Eletrobras, sendo orientado que as 
EDE deveriam buscar nova fonte no BNDES. 

No final de 2013 as empresas foram impactadas com a suspensão de 
liberação de recursos já contratados com a Eletrobras (Fundo RGR), uma 
vez que o orçamento da CDE, aprovado por meio da Audiência Pública 
ANEEL 130/2013, não previu recursos para financiamentos entre os 
“usos” da conta, que, após edição da Lei nº 12.783/2013, passou a 
concentrar também os usos da RGR, face à possibilidade de transferência 
de recursos entre essas contas criada pela mesma lei. 

R$ Mil

EDE
Pedidos em 

andamento  2012

AMAZONAS 895.960

ALAGOAS 19.160

PIAUÍ 298.200

RONDÔNIA 429.750

ACRE 17.490

RORAIMA 10.520

TOTAL 1.671.080
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O quadro a seguir retrata a situação dos contratos em vigor na ocasião da 
suspensão das liberações, em que as EDE ainda contavam com um saldo a 
liberar de aproximadamente R$ 700 milhões. 

  

O saldo a liberar dos contratos (ECF) existentes e a suspensão de 
concessão de novos financiamentos até então tidos como certos, 
representaram a frustração de praticamente R$ 2,3 bilhões em recursos, o 
que veio a comprometer a execução da contrapartida do Projeto Energia+, 
as obras de conexão do sistema de Manaus, as obras de segurança dos 
sistemas de AT & MT nas EDE, bem como diversos investimentos do 
programa de combate às perdas elétricas. 

BNDES E CAIXA ECONÔMICA 

Em 2012, de acordo com a orientação da Eletrobras, foram encaminhadas 
cartas consultas ao BNDES solicitando financiamentos nos seguintes 
valores: 

  

Estas cartas consultas encontram-se sem posicionamento positivo por parte 
deste agente. 

Em 2013 a Caixa Econômica Federal foi “nomeada” pelo governo para 
suprir as necessidades de financiamento específicas do Programa Luz para 
Todos - PLpT, onde as EDE procuraram incluir investimentos de AT 
necessários pelo aumento de cargas provocado pelo programa em certas 
localidades. Os valores apresentados foram os seguintes: 

EDE TOTAL ECFs APLICADO A LIBERAR

EDAC 41.604              17.552          24.052               

EDAL 234.933            103.160         131.774             

EAmE 545.742            369.085         176.657             

EDPI 347.832            138.166         209.667             

EDRO 201.984            55.971          146.013             

EDRR 10.120              3.029            7.091                 

TOTAL           1.382.215          686.962              695.253 

R$ Mil

EDE
Investimento 

total

Apoio solicitado 

BNDES

AMAZONAS 1.516.841 1.476.621

AMAZONAS MAUÁ III 1.089.141 1.044.671

ALAGOAS 329.618 301.900

PIAUÍ 797.929 740.558

RONDÔNIA 810.208 731.678

ACRE 335.866 330.625

RORAIMA 65.947 61.726

TOTAL 4.945.550 4.687.779
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Em ambas as instituições as EDE não tiveram sucesso em seus pleitos. 

BANCO DA AMAZÔNIA – BASA 

Outra fonte buscada foi o BASA – Banco da Amazônia SA, para permitir 
o financiamento de obras com sub-rogação de CCC, nos estados de 
Amazonas, Acre e Rondônia em um total de R$ 484 milhões, que seriam 
garantidos pela sub-rogação, porém sem sucesso. 

1. Balanço Patrimonial e Endividamento 

 

R$ Mil

EMPRESA VALOR

AMAZONAS 21.702

ALAGOAS 13.684

PIAUÍ 25.903

RONDÔNIA 33.306

TOTAL 94.595

R$ mil

Balanço Patrimonial - CONSOLIDADO

Ativo 2009 2010 2011 2012 2013 jun/14

Circulante 1.883.557       3.240.790       5.219.291        8.889.604        12.277.197     2.431.679        

Caixa e Equivalente de Caixa 271.896          248.092           446.566           612.817           199.246           208.333           

Clientes 908.420          930.449           1.104.441        1.222.133        1.063.473        1.154.425        

Tributos e Contribuições Sociais 55.887             67.212             54.119             68.579             88.250             90.444             

Direito de Ressarcimento 492.744          1.738.331       3.317.280        6.578.385        10.449.539     399.759           

Outros 154.610          256.706           296.885           407.690           476.689           578.718           

Não Circulante 6.228.701       6.966.768       7.892.185        9.908.833        11.030.571     24.700.150     

Clientes 257.045          296.440           385.220           341.977           436.233           525.549           

Tributos e Contribuições Sociais 1.332.275       1.150.531       1.401.825        1.479.075        1.782.121        1.961.474        

Cauções e depósitos vinculados 96.203             139.620           257.319           333.762           409.048           474.356           

Direito de Ressarcimento 99.178             371.599           500.333           926.795           1.433.874        14.512.178     

Ativo Financeiro 1.892.429       2.525.276       3.063.253        4.492.502        5.214.376        5.561.470        

Outros 60.602             46.916             33.329             30.030             20.186             17.367             

Investimentos 10.658             9.817               9.817                9.793                9.798                9.798                

Intangível 1.040.979       952.534           848.675           883.563           366.245           329.793           

Imobil izado 1.439.332       1.474.035       1.392.414        1.411.336        1.358.690        1.308.165        

TOTAL ATIVO 8.112.258       10.207.558     13.111.476     18.798.437     23.307.768     27.131.829     

Passivo 2009 2010 2011 2012 2013 jun/14

Circulante 2.186.670       3.828.728       6.473.142        11.055.560     16.333.713     13.269.719     

Financiamentos e Empréstimos 185.482          299.115           377.332           569.688           1.067.982        2.133.191        

Fornecedores 1.305.610       2.728.506       3.925.363        4.186.342        5.799.459        9.660.403        

Tributos e Contribuições Sociais 171.442          179.612           218.460           232.106           225.972           387.302           

Obrigações de ressarcimento 23.991             9.047               1.275.969        5.372.711        7.845.106        68.321             

Outros 500.145          612.448           676.018           694.713           1.395.194        1.020.502        

Não Circulante 8.198.503       5.853.565       7.091.145        9.362.738        10.185.919     17.620.734     

Financiamentos e Empréstimos 910.753          1.068.389       1.235.377        1.938.925        2.207.485        1.691.735        

Fornecedores -                   -                    701.578           1.063.803        2.138.315        2.158.083        

Provisão para contingências 223.238          277.625           433.705           661.386           577.163           503.411           

AFAC 4.358.912       621.217           688.566           1.264.358        259.928           189.881           

Arrendamento mercantil 1.639.448       1.694.547       1.775.544        1.860.104        1.891.628        1.898.412        

Obrigações de ressarcimento 590.335          1.552.487       1.561.564        1.833.456        2.319.851        10.485.274     

Outros 475.817          639.300           694.811           740.706           791.549           693.938           

Patrimônio Líquido 2.272.915-       525.265           452.811-           1.619.861-        3.211.864-        3.758.624-        

Capital Social 3.723.039       7.138.818       7.319.386        7.682.847        8.847.435        9.078.066        

Prejuízos Acumulados 5.988.456-       6.539.200-       7.700.228-        9.134.348-        11.856.694-     12.634.085-     

Ajustes de avaliação patrimonial 1.194-               1.028-               5.623-                21.145-             38.114-             38.114-             

Reservas 3.414-               21.473-             4.277                -                    -                    -                    

Outros resultados Abrangentes 2.890-               51.852-             70.623-             147.215-           164.491-           164.491-           

TOTAL PASSIVO E PL 8.112.258       10.207.558     13.111.476     18.798.437     23.307.768     27.131.829     
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A frustração de recursos a taxas atrativas que seriam ofertadas pelas 
Instituições, acima citadas, foram bastante impactantes para a elevação do 
endividamento das EDE, pois em 2012-2013 as empresas necessitavam de 
empréstimos para investimentos e para honrar o Plano de Incentivo ao 
Desligamento, o que determinou as concessionárias a solicitar recursos 
junto a Holding como Empréstimos Ordinários, com impactos relevantes 
no nível de endividamento. Abaixo o detalhamento dessas solicitações: 

ACRE 

- PID no montante de R$ 14,6 milhões. Empréstimo RO R$ 16,5 milhões. 

- Empréstimos para Investimento: R$ 29,3 milhões. 

 

ALAGOAS 

- PID no montante de R$ 78,6 milhões. Empréstimo RO R$ 94,7 milhões. 

- Empréstimos para Investimento e cobertura da Exposição Involuntária: 
R$ 146,8 milhões. 

AMAZONAS 

- PID no valor de R$ 25,9 milhões. Empréstimo RO R$ 31,8 milhões. 

- Empréstimos para Investimento da UTE Mauá 3: R$ 133,9 milhões. 

- Empréstimos outros Investimentos: R$ 226,2 milhões. 

- O indicador foi influenciado também pela redução do Caixa, justificado 
pelo ingresso em 2012 no caixa da empresa do valor de R$ 208 milhões 
referentes a AFAC, o qual foi capitalizado no ano de 2013. 

PIAUÍ 

-PID no valor de R$ 73,7 milhões. Empréstimo RO R$ 76,2 milhões. 

-Empréstimos para Investimentos: R$ 96,8 milhões. 

-Outros Empréstimos: R$ 126,5 milhões. 

RORAIMA 

-PID no montante de R$ 4,8 milhões. Empréstimo RO R$ 5,7 milhões. 

-Empréstimos para Investimentos: R$ 1,1 milhões. 

-O indicador foi influenciado também pela redução do Caixa em R$ 7,2 
milhões, justificado pelo pagamento aos produtores independentes de 
geração de energia; óleo combustível adquirido junto à Petrobras para 
geração de energia; e energia elétrica comprada para revenda junto à 
Eletronorte. 

RONDÔNIA 

-PID no montante de R$ 23,9 milhões. Empréstimo RO R$ 23,7 milhões. 

-Empréstimos para Investimentos: R$ 39 milhões. 

-Empréstimos para cobertura da compra de energia na CCEE – Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica: R$ 157,3 milhões. 

3) Queda do EBITDA no período 2010-2013: 
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“A maior queda do EBITDA verificado nas EDE em referência foi no ano 
de 2013, pois tivemos reajustes tarifários inferiores aos solicitados; 
exposição involuntária na EDE Alagoas; Plano de Incentivo ao 
Desligamento – PID e Custos Operacionais crescentes devido ao 
crescimento de mercado. Abaixo destacamos as principais rubricas de 
impacto na geração de caixa das EDE: 

ALAGOAS 

2013 

• PID no montante de R$ 78,6 milhões. 

• Exposição involuntária, ficando subcontratada em 93,9% em relação ao 
consumo necessário para atender ao seu mercado anual, influenciando o 
resultado em R$ -105,1 milhões. 

PIAUÍ 

2013 

• Redução da Receita Operacional Líquida devido à redução da tarifa 
média em 8,55% com efeitos da Revisão Tarifária Extraordinária, 
aprovada pela ANEEL, através da RHE nº 1.605, de 2013. 

• PID no valor de R$ 73,7 milhões.  

RORAIMA 

2013 

• PID no montante de R$ 4,8 milhões; 

• Decisão judicial da curva Tamburello, de aproximadamente R$ 943 mil. 

RONDÔNIA 

2013  

• Crescente custo de compra de energia elétrica, principalmente de 
térmicas, onde as receitas auferidas não acompanharam o mesmo ritmo, 
tendo inclusive em janeiro de 2013 uma redução de 20%, em média, na 
tarifa, decorrente de RTE (Revisão tarifaria extraordinária). 

• PID no montante de R$ 23,9 milhões.  

• Impactos de componentes financeiros registrados nas demonstrações 
financeiras decorrentes da não homologação do Contrato Termonorte II 
onde a apuração do custo da energia comprada sob a responsabilidade do 
consumidor, ou seja, até o limite do preço médio do Ambiente de 
Contratação Regulada – ACR, não pode ser registrado. 

Adicionalmente, a empresa apresentou em 16/04/2015 a pesquisa ABRADEE de 
satisfação do consumidor e Relatório da Diretoria de Distribuição  de Acompanhamento 
do CMDE no exercício de 2014. 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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As justificativas apresentadas pela Entidade, no que se refere ao aumento nos gastos 
com PMSO, corroboram a constatação de que a empresa se demonstra incapaz de 
promover uma redução dos seus custos operacionais. 

Merece destaque que, na formação da tarifa, a ANEEL utiliza-se de duas variáveis, os 
custos não-gerenciáveis - parcela A e gerenciáveis - parcela B. Compõem a parcela A os 
custos com a compra de energia, encargos setoriais, uso dos sistemas de distribuição de 
terceiros ou uso dos sistemas de transmissão, enquanto na parcela B estão incluídos os 
custos com pessoal, material, serviços e outros. 

Na definição da parcela B, a Aneel impõe limites para cobertura tarifária dos gastos 
com PMSO, visando uma administração mais eficiente das distribuidoras. Promovemos, 
a seguir, uma comparação entre os limites regulatórios e os gastos efetivos com PMSO. 

  

Observa-se, da leitura dos gráficos acima, que as distribuidoras Eletrobras vêm 
apresentando despesas com PMSO superiores aos custos suportados pela tarifa. 

No que se refere aos resultados econômicos, merece destaque o relatório dos auditores 
independentes sobre as demonstrações financeiras 2013 que informa que a 
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“continuidade operacional das empresas controladas de distribuição (...) depende da 
manutenção do suporte financeiro por parte da Companhia e demais acionistas”. 

Saliente-se a Nota Explicativa 15 que realça o fato de as empresas controladas do 
segmento de distribuição, juntamente com a controlada de geração Companhia de 
Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE, terem apurado prejuízos repetitivos em 
suas operações e apresentarem excesso de passivos sobre ativos circulantes, em 31 de 
dezembro de 2013, no montante de R$ 4.052.324 mil e passivo a descoberto de 
R$2.765.144 mil. 

Verificou-se que, no exercício 2013, a Eletrobras emprestou às distribuidoras o 
montante de R$ 195 milhões para cobertura de déficit de caixa e R$ 235 milhões para o 
programa de incentivo ao desligamento – PID. 

Quadro: Empréstimos para cobertura de despesas operacionais e fluxo de caixa 
(2013) 

EMPRESA R$ OBJETIVO 

AMAZONAS  R$             13.000.000,00  

Cobertura de fluxo de caixa 

ALAGOAS  R$             63.752.019,54  

PIAUÍ  R$           106.050.000,00  

RONDÔNIA  R$             13.020.000,00  

TOTAL  R$           195.822.019,54  

ACRE  R$             16.453.342,85  

Programa de incentivo ao desligamento 

AMAZONAS  R$             31.844.511,66  

ALAGOAS  R$             81.452.714,18  

PIAUÍ  R$             76.165.034,42  

RONDÔNIA  R$             23.662.408,00  

RORAIMA  R$               5.704.752,85  

TOTAL  R$           235.282.763,96  
Fonte: Elaborada com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005 

Por todo exposto, pode-se concluir que no quadriênio 2010-2013, sob a gestão do 
Contrato de Metas e Desempenho Empresarial, houve piora no desempenho econômico-
financeiro das empresas distribuidoras da Eletrobras. 

Observamos, entretanto, que a Eletrobras, diante da situação insatisfatória de suas 
distribuidoras, tem trabalhado em um plano de reestruturação para reduzir custos e 
melhorar a qualidade do fornecimento de energia. Para tanto, a holding solicitou ao 
Banco Santander uma análise econômico-financeira, no intuito de subsidiar a 
formatação de um novo modelo de governança corporativa (reestruturação societária) 
nas empresas Eletrobras de Distribuição. 

Foram consideradas pelo banco as premissas de que a holding promoverá forte 
restruturação operacional visando a melhoria dos seus indicadores operacionais e 
financeiros, e que tais melhorias serão implementadas com auxílio e aporte de capital 
necessário de potenciais consórcios e/ou parceiros. Considerou ainda que o processo de 
recuperação depende de adequações tarifárias em algumas distribuidoras, notadamente a 
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Eletrobras Distribuição Amazonas, cuja disparidade dos seus resultados com as metas 
regulatórias obstrui o aumento desejado da arrecadação. 

O Banco Santander projetou vários cenários de reestruturação societária, e concluiu que 
a melhor alternativa seria aquela em que o futuro parceiro privado/consórcio seja dotado 
de expertise no setor elétrico, e, por conseguinte, possa gerenciar livremente suas 
distribuidoras, de forma a implementar um processo de profunda reestruturação, dentro 
dos limites e obrigações regulatórios. Acrescentou que o sucesso dessa empreitada 
também depende de metas e condições factíveis de renovação das concessões, que 
devem ser pleiteadas junto aos órgãos reguladores. 

Por meio de análise de informações financeiras e contábeis, o banco aponta incertezas 
na continuidade operacional das empresas de distribuição, dados os prejuízos repetitivos 
em suas atividades, aliados ao seu grau de insolvência. 

Em relação à documentação apresentada em 16/04/2015, notadamente a pesquisa 
ABRADEE de satisfação do consumidor e o Relatório da Diretoria de Distribuição de 
Acompanhamento do CMDE no exercício de 2014, entendemos que estas informações 
não são suficientes para modificação do entendimento aqui assentado, tendo em vista 
que o escopo da pesquisa e do Relatório da Diretoria são diferentes do avaliado neste 
trabalho de auditoria.  

 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Acompanhar o comportamento dos indicadores econômico-
financeiros previstos no CMDE nos exercícios de 2014 e 2015, avaliando a necessidade 
de implementar ações adicionais para melhoria dos resultados e convergência com as 
metas estipuladas pela Aneel 
 
Recomendação 2: Avaliar o modelo societário, de modo a reestruturar o perfil da dívida 
das distribuidoras e, por conseguinte, reestruturá-las dentro dos limites e obrigações 
regulatórios. 
 
 
2.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Piora na qualidade do serviço público de distribuição de energia elétrica 
 
Fato 
 
Desde 2010, foram firmados contratos de metas de desempenho empresarial (CMDE) 
entre a Eletrobras e suas distribuidoras com foco nas dimensões econômico-financeira, 
operacional e socioambiental, por meio de metas e indicadores, cujos resultados 
operacionais dos indicadores relacionados à qualidade do serviço passamos a analisar. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica estabeleceu indicadores de continuidade do 
serviço público de distribuição de energia, que refletem a qualidade do serviço prestado 
ao consumidor. 
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Os indicadores de continuidade são do tipo individual ou coletivo; os primeiros tratam 
do serviço prestado a cada unidade consumidora, enquanto os demais avaliam o serviço 
de distribuição como um todo. 

São indicadores coletivos o DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora), o FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora) e o TMA (Tempo Médio de Atendimento); tais indicadores são medidos 
no CMDE. Os indicadores individuais são o DIC (Duração de interrupção individual 
por unidade consumidora), o FIC (Frequência de interrupção individual por unidade 
consumidora) e o DMIC (Duração máxima de interrupção contínua por unidade 
consumidora ou ponto de conexão). 

Até janeiro de 2009, a violação dos limites para indicadores coletivos implicava na 
aplicação de multa pelo ente regulador; de 2010 em diante, a Aneel estipulou uma 
compensação pela violação dos padrões individuais de qualidade, conforme previsto no 
módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 
Nacional – PRODIST. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria 201412711/008, a auditada apresentou os dados 
referentes às compensações pagas aos consumidores no período 2010-2013, que abaixo 
passamos a avaliar. 

No quadriênio 2010-2013 as empresas de distribuição da Eletrobras ressarciram seus 
consumidores por problemas na qualidade dos serviços prestados o montante de 
R$117.522.605,93. 

Gráfico: Compensação por não cumprimento dos limites impostos pela Aneel 
(DIC, FIC e DMIC) – consolidado 

 
 

Fonte: Elaborado com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005. 
 

Apesar da queda significativa nas compensações pagas no exercício 2011 em relação ao 
exercício 2010, cerca de 32%, podemos observar que há uma tendência consolidada de 
crescimento dos valores compensados aos consumidores, com uma variação de 54% no 
período 2011-2013. 
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Observando individualmente as empresas, verifica-se que a única empresa que 
apresentou uma queda consistente no quadriênio 2010-2013 foi a Eletrobras Roraima; 
por outro lado, as empresas Eletrobras Piauí, Eletrobras Acre e Eletrobras Rondônia 
vêm apresentando uma sólida tendência de aumento no montante ressarcido ao 
consumidor a título de compensação pela prestação deficiente do serviço, 
principalmente no período 2011-2013, com aumentos, respectivamente, de 267%, 328% 
e 468%. 

Gráfico: Compensação por não cumprimento dos limites impostos pela Aneel 
(DIC, FIC e DMIC) 

 
Fonte: Elaborado com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005. 

Da leitura do gráfico a seguir, pode-se observar que o montante ressarcido pelas 
distribuidoras não guarda relação com a quantidade de consumidores atendidos. 

Gráfico: Compensação por não cumprimento dos limites impostos pela Aneel 
(DIC, FIC e DMIC) x Quantidade de Consumidores (2010-2013) 

 
Fonte: Elaborada com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005 e sítio 
eletrônico da Aneel. 

Ao observarmos o montante de compensações pagas frente à quantidade de 
consumidores, podemos constatar que as empresas Eletrobras Acre, Eletrobras 
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Rondônia e Eletrobras Amazonas são as que, sob a ótica dos indicadores individuais de 
continuidade, apresentam uma pior qualidade na prestação do serviço público de energia 
elétrica. 

Quadro: Compensações pagas por consumidor  
Empresa Compensações pagas/Qde consumidores (R$ por consumidor) 

Acre 90,77 
Rondônia 56,98 
Amazonas 44,57 
Roraima 31,07 
Alagoas 20,04 

Piauí 4,24 
Fonte: Elaborada com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005 e informações 
constantes do sítio eletrônico da Aneel. 

Do quadro acima podemos notar que, no período 2010-2013, enquanto a Eletrobras 
Acre ressarciu, em média, R$ 90,77 por consumidor, a Eletrobras Piauí ressarciu, em 
média, R$ 4,24. 

Cumpre salientar que a quantidade de consumidores é um parâmetro relevante na 
análise da questão, entretanto não se pode olvidar que as questões geográficas também 
têm grande influência no resultado dos indicadores sob exame, em que pese o fato de 
estas questões serem consideradas pelo agente regulador quando da definição dos 
limites. 

Em relação aos indicadores coletivos, passaremos a analisar o desempenho dos 
indicadores DEC e TMA, que são indicadores constantes do Contrato de Metas e 
Desempenho Empresarial. 

Gráfico: Desempenho do indicador DEC 

 
Fonte: Elaborada com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005 e sítio 
eletrônico Aneel. 
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Analisando individualmente as distribuidoras, observa-se que as empresas Eletrobras 
Amazonas, Eletrobras Piauí e Eletrobras Roraima apresentaram uma queda no indicador 
de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora no quadriênio 2010-
2013; por outro lado, as empresas Eletrobras Rondônia, Eletrobras Alagoas e Eletrobras 
Acre vêm apresentando uma sólida tendência de aumento no indicador coletivo de 
Duração de interrupção, com aumentos no intervalo 2010-2013, respectivamente, de 
22%, 48% e 59%. 

Gráfico: Desempenho do indicador TMA 

 
Fonte: Elaborada com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005  e 
informações constantes do sítio eletrônico Aneel. 

Em relação ao tempo médio de atendimento (TMA), da leitura do gráfico acima, pode-
se observar que no período 2010-2013 todas as empresas apresentaram uma piora no 
resultado do indicador, destacando-se a Eletrobras Piauí, a Eletrobras Amazonas e a 
Eletrobras Alagoas, que apresentaram, respectivamente, aumentos de 40%, 86% e 220% 
no tempo médio de atendimento ao consumidor. 

.  
##/Fato## 

Causa 
 

1. Metas operacionais estimadas de forma inadequada; 
 
2. Repasses a empresas inadimplentes sem apreciação do Conselho de 
Administração  
 
3. Falta de controle do Conselho de Administração na liberação de recursos às 
empresas inadimplentes; 
 
4. Mecanismo de incentivo previsto no CMDE não implementado – inexistência de 
Programa de Remuneração Variável que estimule os colaboradores na execução de 
suas atividades e no atingimento das metas; 
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5. Inexistência de sistema informatizado para acompanhamento do CMDE pela 
holding; 
 
6. Baixa execução dos Planos de Investimentos face à frustração das fontes de 
financiamentos. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201410481/10, foram prestados pelos 
Diretores-presidentes de cada empresa distribuidora os seguintes esclarecimentos: 

ACRE 

“Os valores pagos a título de compensação aos consumidores relativos aos 
indicadores DIC, FIC E DMIC estão diretamente relacionados com a 
diferença entre os valores alcançados pelos resultados de DEC e FEC e os 
limites definidos pela ANEEL. Conforme documento em anexo Proposta 
para os Limites de Indicadores de Continuidade 3º Ciclo Tarifário / 2014 – 
2017. Este documento teve como objetivo apresentar à Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL) uma nova proposta para revisão dos limites 
dos indicadores de continuidade para a Eletrobras Distribuição Acre, 
considerando-se o estágio em que se encontrada a empresa, alinhados com 
os planos de ação de operação e manutenção e investimentos que estavam 
em andamento, os quais contribuiriam para uma melhora gradativa dos 
resultados a partir de meados do ano de 2013. Este documento apresentou 
as justificativas para a proposta de novos limites para os indicadores de 
continuidade DEC e FEC, segregando a análise por conjunto de unidades 
consumidoras, para serem aplicados no período de 2014 a 2017, conforme 
solicitação do Ofício nº 0236/2013-SRD/ANEEL, de 21 de Maio de 2013. 
A ANEEL analisou o documento, se mostrou sensível ao problema 
apresentado, porém não aceitou os pleitos da ED AC.  

Mesmo assim, a ED AC tem trabalhado fortemente para reduzir 
gradativamente a diferença entre os resultados operacionais possíveis e os 
limites definidos pela ANEEL, conforme planilha em anexo, pode-se 
observar que a partir de DEZ/13 os resultados começaram a aparecer, já 
tendo acumulado um ganho de R$ 1.994.486,48 nos últimos 12 meses 
apurados (até Nov/2014). 

As principais ações implementadas nos anos de 2013 e 2014 que tem 
propiciado uma melhoria significativa nos resultados são as seguintes: 

- Reunião Diária da Operação, com avaliação sistematizada da 
situação do tempo real, e planos de ação para eliminar problemas 
repetitivos; 
- Implantação de Plano de Manutenção Preventiva sistematizado; 
- Implantação de equipes de poda de árvores em todo o estado; 
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As ações estão em andamento e já podemos verificar conforme gráfico 
anexo uma melhoria nos resultados dos indicadores da capital, 
principalmente no segundo semestre quando as ações já estavam em 
implantação efetiva.  

O Indicador DEC teve evolução melhor, pois as ações de gestão de 
processos e de equipes realizadas possuem resposta mais rápida.  

 

Para o FEC a redução no segundo semestre foi ainda pequena, pois 
depende das ações mais estruturantes que possuem por natureza uma 
implantação mais lenta. 

 

2011 2012 2013 Tendência 2014 1º Sem 2º Sem Acum até DEZ

DEC Anual 38,3 35,8 45,1 43,1

DEC 2013 Acum 40,0

DEC 2014 Acum 39,5

DEC 2013 Semestre 14,0 30,6

DEC 2014 Semestre 17,3 22,3
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Para o interior em 2014, houve muitos desligamentos decorrentes de 
restrições de geração distribuída que impactaram no indicador global de 
DEC e FEC. Para tratamento do problema foi iniciado um diagnóstico 
detalhado do sistema de geração no interior, pela Diretoria de Operação, 
identificando quais as razões dos problemas. O diagnóstico está em fase de 
conclusão e já definiu algumas ações a serem desenvolvidas em 2015-
2016, como: 

- Melhoria dos sistemas de proteção das usinas e rede de 
distribuição; 
- Melhoria dos níveis do fator de potência da rede de 
distribuição; 
- Melhoria dos contratos de locação de geração, incluindo 
melhoria de disponibilidade de maquinas, controle de 
combustíveis, eficiência de motores e modo de operação, 
melhorando a eficiência geral das usinas; 
- Ampliação das ações de manutenção de unidades geradoras 
próprias. 

Os indicadores individuais DEC e FEC são apurados com base nos 
indicadores DIC FIC e DMIC, portanto estes últimos seguem a mesma 
realização e tendência.” 

PIAUÍ 

AUMENTO EM 2010 

“O aumento dos valores pagos a títulos de compensação pela violação dos 
indicadores individuais DIC, FIC e DMIC em 2010 deveu-se ao aumento 
no número de desligamentos intempestivo/programado em linhas de 69KV 
e subestações que atendem grandes consumidores faturados em MT e AT e 
consequentemente com elevados valores nas compensações, conforme 
mostrado abaixo: 

-Desligamentos para construção de uma LT 69KV Picos/Mandacaru e 
ampliação da subestação Mandacaru, somente a unidade consumidora 
ITAPISSUMA S/A atendida pela subestação Mandacaru na tensão de 
69KV foi compensada com mais de R$ 271.000,00; 
- Desligamentos da LT 69KV Teresina/Marambaia/União/Miguel 
totalizando mais de 52 horas, atingindo vários consumidores com 
fornecimento em alta tensão (13,8KV), dos quais podemos destacar a 
CONVAP e várias usinas de arroz em Miguel Alves; 
- Desligamentos das linhas e subestações que atende a região litorânea 
totalizando mais de 45 interrupções as unidades consumidoras da região de 
Parnaíba e Buriti dos Lopes (Tabuleiro). 
AUMENTO EM 2013 
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O processo de coleta de dados até 2012 não possibilitava a apuração dos 
indicadores de continuidade individuais DIC, FIC e DMIC para as 
unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 1kV, 
consequentemente a Eletrobrás Distribuição Piauí não compensava esses 
consumidores por eventuais transgressões dos limites dos indicadores. 

No entanto, é informado na fatura de energia elétrica, texto abaixo grifado 
em azul, o direito do consumidor de solicitar a distribuidora a apuração 
dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo, bem como de receber 
uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade 
individuais: É direito do cliente solicitar a apuração e a compensação (se 
houver violação) dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. 

O aumento crescente dos valores pagos a títulos de compensação ao 
consumidor na empresa Eletrobrás Piauí, referentes aos indicadores DIC, 
FIC e DMIC, no ano de 2013 foi em consequência da implantação do 
Sistema de Gestão Técnica da Distribuição (SGTD) em que a Eletrobrás 
Distribuição Piauí passou a apurar os indicadores individuais de 
continuidade, abrangendo todas as unidades consumidoras da capital 
(289.000) que representa 25,2% do total de consumidores da EDPI. 
Ressalta que anteriormente a apuração abrangia somente as unidades 
consumidores atendidas em tensão superior a 1kV, totalizando 1.600 
consumidores em toda área de concessão. 

Finalizando, informamos que atualmente a EDPI, apura e compensa, se 
houver transgressões dos indicadores individuais DIC, FIC e DMIC, todas 
as unidades consumidoras de sua área de concessão.” 

RONDÔNIA 

“O aumento crescente das devoluções entre os anos indicados, no caso da 
Eletrobras Distribuição Rondônia, foi devido, principalmente, a inclusão 
dos clientes no sistema automatizado na base de dados do SGD – Sistema 
de Gerenciamento de Dados, que aumentaram de 430 mil clientes na base 
do SGD em janeiro 2010 para 542 mil em dezembro de 2014, o que 
ocasionou o aumento das devoluções, mesmo com a melhoria dos 
indicadores ao longo dos anos. Outro fator foi a redução das metas de DIC, 
FIC e DMIC ao longo dos anos de 2010 até 2014, neste período as metas 
dos conjuntos reduziram mais de 50% e em outros conjuntos os 
indicadores tiveram uma redução de 75%.” 

RORAIMA  

“O Suprimento de energia elétrica através do Sistema interligado 
Brasil/Venezuela ao Estado de Roraima deu-se em jun./2001, quando a 
demanda suprida era de 60 MW. 
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Depois de quase dez anos de interligação, com o crescimento gradual da 
demanda e com características peculiares do sistema de transmissão 
venezuelano, a grande distância entre a fonte geradora e aliado ao fato da 
ocorrência de estiagem naquele país, o estado de Roraima passou a sofrer 
consequências face a precariedade, cada vez mais acentuada da energia 
suprida oriunda da Venezuela. 

Em dezembro de 2009, a empresa venezuelana CVG EDELCA – 
Electrificación del Caroní C.A., responsável pela totalidade do suprimento 
do Sistema Elétrico de Roraima – Brasil, comunicou à Eletrobras 
Eletronorte da criticidade de geração de energia naquele país, agravada 
pelo fenômeno meteorológico La Niña que afetou diretamente o complexo 
hidrelétrico de Guri, indisponibilizando sete unidades geradoras daquela 
hidrelétrica e consequentemente a redução em 70% da capacidade de 
geração, levando a Venezuela ao racionamento de energia. 

Mesmo após o término do fenômeno acima citado e consequente 
normalização dos níveis dos reservatórios do complexo hidroelétrico 
daquele país, o suprimento do Sistema Elétrico de Roraima realizado pela 
empresa Venezuelana manteve baixos índices de qualidade de 
fornecimento, nos anos seguintes, percebido pela população por meio dos 
afundamentos de tensão e eventuais interrupções no fornecimento de 
energia elétrica no Estado de Roraima. 

Em janeiro de 2011, por meio da Portaria nº 014/2011, o Ministério de 
Minas e Energia – MME, criou Grupo de Trabalho com o objetivo de 
avaliar, identificar e promover ações necessárias para garantir condições 
adequadas de atendimento de energia elétrica ao Estado de Roraima, sendo 
composto pelos seguintes órgãos e entidades: 

- MME – Secretaria de Energia Elétrica, que coordenou o GT; 
- MME – Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Energético; 
- Empresa de Pesquisa Energética; 
- Operador Nacional do Sistema Elétrico; 
- Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobras; 
- Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A – Eletronorte; 
- Eletrobras Distribuição Roraima – EDRR.” 

Adicionalmente, a empresa apresentou em 16/04/2015 a pesquisa ABRADEE de 
satisfação do consumidor e Relatório da Diretoria de Distribuição de acompanhamento 
do CMDE no exercício de 2014. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As justificativas apresentadas corroboram a afirmativa de que, no quadriênio 2010-
2013, sob a gestão do Contrato de Metas e Desempenho Empresarial, houve uma piora 
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na maior parte dos indicadores que aferem a qualidade do serviço público de 
distribuição de energia elétrica prestado pelo grupo Eletrobras. 

A Aneel publica anualmente o Ranking da Continuidade do Serviço, que compara o 
desempenho entre as empresas distribuidoras de energia, mediante a apuração dos 
índices de continuidade no fornecimento de energia elétrica. No exercício 2013, como 
se observa no quadro abaixo, as empresas administradas pelo grupo Eletrobras 
obtiveram um desempenho muito distante das empresas benchmarking. 

Quadro: Indicador de Desempenho Global de Continuidade 
 

Indicador de Desempenho Global de Continuidade: mercado maior que 1 TWh 
Posição no 
Ranking 

DGC Sigla Empresa Região 

1º 0,56 COELCE 
COMPANHIA ENERGÉTICA DO 
CEARÁ 

NE 

15º 0,83 AME 
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA 

N 

28º 1,24 CEPISA 
COMPANHIA ENERGÉTICA DO 
PIAUÍ 

NE 

29º 1,25 CERON 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE 
RONDÔNIA 

N 

32º 1,49 CEAL COMPANHIA ENERGÉTICA DE 
ALAGOAS 

NE 

35º 1,94 CELG-D CELG DISTRIBUIÇÃO CO 
1º 0,18 EFLJC EMPRESA FORÇA E LUZ JOÃO CESA S 

14º 0,64 CERR 
COMPANHIA ENERGÉTICA DE 
RORAIMA 

N 

18º 0,76 BOA VISTA BOA VISTA ENERGIA N 

24º 1,49 ELETROACRE 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO ACRE 

N 

28º 2,00 CEA 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ 

N 

Fonte: Nota Técnica nº 0021/2014–SRD/Aneel  
 
Em relação à documentação apresentada em 16/04/2015, notadamente a pesquisa 
ABRADEE de satisfação do consumidor e o Relatório da Diretoria de Distribuição de 
Acompanhamento do CMDE no exercício de 2014, entendemos que estas informações 
não são suficientes para modificação do entendimento aqui assentado, tendo em vista 
que o escopo da pesquisa e do Relatório da Diretoria são diferentes do avaliado neste 
trabalho de auditoria 

 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Acompanhar o comportamento dos indicadores de qualidade do 
serviço público de distribuição de energia no exercício de 2015, avaliando a necessidade 
de implementar ações adicionais para melhoria dos resultados e convergência com as 
metas estipuladas pela Aneel. 
 
 
2.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
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Divergência entre os resultados referentes às perdas de energia apurados no 
CMDE e as metas estipuladas pela Aneel 
 
Fato 
 
As perdas refletem a diferença entre o quantitativo de energia injetada no sistema e a 
energia faturada pelas distribuidoras, dividindo-se entre perdas técnicas e não técnicas. 

As perdas técnicas são inerentes ao próprio sistema elétrico; as não técnicas referem-se 
aos consumos não medidos: desvios de medição (erros e fraudes), estimação e furtos. 

Perdas, portanto, representam a energia comprada pela empresa e não vendida do 
consumidor final. 

Vale notar que membros do Conselho de Administração da Eletrobras externaram a 
preocupação, na Reunião nº 608 (30/10/2009), de que mesmo com melhoras 
operacionais (caso alcançada uma redução das perdas elétricas, por exemplo) as 
distribuidoras possivelmente não seriam capazes de fazer frente ao pagamento do 
serviço da dívida e ainda realizarem os investimentos necessários. 

Passaremos a seguir a avaliar os indicadores operacionais referentes às perdas de 
energia, no quadriênio 2010-2013; indicadores de extrema importância porque refletem 
diretamente no faturamento das distribuidoras. 

No quadriênio 2010-2013, a Eletrobras apresentou em todas suas distribuidoras uma 
discreta tendência de queda nos percentuais de perda de energia. 

Quadro: Indicador de Desempenho Global de Continuidade 

 
Fonte: Elaborada com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005. 

Entretanto, é importante ponderar na análise deste indicador a divergência entre a perda 
efetiva e a perda regulatória, que é o limite imposto pela regulação. 

Da leitura dos gráficos constantes do quadro acima podemos constatar que, à exceção da 
Eletrobras Roraima (melhora do indicador) e da Eletrobras Acre (piora do indicador), há 
uma estagnação na diferença entre os percentuais de perdas tolerados pela Aneel e os 
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percentuais de perdas efetivos, que pode ser melhor observado na tabela a seguir: 

Quadro: Perdas Totais (Efetiva x Regulatória) - 2013 

Ranking Empresa 
Perda Total 
(efetiva) 

Perda Regulatória Diferença 

1 ESE 9,03% 12,73% -3,70% 

2 EPB 12,26% 15,05% -2,79% 

23 BOAVISTA 12,12% 12,03% 0,09% 

44 CELG 12,71% 11,24% 1,48% 

46 UHENPAL 14,23% 12,35% 1,87% 

54 CERON 26,64% 19,93% 6,71% 

55 ELETROACRE 27,74% 20,27% 7,47% 

56 CEAL 27,32% 18,20% 9,12% 

57 CEPISA 29,97% 19,38% 10,59 % 

59 AME 38,58% 20,58% 17,99% 

Fonte: http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=801 
 
Veremos, a seguir, o quadro que retrata, por empresa, no intervalo 2010-2013, a 
comparação entre os percentuais definidos pela Aneel e as perdas efetivas.  

Quadro: Comparativo: Perdas Efetivas x Perdas Regulatórias (2010-2013) 

 
Fonte: sítio eletrônico da Aneel 
 
Da leitura dos gráficos constantes do quadro acima podemos constatar que, à exceção da 
Eletrobras Roraima e da Eletrobras Acre, há uma estagnação na diferença entre os 
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percentuais de perdas tolerados pela Aneel e os percentuais de perdas efetivos, que pode 
ser melhor observado na tabela a seguir: 

Quadro: Metas Regulatórias x Resultados Apurados 
AMAZONAS 

  2010 2011 2012 2013 

Aneel 21,12 19,97 19,79 20,58 

RESULTADO 42,37 41,88 39,06 38,58 

DIFERENÇA 21,26 21,91 19,27 17,99 

ALAGOAS 

  2010 2011 2012 2013 

Aneel 20,61 19,66 18,11 18,20 

RESULTADO 31,51 29,95 26,94 27,32 

DIFERENÇA 10,90 10,29 8,83 9,12 

ACRE 

  2010 2011 2012 2013 

Aneel 23,86 22,65 22,32 20,27 

RESULTADO 24,48 23,52 20,92 27,74 

DIFERENÇA 0,62 0,87 -1,40 7,47 

PIAUI 

  2010 2011 2012 2013 

Aneel 25,16 24,61 23,01 19,38 

RESULTADO 34,30 34,00 30,36 30 

DIFERENÇA 9,14 9,39 7,35 10,62 

RONDONIA 

  2010 2011 2012 2013 

Aneel 23,25 22,16 21,18 19,93 

RESULTADO 29,50 28,49 24,85 26,64 

DIFERENÇA 6,25 6,33 3,66 6,71 

RORAIMA 

  2010 2011 2012 2013 

Aneel 15,14 13,98 12,79 12,03 

RESULTADO 16,14 15,78 12,27 12,12 

DIFERENÇA 0,99 1,81 -0,52 0,09 
Fonte: Elaborada com base em Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410481/005. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Não implementação de ações capazes de reduzir as perdas efetivas das distribuidoras, de 
forma a convergir os resultados verificados com as metas estipuladas pela Aneel. 
 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201410481/10, foram prestados os 
seguintes esclarecimentos: 
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“A questão de combate às perdas de energia elétrica possui natureza 
multidisciplinar e multifatorial. Dependem da área técnica (investimentos 
elevados em blindagens de redes e dos padrões de entrada de energia e 
medição dos imóveis), de natureza operacional (esforço em aumento de 
despesas com a fiscalização das unidades consumidoras) e de 
procedimentos de faturamento e de cadastro ajustados, todos de 
responsabilidade da concessionária, como também dependem de fatores 
externos à Empresa, de natureza econômica e social, de educação, de 
presença do Estado na comunidade, em especial em relação à segurança 
pública e da cultura em relação à fraude e ao furto de energia. O modelo 
teórico de controle estabelecido pela ANEEL para estabelecer a trajetória 
de Perdas Regulatórias pretende capturar essa diversidade, mas não tem se 
mostrado aderente à realidade de diversas áreas de concessão no País.  
Durante o processo do Terceiro Ciclo de Revisão Tarifária Periódica as 
Empresas apresentaram seus pleitos de revisão dos limites regulatórios, 
mostrando de forma exaustiva as características peculiares de suas áreas de 
concessão, sem ter obtido sua aceitação pelo ente Regulador. 

Por outro lado, os indicadores propostos para o CMDE se traduzem em um 
desafio empresarial e que devem ser alcançados em situações ótimas e 
ainda devem estar compatíveis com a capacidade econômica e financeira 
disponível ao longo dos exercícios para aplicação das soluções planejadas. 
As prioridades são muitas e as questões de qualidade do serviço e de 
segurança operacional se sobrepõem às demais. Para o combate às Perdas, 
as ações em desenvolvimento estão no estado da arte no País e agora em 
nível internacional, com soluções tecnológicas de blindagem inovadoras, 
que devido ao seu custo, estão sendo previstas para serem implantadas 
com recursos de financiamento externo do Banco Mundial - BIRD. Dentro 
da realidade de recursos disponíveis no passado recente, as empresas 
apresentaram significativa redução em suas perdas, fundamentalmente 
introduzindo melhorias operacionais até o limite de seus orçamentos.  

Com os investimentos em medidas estruturantes de blindagem das redes e 
dos padrões de entrada de energia nos imóveis, com recursos oriundos do 
BIRD, num Projeto identificado como Energia+, projetamos que todas as 
empresas atinjam os limites regulatórios das perdas após a implantação das 
medidas desenhadas naquele Projeto, num horizonte de três anos.  

A seguir apresentamos algumas singularidades por Empresa:  

AMAZONAS 

Desde o processo revisional tarifário do Segundo Ciclo, a Empresa vem 
fazendo exaustiva comprovação da realidade da região amazônica, em 
especial de sua capital Manaus, uma metrópole que se desenvolveu de 
forma acelerada e desordenada e que apresenta áreas de habitações 
subnormais de difícil acesso pelo poder de Estado, inclusive da 
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concessionária. No processo relativo ao Terceiro Ciclo a ANEEL já fez 
algum reconhecimento em função da constatação de que a concessionária 
vem realizando o máximo esforço possível ao seu alcance para a solução 
do problema. 

Registre-se que a Eletrobras Amazonas Energia vem apresentando 
reduções no seu indicador de perdas, comparativamente ao pré-
estabelecido pelo Órgão Regulador, conforme demonstrado no gráfico 
abaixo: 

 

 

 

ALAGOAS 

A Empresa vem questionando em todos os processos de Revisões 
Tarifárias o ponto de partida estabelecido pelo Órgão Regulador para a sua 
trajetória de perdas de energia, cujo indicador é definido pela equação 
Perdas Não Técnicas em relação ao Mercado de Baixa Tensão 
(PNT/MBT). Demonstramos que há particularidades inerentes à sua área 
de concessão que tornam a sua complexidade socioeconômica no combate 
às perdas não técnicas, diferenciada em nível nacional, em especial pela 
dimensão Violência, tendo em vista os indicadores que apontam Alagoas 

PT 2º CRTP; 
2009; 7,71

PT 2º CRTP; 
2010; 7,71

PT 2º CRTP; 
2011; 7,71

PT 2º CRTP; 
2012; 7,71

PT 2º CRTP; 
2013 (3º 
CRTP); 7,77

PNT 
Regulatória 
2ºCRTP 

(Mercado BT); 
2009; 39,2

PNT 
Regulatória 
2ºCRTP 

(Mercado BT); 
2010; 36,74

PNT 
Regulatória 
2ºCRTP 

(Mercado BT); 
2011; 34,28

PNT 
Regulatória 
2ºCRTP 

(Mercado BT); 
2012; 31,82

PNT 
Regulatória 
2ºCRTP 

(Mercado BT); 
2013 (3º 

CRTP); 41,54

PNT Reais 
(Faturada/Merc
ado BT); 2009; 

152,85

PNT Reais 
(Faturada/Merc
ado BT); 2010; 

134,41

PNT Reais 
(Faturada/Merc
ado BT); 2011; 

136,7

PNT Reais 
(Faturada/Merc
ado BT); 2012; 

112,96

PNT Reais 
(Faturada/Merc
ado BT); 2013 
(3º CRTP); 
102,12

Histórico de Perdas da Amazonas (%)

PT 2º CRTP PNT Regulatória 2ºCRTP (Mercado BT)
PNT Reais (Faturada/Mercado BT)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

AmE -18,44 2,29 -23,74 -10,84

Aneel -2,46 -2,46 -2,46 9,72

AmE; 2009-
2010; -18,44

AmE; 2010-
2011; 2,29

AmE; 2011-
2012; -23,74

AmE; 2012-
2013; -10,84

Aneel; 2009-
2010; -2,46

Aneel; 2010-
2011; -2,46

Aneel; 2011-
2012; -2,46

Aneel; 2012-
2013; 9,72Variações PNT Regulatória e PNT Reais 

(Faturada/Mercado BT) 



 

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

112 



 

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

113 

 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As justificativas apresentadas pela Unidade se sustentam no questionamento da 
metodologia utilizada pelo ente regulatório na definição das perdas de energia, 
entretanto a definição final dos limites toleráveis de perdas absorvidas pela tarifa é 
competência da Aneel. 

Conforme consta do site da ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidores de 
Energia Elétrica, “a Aneel se utiliza de métodos regulatórios para determinar qual o 
nível máximo de perdas não técnicas que as distribuidoras podem repassar às tarifas. 
Esse método depende sobremaneira da área de concessão na qual a distribuidora está 
inserida. Áreas com maior complexidade social terão permissão de repasse maior das 
perdas não técnicas no valor das tarifas”. 

Não se pode olvidar que as distribuidoras Eletrobras atuam em um mercado de grande 
complexidade social e geográfica, o que importa em fatores que ocasionam um maior 
nível de perdas em relação às demais concessionárias/permissionárias de serviço 
público de distribuição, fato levado em consideração pelo órgão regulador, o que pode 
ser observado no quadro abaixo, que demonstra que as distribuidoras Eletrobras figuram 
entre as que têm uma maior tolerância de perdas pela Aneel.  
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Quadro: Perdas Regulatórias (2013)

 
Fonte: http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=801 

Por todo exposto, pode-se concluir que no quadriênio 2010-2013, sob a gestão do 
Contrato de Metas e Desempenho Empresarial, não houve melhora significativa no 
indicador de perdas de energia, posto que as curvas de perdas efetivas e de perdas 
regulatórias se mantiveram praticamente equidistantes. 

.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar ações adicionais que possibilitem uma convergência 
entre as perdas efetivas e as metas estipuladas pela Aneel. 
 
 
2.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 
Fragilidades na gestão da Conta de Desenvolvimento Energético e existência de 
saldo de R$ 417.089.625,83 em conta bancária de titularidade do Fundo de 
Utilização de Bem Público. 
 
Fato 
 
Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 

Verificamos que a empresa não possui instrumento de controle para verificação da 
ocorrência de vantagem ou prejuízo econômico ou financeiro decorrente da gestão do 
fundo. O centro de custos destinado à contabilização de receitas e despesas afetas à 
CDE encontra-se em fase de implementação. 

Assim sendo, temos a concluir que a Eletrobras, apesar de ter instituído taxas de 
administração para gerenciamento dos contratos de subvenção, não detém instrumento 
de controle capaz de mostrar a ocorrência de vantagem ou prejuízo decorrente da gestão 
desse fundo setorial. 

Fundo de Utilização de Bem Público 

Com o advento da Lei n.º 10.438/2002, o Fundo UBP caminhou para a extinção, tendo 
em vista que sua fonte de recursos foi deslocada para o financiamento da CDE. O 

Ranking Empresa Perda Regulatória Ranking Empresa Perda Regulatória

1 CELPA 29,29% 14 CEMAT 13,57%

2 CEMAR 20,98% 15 COELBA 13,41%

3 AME 20,58% 21 BOAVISTA 12,03%

4 ELETROACRE 20,27% 27 COELCE 10,84%

5 CERON 19,93% 28 CHESP 10,59%

6 CEPISA 19,38% 29 ELETROPAULO 10,10%

7 LIGHT 18,56% 35 BANDEIRANTE 9,01%

8 CEAL 18,20% 36 EMG 8,91%

9 AMPLA 17,07% 37 AES SUL 8,75%

10 ENERSUL 16,20% 39 CPFL-Paulista 8,52%

11 EPB 15,05% 40 COOPERALIANÇA 8,23%

12 CELPE 14,74% 42 COPEL 7,94%

13 CELTINS 13,89% 43 CELESC 7,46%



 

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

115 

Decreto n.º 4.541/2002, que regulamenta a mencionada lei, em seu artigo 41, §1º, 
determinou que os recursos arrecadados a título de UBP, a partir da data de publicação 
da Lei n.º 10.438/2002, fossem creditados na conta-corrente referente à CDE. 

A fim de verificar a extinção do Fundo UBP, solicitamos à empresa a documentação 
comprobatória da destinação do saldo existente no fundo. A Solicitação de Auditoria 
(SA 201503106/008) foi expedida via correio eletrônico em 27/05/2015, sendo 
estabelecido o prazo de dois dias para atendimento.  

Entretanto, a companhia somente encaminhou manifestação acerca do pedido em 
20/07/2015, cerca de 51 dias após o prazo limite. A resposta apresentada atendeu apenas 
parcialmente a solicitação deste órgão de controle, posto que não foram apresentados os 
extratos de conta corrente do Fundo UBP relativos ao período de 2011 a 2014, bem 
como não houve pronunciamento acerca da destinação do saldo remanescente. Desse 
modo, a verificação da extinção do Fundo UBP não pôde ser realizada, em função da 
restrição aos nossos exames. 

Pelo teor da manifestação em resposta a solicitação nº 201503106/08, pudemos observar 
que a Divisão de Administração de Empréstimos e Financiamentos Obtidos e Fundos 
Setoriais - DFTO, órgão responsável pelo prestação de informações sobre a conta, não 
tinha a sua disposição os dados solicitados. A resposta foi encaminhada pela Divisão de 
Gestão Contábil e Custos. 

Em Reunião de Busca de Soluções Conjuntas ocorrida em 11/09/2015, foram 
apresentados os correspondentes extratos bancários, constatando-se a existência de um 
saldo de R$ 417.089.625,83 em aplicações financeiras. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Fragilidades nos controles internos da Conta de Desenvolvimento Energético e do 
Fundo de Utilização de Bem Público. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
As considerações da unidade examinada foram apresentadas no decorrer dos trabalhos 
de campo e na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 11/09/2015, e, 
como contribuíram para a compreensão da situação verificada, foram inseridas no 
campo ‘fato’. A unidade informou, em 21/09/2015, que não havia comentários 
adicionais ao Relatório Preliminar, além das questões já discutidas e acordadas na 
Reunião de Busca Conjunta de Soluções.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Considerando-se que não houve manifestação adicional da unidade examinada sobre 
esta constatação, após a que está transcrita no campo ‘ fato’, a análise do Controle 
Interno consta registrada no referido campo.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Aprimorar os controles internos referentes aos custos da Conta de 
Desenvolvimento Energético de modo a garantir que não ocorra vantagem ou prejuízo 
econômico ou financeiro decorrente da gestão do fundo. 
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Recomendação 2: Adotar providências para definir a destinação do saldo da aplicação 
financeira do Fundo de Utilização do Bem Público e desativar a conta bancária, 
conforme determinado pela Lei 10.438/2002. 
 
 
 












