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1. APRESENTAÇÃO 
 
Em conformidade com a Lei no 9.991, de 24 de julho de 2000, o art. 24 da Lei no 10.438, de 26 de 
abril de 2002, e o art. 12 da Lei no 10.848, de 15 de março de 2004, as empresas concessionárias 
ou permissionárias de serviço público de distribuição, geração ou transmissão de energia elétrica, 
assim como as autorizadas à produção independente de energia elétrica, exceto aquelas que ge-
ram energia exclusivamente a partir de pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, cogeração qua-
lificada, usinas eólicas ou solares, devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua recei-
ta operacional líquida no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Ener-
gia Elétrica � Programa de P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL. 
 
No presente Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 
Elétrica, a ANEEL estabelece as diretrizes e orientações que regulamentam a elaboração de proje-
tos de P&D do setor de energia elétrica. Os projetos do Programa de P&D deverão estar pautados 
pela busca de inovações para fazer frente aos desafios tecnológicos e de mercado das empresas 
de energia elétrica. A pesquisa empresarial no setor de energia elétrica deverá ter cronogramas e 
metas bem definidas, porque é diferente da pesquisa acadêmica pura, que se caracteriza pela li-
berdade de investigação. 
 
Dessa maneira, para cumprir a obrigação de investir no Programa de P&D, as empresas deverão 
submeter anualmente, à aprovação da ANEEL, um Programa constituído de um ou mais projetos, 
contendo as metas físicas e financeiras para execução do Programa do ciclo em questão.  
 
Cada ciclo anual, para efeitos do envio dos Programas de P&D à ANEEL, inicia em setembro e fina-
liza em agosto do ano seguinte, sendo que as empresas obedecerão as datas estabelecidas nos 
contratos de concessão ou, quando for o caso, aquelas determinadas pela ANEEL. O cronograma 
de envio, por ciclo, para todas as empresas está disponível no site  da ANEEL (www.aneel.gov.br), 
em Pesquisa e Desenvolvimento, Cronograma de Apresentação de Programas de P&D. 
 
As empresas encontrarão no Manual as diretrizes e procedimentos para o preenchimento, submis-
são, análise, aprovação, acompanhamento, fiscalização da execução, e finalização de Projetos e 
Programas de P&D. Fazem parte do Manual anexos ou guias �passo a passo� de utilização de for-
mulários de Projeto e de Programa de P&D, bem como do Sistema de Gestão On-line. 
 
A presente versão do Manual espelha as alterações legais e regulamentares relacionadas ao Pro-
grama de P&D, os aperfeiçoamentos identificados pelas áreas responsáveis do Programa de P&D 
na ANEEL, e o esforço em oferecer ao Setor de Energia Elétrica procedimentos para catalisar a 
busca do novo envolvida nas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. 
 
 
2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES BÁSICAS 
 
2.1. FOCO DOS PROGRAMAS: Os programas de P&D devem estar pautados na busca de inova-
ções para fazer frente aos desafios tecnológicos e de mercado das empresas de energia elétrica. 
 
2.2. ABRANGÊNCIA OU ESCOPO DOS PROJETOS: Temas de interesse do setor de energia 
elétrica, contemplando os segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização. 
 
2.3. ATIVIDADES DE P&D: Atividades de natureza criativa ou empreendedora, desenvolvidas 
sistematicamente, com vistas à geração de novos conhecimentos ou aplicação inovadora de co-

http://www.aneel.gov.br/
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nhecimento existente, inclusive para investigação de novas aplicações. As atividades de P&D po-
dem ser agrupadas em três categorias: 
 
a) Pesquisa Básica Dirigida: Trabalho teórico ou experimental destinado à busca de conheci-
mento sobre novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou siste-
mas inovadores. Envolve a análise de propriedades, estruturas e conexões para formular ou com-
provar hipóteses, teorias e leis. Entre outros, podem ser considerados os seguintes aspectos: 
 
• Investigação de materiais, como supercondutores, novos isolantes e ferromagnéticos; 
• Síntese e caracterização de propriedades elétricas e morfológicas de polímeros condutores e 
luminescentes para aplicação tecnológica. 
 
b) Pesquisa Aplicada: Trabalho destinado à aplicação de conhecimento adquirido, com vistas ao 
desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos ou sistemas. Conduz à descoberta de 
aplicações do conhecimento advindo da pesquisa básica dirigida ou de novos métodos e maneiras 
de alcançar um objetivo específico. Envolve o conhecimento disponível e sua aplicação na busca 
de oportunidades ou na solução de problemas e desafios. Trata-se de uma fase intermediária, no 
processo de inovação tecnológica, entre a pesquisa básica dirigida e o desenvolvimento experi-
mental. O resultado de uma pesquisa aplicada pode propiciar registro de patentes no INPI. Exem-
plos de atividades nesta categoria são: 
 
• Desenvolvimento de equipamentos, componentes e sistemas, utilizando, por exemplo 
supercondutores, materiais ferromagnéticos e novos isolantes; 
• Desenvolvimento de projetos ou protótipos de novos equipamentos para ensaios; 
• Desenvolvimento de projetos ou protótipos que incorporem novas funções; 
• Desenvolvimento de modelos de funções ou de processos em sistemas de geração, transmis-
são e distribuição de energia elétrica; 
• Desenvolvimento de protótipos que incorporem novas funções na medição de parâmetros ou 
medidas elétricas; 
• Desenvolvimento de modelos digitais que representem situações reais. 
 
c) Desenvolvimento Experimental: Trabalho sistemático delineado a partir de conhecimento 
pré-existente, visando à comprovação ou à demonstração da viabilidade técnica ou funcional de 
novos produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, o aperfeiçoamento do já produzido ou 
estabelecido. É, portanto, o processo de transformação  ou  refinamento de conhecimento advindo 
da pesquisa básica ou aplicada em programas operacionais, incluindo projetos de demonstração e 
testes, para posterior aplicação comercial. São exemplos de atividades desta categoria: 
 
• Desenvolvimento de softwares inovadores para aplicação no setor elétrico brasileiro; 
• Desenvolvimento de novos equipamentos, processos e sistemas; 
• Inovação incremental referente a aperfeiçoamentos graduais em produto, processo, sistema 
ou serviço existentes; 
• Implantação de projeto-piloto de geração ou substituição de energia elétrica (célula combustí-
vel, eólica, biomassa, solar, etc.), que incorporem novos processos ou funções; 
• Desenvolvimento de equipamentos de medição de parâmetros elétricos, que incorporem novas 
funções. 
 
2.4. PROJETOS NÃO-CARACTERIZADOS COMO P&D: Projetos técnicos ou de engenharia, 
cujas atividades estejam associadas ao dia-a-dia das empresas, consultoras e fabricantes de equi-
pamentos do setor de energia elétrica; estudos de viabilidade econômica; levantamento de dados; 
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aquisição de sistemas e equipamentos (desvinculada de projetos de P&D); adaptação de software 
ou implantação de pesquisas e desenvolvimentos já realizados. A formação e capacitação de re-
cursos humanos, próprios ou de terceiros, desvinculadas de projeto de P&D, não serão aceitas 
como investimentos em projetos de P&D. 
 
2.5. CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA: É a capacidade que uma instituição tem para desenvolver, 
endogenamente, inovações tecnológicas, bem como para selecionar, licenciar, absorver, adaptar, 
aperfeiçoar e difundir tecnologias, nacionais ou importadas. 
 
2.6. DIFUSÃO TECNOLÓGICA: Processos abertos, livres de transação econômica, entre pesqui-
sadores, empresas de energia elétrica e a sociedade. A difusão tecnológica encontra-se ligada à 
transferência de conhecimentos obtidos nas atividades de P&D para proveito da sociedade. As 
empresas podem utilizar meios diversos para divulgação de conhecimentos e de resultados cientí-
ficos como, por exemplo, a realização de encontros públicos para apresentação de resultados em 
foros diversos; a edição e publicação de livros, de acesso econômico ilimitado, atualizados e de 
qualidade sob os pontos de vista científico e tecnológico com conhecimentos adquiridos nas pes-
quisas; a manutenção de serviços tecnológicos auxiliares (instalações e equipamentos destinados 
ao desenvolvimento de projetos de P&D) quando demonstrados e consolidados pela pesquisa co-
mo de benefício e abrangência social irrestrita. Também, mediante artigos, conferências, teses e 
dissertações, que são os meios utilizados por grupos de pesquisa. 
 
2.7. ENSINO E TREINAMENTO TECNOLÓGICO: Atividades complementares dirigidas à capa-
citação de recursos humanos dedicados aos projetos de P&D das empresas de energia elétrica, 
por meio de cursos de treinamento, especialização e pós-graduação. Dessa forma, deve ser rela-
cionada na proposta a previsão de benefícios indiretos que poderão ser obtidos da execução dos 
projetos, tais como títulos de especialização, mestrado ou doutorado. 
 
2.8. GESTÃO TECNOLÓGICA: Administração do desenvolvimento de um conjunto de habilida-
des, mecanismos e instrumentos organizacionais, compreendendo aspectos estratégicos, gerenci-
ais, tecnológicos, de estrutura e de serviços, necessários à sustentação da capacidade de gerar, 
introduzir e apropriar inovações tecnológicas de fornecimento de energia elétrica, de processos 
operacionais e de gestão, de modo sistemático e contínuo, com vistas a maximizar a competitivi-
dade da empresa. 
 
2.9. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PROCESSOS: Ocorre inovação tecnológica de processos 
quando há mudança significativa na tecnologia de produção de um bem ou serviço. Essa mudança 
pode ser por meio de novo equipamento e/ou novo método de organização e de gerência. O aper-
feiçoamento das organizações não pode ser obtido utilizando plantas ou métodos convencionais, 
ou sem aumentar a eficiência do processo produtivo de equipamentos ou tecnologias existentes. 
 
2.10. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PRODUTOS: Ocorre inovação tecnológica de um produto 
quando suas características de projeto são modificadas para prover melhor serviço aos usuários. 
As inovações podem envolver tecnologias novas ou combinação de tecnologias existentes para 
atender novos usos ou, ainda, melhorar o desempenho de produtos existentes. As modificações 
envolvidas deverão ter um caráter não-trivial e os recursos destinados à inovação tecnológica 
devem guardar proporção pequena com os ganhos estimados. 
 
2.11. PESQUISA ESTRATÉGICA: Compreende estudos e desenvolvimentos que coordenem e 
integrem a geração de novo conhecimento tecnológico com a gestão econômico-financeira da em-
presa e com as peculiaridades dos mercados de energia elétrica. Aponta para a inserção da pes-
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quisa no pensamento estratégico do setor elétrico, tanto das concessionárias quanto do modelo 
institucional do setor, assim como dos incentivos e ações para implementação de políticas públicas 
nessa área. Pode abranger também pesquisas sobre o comportamento do consumo, sua vincula-
ção com a renda e ações específicas destinadas à universalização do atendimento. 
 
2.12. PROGRAMA ANUAL DE P&D: Conjunto de projetos de P&D, contendo metas físicas e 
financeiras, segundo as diretrizes e orientações deste manual. 
 
2.13. PROJETO COOPERATIVO: Projeto desenvolvido por duas ou mais empresas de energia 
elétrica atuando em parceria. 
 
2.14. PROGRAMA COOPERATIVO: Programa em que todos os projetos são cooperativos. 
 
2.15. PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D): Projetos destinados à 
capacitação tecnológica da empresa de energia elétrica, visando à geração de novos processos, 
sistemas ou produtos, ou o aprimoramento de suas características. Podem ser próprios ou em 
parceria com instituições de pesquisa e desenvolvimento. Devem ser gerenciados pela empresa de 
energia elétrica, por meio de uma estrutura permanente de gestão tecnológica. 
 
2.16. PROJETOS PLURIANUAIS: Projetos de P&D com duração prevista de mais de 12 meses. 
 
2.17. RELATÓRIO QUADRIMESTRAL: Relatório individual de acompanhamento referindo o 
progresso dos trabalhos realizados na execução de um projeto, que a empresa proponente do 
Programa deve enviar quadrimestralmente para a ANEEL. 
 
2.18. RELATÓRIO FINAL: Relatório de finalização do projeto, descrevendo o desenvolvimento, 
os resultados previstos e alcançados, o cronograma proposto e o executado, e os orçamentos pre-
vistos e realizados. Deve ser enviado para a ANEEL ao fim do projeto e conter como anexo um 
artigo técnico, cujo modelo está disponível no site da ANEEL (www.aneel.gov.br), em Pesquisa e 
Desenvolvimento, Modelo de artigo técnico. 
 
2.19. SERVIÇOS TECNOLÓGICOS AUXILIARES: Atividades destinadas à disseminação e à 
aplicação do conhecimento adquirido no âmbito dos projetos de P&D. Enquadram-se nessa cate-
goria os trabalhos indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações e dos equipamen-
tos destinados, exclusivamente, ao desenvolvimento de projetos de P&D. Esses serviços não po-
dem ser o objetivo principal do projeto. 
 
2.20. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: Envolve a aquisição/venda de tecnologia inter-
na/externa realizada por meio de contratos de licença de direitos (exploração de patentes, usos de 
marcas, aquisição de conhecimentos tecnológicos, fornecimento de tecnologia, prestação de servi-
ços de assistência técnica e científica, contratos de franquia). É a transmissão de conhecimentos 
para fabricação de um produto, aplicação de um processo ou prestação de um serviço. É necessá-
rio o registro no INPI, observando as condições impostas pela Resolução ANEEL no 022, de 4 de 
fevereiro de 1999, ou outra que venha a substituí-la, bem como o art. 211 da Lei no 9.279, de 14 
de maio de 1996, para os seguintes casos de transferência de tecnologia e assistência técnica: 
 
• Entre agentes do setor elétrico, diretos ou indiretos, do mesmo grupo controlador; 
• Entre empresas controladas ou coligadas; 
• Entre pessoas físicas ou jurídicas que, juntamente com a concessionária ou permissionária, 
façam parte, direta ou indiretamente, da mesma empresa controlada; 

http://www.aneel.gov.br/
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• Entre pessoas físicas e jurídicas que tenham diretores ou administradores comuns. 
 
2.21. GESTÃO DO PROGRAMA: Atividades de suporte ao gerenciamento do programa de P&D, 
incluindo as fases de elaboração das propostas, encaminhamento e execução dos projetos apro-
vados, assim como a discussão e a divulgação dos resultados obtidos. 
 
2.22. CABEÇA-DE-SÉRIE: Fase de um projeto que considera aspectos relativos à produção em 
pequena escala de protótipo obtido em projeto de P&D de ciclo anterior ou corrente. Procura-se, 
assim, melhorar o desenho e as especificações do protótipo para eliminar peças e componentes 
com dificuldade de reprodução em larga escala. Define-se, também, a linha de produção e as ca-
racterísticas básicas do produto (objetivo final do projeto). A partir do �cabeça-de-série�, realiza-se 
uma primeira fabricação, em pequena escala, para ensaios de validação, avaliação do potencial de 
mercado e desenvolvimento, com vistas à produção industrial ou à comercialização. 
 
2.23. PROTÓTIPO: Produto fabricado individualmente ou produzido de modo artesanal, segundo 
as especificações de um projeto para fabricação em série, com o propósito de servir de teste antes 
da fabricação em escala industrial ou da comercialização. 
 
 
3. ASPECTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS  
 
3.1. INVESTIMENTOS EM P&D 
 
Os primeiros contratos de concessão obrigavam as concessionárias de geração a investirem em 
pesquisa e desenvolvimento do setor de energia elétrica, anualmente, um percentual mínimo de 
0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) da  Receita Operacional Líquida (ROL). Para as con-
cessionárias de distribuição o percentual era de 0,1% (um décimo por cento) da ROL. 
 
Com a criação da Lei no 9.991, de 24 de julho de 2000, esses percentuais mínimos foram alterados 
e a obrigatoriedade foi estendida a todas as empresas do setor de energia elétrica, exceto àquelas 
que geram energia por meio de pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, cogeração qualificada, 
usinas eólicas ou solares. 
 
As concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica deverão aplicar, anualmen-
te, no mínimo 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) da ROL em pesquisa e desenvolvi-
mento, e 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) em programas de eficiência energética. Es-
ses percentuais mínimos são respectivamente de 0,50% até 31 de dezembro de 2005 (Tabela 1). 
 
Já as concessionárias e autorizadas de geração, produtores independentes e concessionárias de 
transmissão ficam obrigados a aplicar, anualmente, no mínimo 1% (um por cento) da ROL em 
pesquisa e desenvolvimento. Por isenção, ficam excluídas as empresas que geram energia por 
meio de pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, cogeração qualificada, usinas eólica ou solar. O 
cálculo do montante a investir no primeiro ciclo pelas concessionárias de transmissão, após sua 
entrada em operação, terá como base a Receita Anual Permitida (RAP). 
Para as concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção independente, que assina-
ram contratos com ou sem obrigatoriedade de investimentos mínimos em P&D, antes da publica-
ção da Lei no 9.991/2000, o percentual de 1% terá vigor a partir de 1o de janeiro de 2006. 
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Tabela 1. Percentuais Mínimos de Investimentos em Programas de Pesquisa e Desenvolvimento 

e de Eficiência Energética pelas Empresas do Setor de Energia Elétrica 
 

Fase de Transição Fase Final (a partir de 1º 
de janeiro de 2006) 

Empresa P&D 
(%ROL) 

Eficiência 
(%ROL) 

Prazo de valida-
de 

P&D 
(%ROL) 

Eficiência 
(%ROL) 

Geração 0,25* 
1,00 - Até 31/12/2005 1,00 - 

Transmissão 1,00 - - 1,00 - 

Distribuição 0,50 0,50 Até 31/12/2005 0,75 0,25 

 
 Fonte: Lei no 9.991, de 24 de julho de 2000. 

*Percentual válido para as empresas Tractebel Energia, AES Tietê e Duke Energy Internacional. 
 
Conforme dispõe o art. 12 da Lei no 10.848, de 15 de março de 2004, os investimentos em P&D 
acima descritos devem ser realizados do seguinte modo: 

• 40% (quarenta por cento) dos recursos devem ser depositados no FNCDT � Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 

• 40% (quarenta por cento) para projetos de pesquisa e desenvolvimento segundo regula-
mentos estabelecidos pela ANEEL; 

• 20% (vinte por cento) são para o Ministério de Minas e Energia. 
 
Os procedimentos descritos neste Manual referem-se aos investimentos a ser aplicados em proje-
tos de P&D que seguem os regulamentos estabelecidos pela ANEEL. Devem-se destinar, no míni-
mo, 30% (trinta por cento) desses investimentos para projetos desenvolvidos por instituições de 
pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas das 
Superintendências Regionais. Ressalta-se que pendências e/ou compensações financeiras proveni-
entes de programas de ciclos anteriores, resultantes do não cumprimento de investimentos míni-
mos obrigatórios, deverão ser acrescidas aos montantes mínimos dos Programas Anuais de um 
ciclo novo. 
 
 
3.2. CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - ROL 
 
Os critérios e procedimentos para o cálculo, pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas, 
dos valores a serem aplicados em Programas de Pesquisa & Desenvolvimento, são os seguintes: 
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3.2.1 Para a obtenção da Receita Operacional Líquida � ROL, a ser utilizada como base de cálculo 
dos valores devem ser consideradas as receitas a seguir relacionadas, após deduzido o ICMS, 
PIS/PASEP, COFINS, despesas com RGR, CCC, CDE, PROINFA, P&D e PEE e, conforme o caso, o 
ISS cobrado: 
 
• Venda de energia elétrica; 
• Receita pela disponibilidade da rede elétrica; 
• Renda da prestação de serviços; 
• Arrendamentos e aluguéis; 
• Serviço taxado; e 
• Outras receitas operacionais. 
 
3.2.2 Caso o tempo de operação da empresa seja inferior a 12 (doze) meses, a base de cálculo 
será determinada a partir da receita auferida até o penúltimo mês em relação ao previsto para 
apresentação dos programas anuais à ANEEL, dividida pelo número de meses considerado e mul-
tiplicada por doze. 
 
3.2.3 O calendário a seguir, indica cada mês de apresentação dos programas anuais, os períodos 
de cálculo da Receita Operacional Líquida, os períodos de recolhimento ao Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico � FNDCT e ao Ministério de Minas e Energia � MME e os 
meses para informações, pela ANEEL, ao Ministério de Ciência e Tecnologia � MCT, ao MME e às 
empresas, sobre os valores a serem recolhidos: 
 

 
Apresentação à 

ANEEL dos  
Programas  

Anuais 

Períodos de cálculo 
da Receita Operacio-

nal Líquida 

Períodos de  
recolhimento ao 
FNDCT e ao MME 

Meses para  
divulvação sobre 
valores a serem 

recolhidos 

janeiro novembro a outubro fevereiro a janeiro dezembro 

fevereiro dezembro a novembro março a fevereiro janeiro 

março janeiro a dezembro abril a março fevereiro 

abril fevereiro a janeiro maio a abril março 

maio março a fevereiro junho a maio abril 

junho abril a março julho a junho maio 

julho maio a abril agosto a julho junho 

agosto junho a maio setembro a agosto julho 

setembro julho a junho outubro a setembro agosto 

outubro agosto a julho novembro a outubro setembro 

novembro setembro a agosto dezembro a novembro outubro 

dezembro outubro a setembro janeiro a dezembro novembro 
 

 
O primeiro mês indicado na coluna de Períodos de Cálculo da ROL, correspondente ao mês 
inicial de um período de cálculo da ROL, refere-se ao décimo quarto mês anterior ao mês de apre-
sentação do Programa Anual à ANEEL. 
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3.2.4 Considerando que as receitas utilizadas como base de cálculo são apuradas pelas próprias 
empresas, a apresentação dos programas anuais independe da data de informação pela ANEEL ao 
MCT, MME e às empresas, dos valores a serem recolhidos ao FNDCT e ao MME. 
 
3.2.5 Nos casos de desverticalização de empresas de energia elétrica, em empresas separadas de 
distribuição, geração e/ou transmissão, os montantes que as empresas separadas deverão aplicar 
nos Programas de P&D poderão ser determinados pela metodologia a seguir: 
 

a) Para as empresas de Distribuição - D: 
 
D = ( β x ROL1 ) x [ ROL2 ÷ ( ROL2 + ROL3 ) ] + (β  x ROL2)   
 

b) Para as Empresas de Geração / Transmissão - GT: 
 
GT = (β  x ROL1 ) x [ ROL3 ÷ ( ROL2 + ROL3 ) ] + ( 0,004 x ROL3)   

 
  Em que: 
 

β  = Percentual previsto de acordo com a legislação vigente. 
ROL1 = Receita Operacional Líquida obtida pela Empresa Verticalizada no período entre o 

mês inicial do período de cálculo da ROL, conforme previsto na Tabela 2, e a data 
de desverticalização ocorrida. 

ROL2 = Receita Operacional Líquida obtida pela Empresa de Distribuição no período entre a 
data de desverticalização ocorrida e o mês final do período de cálculo da ROL pre-
visto na Tabela 2. 

ROL3 = Receita Operacional Líquida obtida pela Empresa de Geração / Transmissão no pe-
ríodo entre a data de desverticalização ocorrida e o mês final do período de cálcu-
lo da ROL previsto na Tabela 2. 

 
3.2.6 Os valores referentes aos montantes mínimos para investimentos em projetos de P&D, se-
gundo os regulamentos deste manual, bem como os valores de recolhimento de cada empresa ao 
FNDCT e ao MME são publicados no site da ANEEL (www.aneel.gov.br), em Pesquisa e Desen-
volvimento, Valores de P&D a serem aplicados. 
 
3.2.7 O recolhimento dos valores destinados ao FNDCT e ao MME, realizado pelas empresas por 
meio de depósitos duodecimais, através de boletos disponibilizados pela Financiadora de Estudos e 
Pesquisa � FINEP no site www.finep.gov.br e pelo MME em resolução específica, terá início no mês 
subseqüente à apresentação dos programas a ANEEL, com data de vencimento estabelecida para 
o 5º dia útil desse mês. 
 
3.3. PROCEDIMENTOS GERAIS 
 
Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, devendo ser pro-
postos de acordo com as instruções deste Manual, para análise e aprovação da ANEEL. Podem ser 
desenvolvidos pelas próprias empresas de maneira isolada ou em parceria com instituições públi-
cas ou privadas de ensino e/ou de P&D, bem como com empresas de consultoria e fabricantes de 
materiais e equipamentos para o setor de energia elétrica. 
  

http://www.aneel.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
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Em conformidade com a Lei no 9.991, de 24 de julho de 2000, a participação de instituições públi-
cas ou privadas de ensino ou de P&D é limitada àquelas nacionais, reconhecidas pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT) e/ou credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC). 
 
A participação de pesquisadores estrangeiros, caso ocorra, tem que ser por meio de contratação 
direta pelas instituições de ensino ou de P&D nacionais, sendo obrigatória a realização das ativida-
des do projeto no Brasil. 
 
A ANEEL é responsável pela análise, aprovação, acompanhamento e fiscalização dos projetos e 
programas anuais de P&D. Essas atividades poderão ser delegadas à pedido da ANEEL a consulto-
res ad hoc, a empresas pré-qualificadas, a órgãos de fomento à pesquisa, e às agências estaduais 
de regulação, de acordo com termos definidos em contratos ou convênios de cooperação. 
 
 
4. ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PROGRAMAS DE P&D 
 
4.1. PROCEDIMENTOS GERAIS 
 
As empresas devem apresentar a proposta do Programa Anual de P&D nos prazos estabelecidos 
nos contratos de concessão ou, quando for o caso, nos prazos determinados pela ANEEL, de acor-
do com o cronograma disponível no site da ANEEL (www.aneel.gov.br), em Pesquisa e Desen-
volvimento, Cronograma de Apresentação de Programas de P&D. 
 
A elaboração da proposta do Programa Anual de P&D deverá ser realizada utilizando-se os For-
mulários Eletrônicos de Projeto e de Programa, disponibilizados no site da ANEEL 
(www.aneel.gov.br), no vínculo Pesquisa e Desenvolvimento, Formulários Eletrônicos. A 
descrição da utilização dos Formulários de Projeto e de Programa e do funcionamento do “Siste-
ma de Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento” é apresentada em anexo ao Manual. 
•  
O Formulário de Programa é o aplicativo que canaliza o envio dos projetos à ANEEL. O Formulário 
de Projeto é individual: cada proposta de projeto deverá ser elaborada por separado no Formulá-
rio de Projeto. Uma vez concluída e exportada, a proposta é anexada ao Formulário de Programa. 
 
O Sistema de Gestão de P&D, disponibilizado no site da ANEEL, em Pesquisa e Desenvolvi-
mento, Acesso ao Sistema de Gestão de P&D, permite o acesso aos programas e projetos de 
P&D enviados para análise e aprovação da ANEEL. O acesso ao Sistema de Gestão de P&D é res-
trito aos seguintes perfis de usuários cadastrados no sistema: técnico ANEEL, gerente de progra-
ma, consultor ad hoc, técnico Agência Estadual, técnico de instituição avaliadora. 
 
Quando do envio de propostas de projetos para análise e aprovação dos Programas Anuais de 
P&D, as empresas de energia elétrica poderão apresentar projetos-reserva, na primeira e segunda 
submissões do Programa. Os investimentos dos projetos-reserva, identificados como tais na rela-
ção de projetos que formam um Programa, poderão ascender a até 20% do limite mínimo estabe-
lecido para o Programa. Dessa maneira, os investimentos previstos no Programa submetido para 
avaliação poderão totalizar até 120% do limite mínimo. A empresa indicará a ordem de prioridade 
em que projetos-reserva aprovados substituirão, eventualmente, projetos não aprovados. 
  
O limite de 20% poderá ser flexibilizado para o caso de empresas pequenas, que poderão apre-
sentar 1 (um) ou 2 (dois) projetos de reserva. 
 

http://www.aneel.gov.br/
http://www.aneel.gov.br/
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Os projetos submetidos na condição de reserva, bem como aqueles nos quais a empresa propo-
nente estiver participando em cooperação com outra(s) empresa(s) do setor elétrico (Projeto Coo-
perativo), devem ser identificados no Formulário de Programa conforme orientações no Manual 
dos Formulários Eletrônicos de Programa e de Projeto em anexo. 
 
4.2. EQUIPES DE P&D 
 
A equipe de P&D de cada empresa deverá ter um Gerente de Programa, que será o preposto res-
ponsável pela coordenação da montagem da carteira do programa, acompanhamento do processo 
de avaliação e aprovação e posterior execução do programa, atuando, juntamente com Gerentes 
de Projeto, na interlocução junto à ANEEL e Agências Conveniadas. 
 
Cada empresa deverá designar seu Gerente de Programa, e cadastrá-lo no Sistema de Gestão de 
P&D da ANEEL, enviando para esse efeito a solicitação de cadastro ao endereço eletrônico 
srdped@aneel.gov.br, incluindo os seguintes dados: nome completo, telefone, CPF, e-mail, forma-
ção e titulação. 
 
Cada projeto deverá ter um Gerente de Projeto, que deverá ser funcionário da concessionária e 
seu preposto junto à ANEEL/Agência Conveniada. Ele será responsável pela execução do projeto. 
 
Se a entidade executora do projeto for uma instituição de P&D contratada pela empresa de ener-
gia elétrica, a instituição deverá designar um Coordenador da equipe de P&D. Ele será responsável 
pela coordenação dos trabalhos da equipe e prestará contas do progresso dos trabalhos ao Geren-
te de Projeto. A situação será igual se várias unidades de P&D participarem da execução de um 
projeto: cada projeto deverá ter um único Coordenador de equipe. 
  
Além de qualificação científica e experiência na área específica do projeto, o Coordenador da Equi-
pe de P&D deve apresentar dedicação expressiva ao projeto. 
 
Os currículos de todos os participantes de P&D, sejam eles Gerente de Programa, de Projeto, Co-
ordenador de equipe de P&D, e demais componentes do corpo de pesquisadores e de especialistas 
da equipe designada a um projeto, deverão estar cadastrados no Sistema Eletrônico de Currículos 
da Plataforma Lattes, que pode ser acessado no endereço eletrônico: http://lattes.cnpq.br/pl/. 
Isso possibilitará a análise curricular por via eletrônica, sendo dispensado o envio de currículos 
impressos ou eletronicamente. A inexistência de cadastramento de currículos na Plataforma Lattes 
será identificada no momento de verificação de pendências para exportação dos projetos no For-
mulário de Projeto, impossibilitando sua exportação e conseqüente avaliação e aprovação pela 
ANEEL. 
 
4.3. DESPESAS NOS PROGRAMAS DE P&D 
 
As despesas permitidas no âmbito dos programas anuais de P&D serão aquelas relacionadas com 
a execução dos projetos e para realizar a gestão dos programas. Os gastos a seguir descritos po-
derão ser objeto da execução dos projetos de P&D: 
 
a) Mão-de-Obra Própria: Custos do pessoal da empresa de energia elétrica efetivamente alocado 
à equipe do projeto. Tais custos, incluindo parcelas referentes aos salários e encargos, estão limi-
tados ao tempo comprovadamente dedicado ao projeto; 
 

mailto:srdped@aneel.gov.br
http://lattes.cnpq.br/pl/
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b) Serviços de Terceiros: São os custos dos serviços prestados por entidades executoras (pessoas 
físicas ou jurídicas), contratadas para realizar os objetivos dos projetos, tais como a pesquisa e 
desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, a construção e testes de protótipos e plantas 
piloto, a fabricação de cabeças de série; incluem-se despesas com registro de patentes; 
 
c) Materiais de Consumo: Materiais de consumo que serão efetivamente utilizados nos projetos 
de P&D, tais como material gráfico e de processamento de dados, material para fotografia, mate-
rial para instalação elétrica e de telecomunicações, material químico e outros bens perecíveis; 
 
d) Materiais Permanentes: Despesas com softwares, material bibliográfico, ferramentas e utensí-
lios de laboratório e oficinas, mobiliário em geral, etc; 
 
e) Equipamentos: Os equipamentos a serem adquiridos deverão ser detalhados quanto a sua es-
pecificação e utilização. São de uso exclusivo, durante a execução dos projetos de P&D; 
 
f) Viagens e Diárias: Despesas com aquisição de passagens, taxas de embarque, locação ou uso 
de veículos, refeições, hospedagem e diárias, etc; 
 
g) Outros: Serviços de comunicação, fretes, locação de equipamentos, impressão, encadernação, 
etc. Também, despesas devidas à participação de profissionais integrantes da equipe técnica em 
congressos, simpósios, conferências e demais eventos relacionados ao tema do projeto. 
 
Cada projeto deverá discriminar os custos relativos à taxa de administração e outros encargos. 
 
Em relação à gestão dos Programas de P&D, o montante de recursos que as empresas poderão 
destinar ao custeio das atividades de gestão será definido com base no índice de aprovação de 
propostas de projetos submetidas à avaliação da ANEEL, conforme descrito a seguir: 
 

• A empresa que na 1ª submissão do Programa do ciclo anterior ao atual tenha conseguido 
aprovar recursos cujo montante é igual ou maior que 75% do valor mínimo previsto em lei, 
para o ciclo anterior, poderá destinar a atividades de gestão do Programa do ciclo atual até 
5% do valor mínimo referente ao ciclo atual, sendo esse valor limitado a R$ 500.000; 

 
• A empresa que na 1ª submissão do Programa do ciclo anterior ao atual tenha conseguido 

aprovar recursos cujo montante é igual ou maior que 65%, e menor que 75% do valor mí-
nimo previsto em lei para o ciclo anterior, poderá destinar a atividades de gestão do Pro-
grama do ciclo atual até 3% do valor mínimo referente ao ciclo atual, sendo esse valor l0imi-
tado a R$ 500.000; 

 
• A empresa que na 1ª submissão do Programa do ciclo anterior ao atual tenha conseguido 

aprovar recursos cujo montante é igual ou maior que 50%, e menor que 65% do valor mí-
nimo previsto em lei para o ciclo anterior, poderá destinar a atividades de gestão do Pro-
grama do ciclo atual até 2% do valor mínimo referente ao ciclo atual, sendo esse valor limi-
tado a R$ 500.000. 

 
As empresas poderão submeter à aprovação da ANEEL um projeto de gestão do Programa do ciclo 
atual. Na elaboração do projeto de gestão dever-se-á atentar para não duplicar atividades vincula-
das a projetos de P&D, de modo a racionalizar o uso dos recursos. São exemplos de atividades 
que poderão ser custeadas com recursos do projeto de gestão do programa: 
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1. Elaboração de seminários e workshops sobre os programas anuais de P&D; 
2. Participação em seminários, workshops e eventos sobre P&D de interesse do setor elétrico; 
3. Divulgação de resultados de programas já concluídos ou em execução; 
4. Participação em cursos de gestão tecnológica e da informação; 
5. Trabalhos de prospecção tecnológica e demais atividades necessárias ao planejamento e à 

elaboração dos programas anuais; 
6. Implantação de sistema de gestão dos programas de P&D. 

 
O acompanhamento e o controle dos gastos deverão ser feitos conforme procedimentos descritos 
no Capítulo 7 deste manual. 
 
4.4. PROJETOS PLURIANUAIS 
 
Um dos campos de preenchimento obrigatório do Formulário de Projeto é a duração do projeto, 
especificada em número de meses. Todo projeto com duração de mais de 12 meses é considerado 
Projeto Plurianual.  
 
Ainda que um projeto seja plurianual, na avaliação de um Programa Anual, da qual esse projeto 
faça parte, a proposta do projeto será analisada considerando sua duração total. No entanto, na 
aprovação do Programa Anual serão considerados somente os custos do projeto referentes ao 
ciclo em questão. A continuidade do projeto plurianual deverá fazer parte do(s) Programa(s) do(s) 
ciclo(s) seguinte(s) ao inicial, nos quais deverão ser considerados os respectivos custos de execu-
ção do projeto, de acordo com o cronograma aprovado. 
 
A aprovação da continuidade de um Projeto Plurianual estará vinculada à autorização da ANEEL; 
será concedida após a análise do Relatório de Acompanhamento de Execução do Projeto, referen-
te ao 2o quadrimestre do ciclo em andamento, nos termos definidos no capítulo 6 deste Manual. 
Também, será considerada a manifestação do interesse da empresa em continuar com o projeto. 
 
Na continuidade de um projeto plurianual, poderá ser necessário alterar a execução de etapas 
previstas na proposta inicial. Essas alterações deverão ser identificadas na proposta do Programa 
Anual do ciclo em que será avaliada e aprovada a continuidade do projeto. A ANEEL analisará as 
alterações propostas, a adequação da viabilidade, dos custos e cronogramas propostos. Essas al-
terações também deverão ser mencionadas nos relatórios de acompanhamento. 
 
4.5. PROJETOS COOPERATIVOS 
 
Os projetos elaborados em parceria entre duas ou mais empresas deverão ser submetidos em 
proposta única para avaliação da ANEEL. O detalhamento do projeto deverá conter as informações 
comuns e as informações específicas de cada empresa cooperada, conforme procedimentos conti-
dos no Formulário Eletrônico. 
 
O Projeto Cooperativo deve ser apresentado na proposta de Programa Anual da empresa coopera-
da cuja data de apresentação do programa vença primeiro no ciclo em questão. Dessa forma, as 
empresas cooperadas deverão seguir o cronograma de execução físico-financeiro estabelecido 
para a empresa proponente. Quando coincidirem os prazos de apresentação de duas ou mais em-
presas, a definição de quem será a proponente ficará a cargo das próprias empresas.  
 
As empresas cooperadas deverão incluir os projetos cooperativos na relação de projetos submeti-
dos nos seus respectivos Programas Anuais de P&D. A identificação e informações relativas aos 
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projetos cooperativos poderão ser fornecidas utilizando o Formulário de Programa. Os relatórios 
de acompanhamento e final do projeto cooperativo devem ser enviados pela empresa proponente. 
 
4.6. PROGRAMAS COOPERATIVOS 
 
Um Programa Anual é cooperativo quando todos os projetos do programa são cooperativos. As 
responsabilidades e produtos alcançados no programa cooperativo são partilhados entre as em-
presas participantes. 
 
O programa cooperativo deverá ser submetido, em proposta única para avaliação da ANEEL, de 
acordo com os procedimentos contidos nos Formulários de Programa e de Projeto, por apenas 
uma das empresas cooperadas, aquela cuja data de submissão do Programa Anual de P&D vença 
primeiro no ciclo em questão. Essa empresa será a proponente do programa cooperativo. Uma vez 
avaliado e aprovado o projeto cooperativo, todas as empresas cooperadas deverão seguir o cro-
nograma de execução físico-financeiro do Programa Cooperativo da empresa proponente. 
 
 
5. SUBMISSÃO E APROVAÇÃO DOS PROGRAMAS 
 
5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS 
 
Para o envio da proposta de Programa Anual de P&D à ANEEL, por meio do Formulário de Pro-
grama, as empresas deverão obedecer o cronograma de envio, conforme os prazos estipulados 
nos contratos de concessão, ou quando for o caso, aqueles determinados pela ANEEL.  
 
Antes do envio do programa, a empresa deverá ter designado o Gerente de Programa de P&D. 
Demais informações e orientações sobre P&D estão disponíveis no site da ANEEL 
(http://www.aneel.gov.br), no link Pesquisa e Desenvolvimento. 
 
A ANEEL é responsável pelo processo de análise e aprovação dos projetos dos programas de P&D 
submetidos pelas empresas. A pedido da ANEEL, poderão participar desse processo empresas pré-
qualificadas, consultores ad hoc, ou entidades de fomento à pesquisa. Os critérios de análise e 
aprovação são definidos neste Manual. Pareceres de avaliação serão emitidos recomendando a 
aceitação, recusa ou revisão dos projetos propostos. O processo é realizado utilizando-se o Siste-
ma de Gestão de P&D da ANEEL. 
 
Por meio do Sistema de Gestão de P&D, as empresas poderão consultar os pareceres consolidados 
pela ANEEL, sobre a avaliação de cada proposta de projeto enviada. Os resultados de avaliação 
das propostas dos projetos e, em conseqüência, dos Programas de P&D serão informados às em-
presas de energia elétrica em um prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento do 
Programa. 
 
Caso um Programa Anual não seja integralmente aprovado na primeira avaliação, a empresa de 
energia elétrica deverá realizar as revisões solicitadas ou adequar o programa com novos projetos 
e, em um prazo de até 30 (trinta) dias, enviar a versão revisada à ANEEL. Utilizando o Formulário 
de Programa, na segunda submissão, somente deverão ser enviadas novas propostas de projetos 
e aquelas com revisões ou modificações. As propostas de projeto aprovadas na primeira submis-
são não deverão ser reenviadas. 
 

http://www.aneel.gov.br/
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O resultado da segunda avaliação deverá ser disponibilizado pela ANEEL em um prazo de até 15 
(quinze) dias. Portanto, o prazo da submissão até a aprovação final do Programa Anual não deve-
rá ser superior a 90 (noventa) dias. 
 
Uma vez aprovado o programa anual de uma empresa, será verificado se a empresa irá implemen-
tar nesse ciclo os investimentos do percentual mínimo estabelecido pela legislação. Se os investi-
mentos totais nos projetos do programa aprovado, mais eventuais recursos a serem acrescidos 
por causa de pendências ou compensações financeiras provindas de ciclos anteriores, resultarem 
em percentual menor que o mínimo previsto pela legislação, a diferença entre esses percentuais 
deverá ser provisionada para utilização no programa anual do ciclo posterior. 
•  
A aprovação do programa anual de uma empresa será oficializada pela ANEEL emitindo despacho 
específico, o qual será publicado em Diário Oficial. Adicionalmente, a ANEEL iniciará, dentro do 
processo do Programa de P&D de cada empresa, por ciclo, as atividades de acompanhamento e 
fiscalização. 
 
A Tabela 3 e a Figura 1 apresentam as etapas do processo de avaliação e aprovação de Proposta 
de Programa Anual de P&D. 
 

Tabela 3. Fases do Processo de Avaliação e Aprovação do Programa Anual de P&D 
 

FASES DESCRIÇÃO 

Empresa elabora a 
proposta de Programa 

As empresas de energia elétrica elaboram os Programas Anuais, conforme as 
orientações deste Manual. 

Empresa envia proposta 
à ANEEL 

O Programa é enviado eletronicamente à ANEEL por meio do Formulário de 
Programa. 

ANEEL avalia projetos A ANEEL avalia o mérito dos projetos do Programa proposto.  

ANEEL disponibiliza 
resultados da avaliação 

Em um prazo de 45 dias desde o envio do Programa à ANEEL, a ANEEL infor-
ma o resultado da avaliação por meio do Sistema de Gestão de P&D. 

Não: Empresa de energia elétrica revisa/modifica ou propõe projeto alternati-
vo para ajustar a proposta de Programa e reenvia proposta em 30 dias. 

1a avaliação: 
Atinge o montante mí-
nimo obrigatório para 
investimento? Sim: A ANEEL aprova Programa, expede Despacho específico e inicia processo 

para acompanhamento e fiscalização. 

Não: A ANEEL expede Despacho específico, aprovando os projetos aceitos, 
remaneja a diferença para o próximo ciclo e inicia processo para acompa-
nhamento e fiscalização. 

2a Avaliação: 
Atinge montante míni-
mo obrigatório para 
investimento? Sim: A ANEEL aprova o Programa, expede Despacho específico e inicia pro-

cesso para acompanhamento e fiscalização. 
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Figura 1. Processo de Avaliação e Aprovação de Propostas de Programa Anual de P&D 
 
 
5.2. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 
 
O sucesso de um projeto de P&D depende de dois fatores básicos: da natureza dos produtos 
quanto à criatividade científica e inovação tecnológica, por um lado, e da sua potencialidade apli-
cativa pelo outro. Essas qualidades não são mutuamente excludentes. Ao contrário, a convergên-
cia da descoberta e do seu uso prático, mais ou menos imediato, isto é, transformando o resulta-
do da pesquisa em inovação tecnológica é a mola mestra dos programas de P&D. Ressalte-se, 
portanto, a importância de parcerias com fabricantes de equipamentos e empresas de base 
tecnológica. 
 
A avaliação das propostas de projetos submetidas à aprovação da ANEEL é feita com base na qua-
lidade geral da proposta, incluindo a qualificação da equipe e os resultados e benefícios do proje-
to, conforme subdivisão em oito aspectos específicos apresentados no Formulário de Avaliação de 
Projetos de P&D (Anexo A). 
 
Para cada um dos 8 quesitos apresentados no Formulário de Avaliação, o avaliador deverá atribuir 
uma única nota de 1 a 5, a qual deverá ser justificada. Os principais aspectos a serem avaliados 
são apresentados a seguir: 
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a) Factibilidade do Plano de Pesquisa 
 
Trata-se da viabilidade técnica ou de execução do projeto, considerando seus objetivos, metodo-
logia, etapas, cronograma e recursos previstos. Avalia-se, portanto, se os objetivos são tangíveis, 
segundo a metodologia, o cronograma e os recursos propostos. 
 
Os objetivos devem ser claros e concisos, explicitando o que se pretende alcançar com o desen-
volvimento do projeto. Histórico, justificativas e contextualizações devem ser incluídos no item 
�justificativas� e/ou �pesquisas correlatas�. 
 
Por outro lado, a metodologia deve ser bem detalhada e coerente com os demais itens da propos-
ta, notadamente em relação às etapas, cujos resultados previstos devem convergir para os objeti-
vos do projeto. A metodologia não deve se resumir à citação ou mesmo à descrição das etapas do 
projeto. Nesse item, devem ser descritos os procedimentos que serão adotados na execução do 
projeto, de forma objetiva e sistemática, observando-se princípios ou critérios da ciência e da tec-
nologia. Trata-se, portanto, de um dos itens mais importantes da proposta. Além de descrever os 
procedimentos a serem adotados na execução do projeto, possibilita comparações com outras 
propostas e projetos já desenvolvidos, uma vez que um mesmo resultado pode ser obtido de dife-
rentes maneiras. 
 
b) Transferência dos Resultados 
 
Neste item avaliam-se os mecanismos efetivos e potenciais de transferência de tecnologia, difusão 
tecnológica ou a disseminação de conhecimentos. 
 
A transferência tecnológica implica, necessariamente, um convênio ou acordo e pressupõe um 
pagamento. Entende-se que a transferência tecnológica é uma etapa do processo global de co-
mercialização de tecnologia e se apresenta como a transferência de capital intelectual e do know-
how entre organizações com a finalidade de sua utilização na criação e no desenvolvimento de 
produtos e serviços viáveis comercialmente. Os instrumentos mais generalizados de transferência 
de tecnologia são os contratos de serviços e assessoria tecnológica e de pesquisa e exploração de 
patentes. O segundo conjunto de instrumentos de transferência de tecnologia, pouco usado no 
Brasil, é a incorporação parcial ou de longo prazo, pelas empresas, de pesquisadores e técnicos 
oriundos dos centros de geração de conhecimento. Finalmente, a criação de empresas de base 
tecnológica, além de permitir a incorporação de pesquisadores, cria um mercado de conhecimen-
to, permitindo uma melhor valorização dos resultados da pesquisa. 
 
No tocante à difusão de tecnologia, um dos mecanismos mais eficientes e eficazes de transferên-
cia dos resultados é a participação da empresa de energia na execução do projeto. Seminários, 
workshops, cursos e treinamentos, envolvendo diversas áreas da empresa, também podem ser 
bons instrumentos de transferência, aplicação e multiplicação dos resultados obtidos. Tais instru-
mentos devem ser reforçados nos casos em que a participação da empresa na execução do proje-
to se restringe ao gerente de projeto, o que deve ser evitado, sempre que possível. 
 
Sistemas de informação e publicações em periódicos e anais de evento são bons instrumentos de 
disseminação do conhecimento para outras empresas do setor e para a comunidade científica. 
Nessa linha, destacam-se as teses, dissertações e monografias elaboradas no âmbito dos projetos 
de P&D. 
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c) Qualificação do Coordenador 
 
Um dos itens de grande relevância na avaliação das propostas é a qualificação da equipe técnica, 
principalmente a do coordenador do projeto, quando se trata de projeto executado em parceria 
com alguma empresa ou instituição de P&D. O coordenador é o principal responsável pela execu-
ção do projeto perante a empresa e, portanto, deverá ter formação compatível com o tema pro-
posto e sólida experiência no assunto. Entre os itens para avaliação do perfil e da qualificação do 
coordenador, destacam-se os seguintes: formação acadêmica, titulação, atuação profissional e 
produção técnico-científica na área de estudo e/ou áreas afins. 
 
d) Disponibilidade do Coordenador 
•  
Tão importante quanto a qualificação e o perfil do coordenador é sua disponibilidade e dedicação 
às atividades do projeto. Avalia-se, portanto, neste item, a disponibilidade do coordenador, a car-
ga horária prevista e sua alocação nas etapas e atividades do projeto. Além da coordenação das 
atividades, deverá desempenhar papel preponderante na execução das principais etapas do proje-
to, o que requer dedicação substancial. 
 
e) Qualificação da Equipe 
 
Neste item, avalia-se o perfil e a qualificação da equipe técnica, cuja formação, experiência e atu-
ação profissional devem ser compatíveis com as atividades do projeto. Avalia-se, portanto, a coe-
rência entre a qualificação de cada integrante da equipe e a sua participação prevista na execução 
das atividades do projeto. 
 
f) Disponibilidade da Equipe 
 
De modo similar ao exposto no item d, avalia-se a disponibilidade de cada integrante da equipe e 
a carga horária prevista na execução do projeto, a qual deve ser compatível com a qualificação do 
pesquisador, com a metodologia proposta e com os objetivos ou resultados esperados. Um projeto 
de P&D requer dedicação substancial de, pelo menos, parte da equipe, que não deve se restringir 
aos pesquisadores menos experientes. 
•  
g) Razoabilidade dos Custos 
 
Entre os principais elementos avaliados neste item, destacam-se recursos humanos, materiais e 
equipamentos, viagens e diárias e serviços de terceiros, que devem ser compatíveis com a reali-
dade econômica do País e, principalmente, com os objetivos e resultados do projeto. 
 
Os custos relativos ao pagamento de pessoal variam muito entre profissionais, empresas, institui-
ções, regiões e outros fatores inerentes. Mesmo assim, é necessário avaliar se há coerência entre 
o custo de um profissional (pesquisador, técnico ou auxiliar) e sua contribuição para o alcance dos 
objetivos e resultados propostos ou esperados. Tal contribuição pode ser avaliada pela qualifica-
ção do profissional (formação acadêmica, produção técnico-científica, experiência profissional, 
etc.) e sua participação no projeto. 
 
Em relação a materiais e equipamentos, deve-se avaliar o custo individual de cada item e sua ne-
cessidade ou importância para o desenvolvimento do projeto, o que deve ser justificado pelos 
proponentes e avaliadores. 
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De modo similar ao item materiais e equipamentos, as despesas com viagens e diárias devem ser 
compatíveis com a natureza do projeto e os objetivos e resultados esperados, o que deve ser, 
também, justificado pelos proponentes e avaliadores. 
 
Os serviços de terceiros devem-se restringir a atividades indispensáveis ao desenvolvimento do 
projeto, cuja execução pelos integrantes da equipe seja inviável ou inadequada. São exemplos de 
serviços de terceiros o levantamento de dados, a instalação de equipamentos e o desenvolvimento 
de serviços ou sistemas auxiliares, como softwares e dispositivos. 
 
Deve-se avaliar, também, o custo por etapa ou atividade, a fim de assegurar a coerência na aloca-
ção dos recursos e evitar duplicações em atividades já desenvolvidas, principalmente quando se 
trata da continuidade, da extensão ou do desdobramento de projeto(s) já desenvolvido(s). 
 
Finalmente, deve-se avaliar a razoabilidade do custo total do projeto, considerando-se os resulta-
dos esperados e, principalmente, os benefícios para a empresa de energia elétrica. Para tanto, 
deve-se fazer um estudo de viabilidade econômica, no qual se evidencie o retorno dos investimen-
tos para a empresa. Este estudo deve ser pautado com fins de estimar ganhos para a empresa 
advindos da implantação dos resultados do projeto e consumidores, impacto na tarifa ou nas ati-
vidades desenvolvidas pelos consumidores, redução de custos inerentes aos serviços prestados 
pela empresa, aumento da qualidade de vida dos consumidores na área de atuação da empresa, 
entre outros. Para realizar este estudo, podem-se utilizar os métodos usuais (payback simples, 
Valor Presente Líquido ou Cálculo da Taxa Interna de Retorno) ou fazer estimativas coerentes e 
fundamentadas sobre os ganhos estimados, mostrando-se como se chegou aos resultados apre-
sentados.  
 
h) Benefícios do Projeto 
 
Neste item, avaliam-se os benefícios do projeto para a empresa de energia elétrica, entidade(s) 
executora(s) ou participante(s), setor elétrico, comunidade científica e sociedade. 
 
Avalia-se, portanto, o impacto potencial do projeto nas atividades da empresa, incluindo possíveis 
melhorias em seus processos internos e na qualidade dos serviços prestados. Essas melhorias po-
dem ser decorrência da simplificação, do aprimoramento ou da adição de etapas, reduzindo o 
tempo e o custo de execução das atividades. Devem, portanto, proporcionar melhoria no desem-
penho técnico-econômico da empresa, revertendo-se em benefício para o usuário final (consumi-
dor), por meio da modicidade tarifária ou melhoria da qualidade do serviço. 
 
5.3. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO 
 
Caso haja interesse do agente, pode ser solicitada a alteração definitiva da data de apresentação 
do Programa de P&D. A referida alteração depende da prévia autorização da ANEEL, visto que 
demandará alteração ou aditivo no Contrato de Concessão, e, para tanto, a solicitação da empresa 
deverá ser encaminhada para ANEEL, por meio oficial, com antecedência mínima de 06 (seis) me-
ses da data de apresentação atual do Programa, com as devidas justificativas que embasam o 
pleito. 
 
Há, ainda, a possibilidade de prorrogação de apresentação do Programa de P&D para análise e 
aprovação em um dado ciclo. Tal solicitação deve ser enviada pela empresa com antecedência 
mínima de 03 (três) meses, com as devidas justificativas que embasam o pleito, para análise e 
autorização da ANEEL por meio de publicação de Despacho. 
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5.4. RESULTADOS DE UM PROJETO DE P&D 
 
Os resultados de um projeto de P&D variam muito em função da natureza ou das características 
do projeto. Em termos físicos ou de produto, o resultado de um projeto classificado como �pesqui-
sa básica dirigida� pode ser uma estrutura, um modelo ou algoritmo ou, simplesmente, dados e 
parâmetros. 
 
Na categoria de �pesquisa aplicada�, podem-se esperar os seguintes produtos: metodologia ou 
técnica; protótipo ou projeto demonstrativo. Os resultados de um �desenvolvimento experimental� 
podem ser os seguintes: produtos, dispositivos, materiais, softwares ou serviços, os quais podem 
ser novos ou aperfeiçoados. 
 
De modo geral, os resultados de um projeto de P&D incluem a capacitação de recursos humanos e 
a criação ou aprimoramento de infra-estrutura, a geração de novos conhecimentos e o desenvol-
vimento de tecnologias mais eficientes. Para as empresas de energia elétrica, esses resultados 
podem se converter em novos negócios e receitas, ganhos de produtividade, otimização de pro-
cessos, melhoria da qualidade dos serviços prestados, redução de custos e, conseqüentemente, 
modicidade tarifária para o usuário final. 
 
A capacitação de recursos humanos inclui a formação de especialistas, mestres e doutores em 
temas ou áreas de interesse do setor elétrico. Ressalte-se, porém, que esses profissionais devem 
estar vinculados ao desenvolvimento do projeto, embora o prazo previsto de conclusão desses 
cursos de capacitação (defesa de teses), eventualmente, possa ocorrer após o término da execu-
ção do projeto, implicando em resultados posteriores ao encerramento deste. 
 
Em termos de infra-estrutura, os benefícios ocorrem por meio da aquisição de materiais e equipa-
mentos indispensáveis à execução do projeto. 
 
A combinação desses resultados (formação de recursos humanos, geração de novos conhecimen-
tos e melhoria das condições de infra-estrutura de instituições de pesquisa) amplia a capacidade 
de produção científica e tecnológica dessas instituições em temas ou áreas de interesse do setor 
elétrico. Proporciona, dessa forma, benefícios para as empresas de energia elétrica, entidades e-
xecutoras ou participantes, consumidores e toda a sociedade. 
 
A ANEEL, por meio de aplicativo específico desenvolvido para tal fim (Pesquisa de Resultados de 
Projetos de P&D � PRPED), faz o levantamento dos resultados obtidos durante e após a execução 
dos projetos de P&D, com vistas a analisar o impacto destes projetos na empresa e para o setor 
elétrico, dando suporte para identificar e orientar áreas e temas para futuros investimentos. 
 
 
 
 
6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS 

PROGRAMAS DE P&D 
 
As empresas de energia elétrica deverão prestar contas à ANEEL ou Agências Conveniadas do 
progresso da execução dos projetos de P&D. Os procedimento e fluxos operativos das atividades 
de acompanhamento da execução e de fiscalização do Programa Anual, por parte da ANEEL, são 
descritos a seguir. 
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6.1. PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
 
O processo de acompanhamento da execução dos Programas Anuais de P&D será realizado de 
duas maneiras. 
 
A primeira será a constatação local do desenvolvimento dos projetos: técnicos da ANEEL efetuarão 
visitas in loco a projetos selecionados por amostragem, ou a projetos específicos cuja visitação 
poderá ser solicitada pelas empresas de energia elétrica.  
 
A segunda será realizada mediante a análise de todos os Relatórios de Acompanhamento (RA´s) 
quadrimestrais que as empresas devem enviar à ANEEL. 
 
Os relatórios de acompanhamento deverão ser elaborados pelas empresas utilizando formulário 
específico contido no Formulário Eletrônico de Projeto: deverá ser preparado um formulário de 
acompanhamento para cada um dos projetos que compõem o programa. O Formulário Eletrônico 
de Programa deverá ser utilizado pela empresa, ao longo do ciclo em andamento, para enviar a 
ANEEL relatórios de acompanhamento quadrimestrais. 
 
Os RA`s deverão ser enviados até o quinto dia útil subseqüente ao vencimento de cada quadri-
mestre. Considerando a data de publicação do despacho da ANEEL aprovando o Programa de P&D 
de um determinado ciclo, o primeiro mês (mês 1) do período de 12 meses de execução de um 
projeto será o segundo mês subseqüente ao do Despacho, para fins de acompanhamento da exe-
cução e envio dos RA`s. 
 
Caso ocorra não-cumprimento de metas físicas ou alterações nos prazos de execução do projeto, a 
empresa deverá utilizar campo apropriado do formulário de acompanhamento do quadrimestre em 
questão para justificar e propor ajustes necessários à adequação e/ou regularização da execução 
do projeto. A ANEEL ou a Agência Conveniada deverá emitir e disponibilizar no Sistema de Gestão 
de P&D um parecer com o resultado da análise dos ajustes propostos podendo, quando for o ca-
so, pedir maiores esclarecimentos ou nova adequação. 
  
Depois de transcorridos dois quadrimestres da data de publicação do Despacho pela ANEEL apro-
vando o Programa, tendo como base a análise dos relatórios quadrimestrais enviados pela empre-
sa, a ANEEL fará uma avaliação da execução do programa verificar a necessidade da equipe técni-
ca da ANEEL realizar uma visita in loco a determinados projetos, a fim de monitorar, constatar, e 
autorizar possíveis solicitações de prorrogação dos prazos definidos no Despacho original, para 
cumprimento de metas por meio de retificação do Despacho. 
 
O Relatório Final do Projeto (RF) deverá ser enviado pela empresa à ANEEL, no prazo de até 30 
dias após a conclusão do projeto. A empresa deverá usar o Formulário Eletrônico de Programa 
para enviar o Relatório Final. O formulário específico para elaboração do Relatório Final está conti-
do no Formulário Eletrônico de Projeto. 
 
O Relatório Final de cada projeto deverá ser avaliado pela equipe técnica da ANEEL, bem como, à 
pedido da ANEEL, por empresas qualificadas, consultores ad hoc, entidades de fomento e Agên-
cias Conveniadas. O parecer consolidado sobre a avaliação do RF será emitido pela ANEEL no pra-
zo de até 60 dias. A seguir, a ANEEL o disponibilizará no Sistema de Gestão de P&D, informando 
sobre a aceitação do relatório ou determinando a realização de esclarecimentos que devam ser 
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incorporados ao RF. Neste último caso, a empresa terá um prazo máximo de 30 dias para reenviar 
o Relatório Final revisado. 
 
O Programa Anual de P&D é considerado concluído após o envio do último Relatório de Acompa-
nhamento e aceitação dos Relatórios Finais dos projetos concluídos no ciclo em questão. A aceita-
ção desses Relatórios envolve a aceitação de que as obrigações relativas às metas físicas e finan-
ceiras foram cumpridas, ou justificadas quando for o caso, bem como a definição de compensa-
ções que deverão ser realizadas no ciclo subseqüente se os valores investidos tiverem sido meno-
res que os valores referentes ao percentual mínimo estabelecido pela legislação. Os valores relati-
vos às despesas previstas e realizadas, por categoria contábil, na execução de um projeto, deve-
rão constar do Terceiro Relatório de Acompanhamento Quadrimestral, caso o projeto seja pluria-
nual e tenha continuidade no próximo ciclo anual, ou do Relatório Final dos projetos anuais. 
  
A ANEEL emitirá ofício específico de encerramento do Programa Anual de P&D de um determinado 
ciclo e empresa, concluindo o processo aberto quando da aprovação do Programa para execução, 
após concluída a fiscalização sobre o cumprimento das metas físicas e dos investimentos realiza-
dos e comprovados os recolhimentos previstos nas leis 9.991/2000 e 10.848/2004. 
 
A ANEEL poderá solicitar às empresas, cujos programas anuais tenham sido concluídos, realizar 
apresentações nas dependências da Agência, pelos Gerentes ou Coordenadores de Projeto, para 
efeitos de divulgação e possível transferência de resultados obtidos nos respectivos programas de 
P&D. 
 
A Tabela 4 e a Figura 2 apresentam as fases e fluxos operativos do processo de acompanhamento 
das metas físicas. 
 
Tabela 4. Fases do Processo de Acompanhamento da Execução das Metas Físicas 

FASES DESCRIÇÃO 
ANEEL disponibiliza os proje-
tos para acompanhamento 

No Sistema de Gestão de P&D o técnico ANEEL disponibiliza os projetos 
para acompanhamento da ANEEL e/ou Agências Estaduais. 

Relatório de Acompanha-
mento 

Ao longo da execução de cada projeto constante do Programa de P&D, a 
empresa de energia elétrica envia através do Formulário de Programa, 
quadrimestralmente, o Relatório de Acompanhamento. 

Cumprimento de metas ou 
alterações significativas? 

Sim: Descrição sumária dos resultados parciais do projeto anexando o cro-
nograma físico das etapas previstas e realizadas. 

Não: Empresa de energia elétrica propõe ajustes necessários para adequa-
ção e/ou regularização do projeto. 

ANEEL/AE emite parecer 
sobre RA�s no Sistema de 
Gestão de P&D 

Realizado: Projeto sendo executado de acordo com cronograma aprovado. 
Pequenos/Grandes Desvios: ANEEL/AE pode solicitar mais esclarecimentos 

ou readequação, para aprovar ajustes sugeridos. 

Fim do Projeto? 

Sim: A empresa de energia elétrica elabora o relatório final e o encaminha 
pelo Formulário de Programa. 

Não: A empresa de energia elétrica elabora o relatório de progresso e o 
encaminha pelo Formulário de Programa. 

Avaliação do Relatório Final Análise do Relatório Final do projeto pelo Sistema de Gestão de P&D. 

O relatório foi aceito? 

Sim: Finalização do projeto no ciclo em questão e contabilização dos resul-
tados que poderão subsidiar a elaboração dos futuros Programas de 
P&D. 

Não: ANEEL/AE encaminha sugestões a serem implementadas no Relatório 
Final/Relatório de Progresso pela empresa de energia elétrica. 
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Figura 2. Processo de Acompanhamento da Execução das Metas Físicas dos Projetos de P&D. 
 
 
6.2. PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE P&D 
 
A ANEEL realizará a fiscalização da execução dos Programas de P&D através das Superintendên-
cias de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade � SFE, de Fiscalização dos Serviços de Geração � 
SFG e de Fiscalização Econômica Financeira � SFF, e/ou por meio das Agências Estaduais conveni-
adas. A fiscalização busca garantir que as empresas de energia elétricas cumpram sua obrigação 
de realizar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico conforme o estabelecido 
no contrato de concessão, na legislação pertinente, e nos projetos aprovados que compõem cada 
Programa. Este cumprimento implica não apenas em atingir as metas físicas e de investimentos do 
Programa, mas também em satisfazer os objetivos constantes de cada projeto. 
 
A fiscalização é uma atividade formal e documentada que fornece subsídios para verificação da 
adequação, frente à legislação aplicável, dos objetivos propostos que foram estabelecidos na ela-
boração dos projetos. Constatada uma infração, sujeita à imposição de penalidade, o procedimen-
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to adotado pela ação fiscalizadora está regulamentado pela Resolução ANEEL no 63, de 12 de 
maio de 2004. 
 
Para as empresas localizadas em unidades da Federação em que existam agências conveniadas, o 
acompanhamento e a fiscalização da execução dos Programas Anuais poderão ser realizados pelas 
respectivas Agências Estaduais. 
 
a) Objetivos 
 
A fiscalização dos Programas de P&D tem como objetivos: 

• Verificar o cumprimento de metas físicas e financeiras, conforme previsto nos projetos apro-
vados. 

• Avaliar a metodologia empregada, a equipe técnica envolvida e os resultados atingidos. 
• Verificar a transferência e difusão tecnológica dos resultados dos projetos de P&D. 
• Identificar fatores que prejudicam ou possam prejudicar a execução dos projetos de P&D. 
• Verificar, quando for o caso, a indicação de compensação financeira a cumprir em Progra-

mas de ciclos subseqüentes. 
 
b) Atividades de Fiscalização 
 
O processo de fiscalização se dá a partir das análises de informações sobre a empresa de energia 
elétrica ou motivação própria do agente fiscalizador, consistindo de atividades de campo ou admi-
nistrativas, realizadas durante o desenvolvimento ou após a finalização dos projetos de P&D. 
 
Também, o acompanhamento da execução dos projetos, que será efetuado pela equipe técnica de 
P&D da ANEEL, conforme descrito em 6.1 (por meio da visitação aos locais de execução dos proje-
tos,  ou da análises dos Relatórios de Acompanhamento ou dos Relatórios Finais dos projetos de 
P&D), poderá ter como resultado da constatação de não conformidades a motivação para atuação 
da fiscalização. 
 
Constatada uma não conformidade, a ANEEL e/ou AE elaborarão o relatório de fiscalização com o 
respectivo Termo de Notificação - TN e o encaminharão à empresa. Seguirá então o processo de 
regularização das não conformidades e cumprimento de determinações, apresentado na Figura 3. 
 
A fiscalização de campo terá as atividades a seguir: 
 
1º.  Notificação à Empresa a ser Fiscalizada 
 
Emissão de ofício pela ANEEL/AE, para a empresa a ser fiscalizada, estabelecendo os objetivos, a 
data e a agenda de trabalho, os participantes e o roteiro da fiscalização de metas físicas e/ou veri-
ficação dos gastos realizados conforme o roteiro de fiscalização apresentado no Quadro 1. A emis-
são do ofício de notificação será feita com uma antecedência mínima de 15 dias em relação à data 
prevista para a fiscalização. 
 
2º.  Fase de Campo 
 
Realização da fiscalização propriamente dita, com reuniões técnicas, exame de documentos, visitas 
in loco de plantas piloto, instalações de novos equipamentos ou processos, etc. 
 
3º.  Relatório de Fiscalização 
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Emissão de relatório apresentando os resultados da fiscalização realizada, elaborado através dos 
exames dos documentos, anotações, entrevistas e visitas in loco, entre outros, apresentando as 
constatações e, quando for o caso, não-conformidades, determinações e recomendações. 
 
4º.  Termo de Notificação 
 
Emissão e envio de TN à empresa, tendo como referência o relatório de fiscalização, estabelecen-
do as não conformidades observadas, bem como as determinações que deverão ser regularizadas 
e cumpridas nos prazos indicados. A partir daí segue o processo de regularização e cumprimento 
das não conformidades e determinações, conforme é apresentado na Figura 3. 
 
5º.  Arquivamento do Processo de Fiscalização 
 
Não sendo constatada nenhuma não conformidade, ou, em caso da empresa haver notificado a 
regularização das não conformidades e cumprimento das determinações contidas no TN, de acor-
do com os prazos estipulados, o processo de fiscalização é formalmente arquivado, sendo emitido 
e enviado à empresa o respectivo Termo de Arquivamento e Relatório de Encerramento. 
 
6º.  Aplicação de Penalidades 
 
A não regularização de não conformidades, o não cumprimento de determinações dentro de pra-
zos estipulados, não implementar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e descumprir 
outras obrigações pertinentes estabelecidas nos contratos de concessão, na legislação e nos proje-
tos do Programa Anual de P&D, deixará a empresa de energia elétrica sujeita à imposição de pe-
nalidades de multa, segundo Resolução ANEEL no 63, de 12 de maio de 2004, sendo instituído o 
processo administrativo punitivo com a emissão do Auto de Infração, cujas ações são apresenta-
das na Figura 4. 
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Quadro 1 – Roteiro da fiscalização para verificação dos gastos realizados 
 

 

Verificação dos gastos previstos e realizados 
 
Efetua-se verificando a contabilização dos gastos previstos e realizados em cada um dos 
projetos que compõem o Programa de P&D, examinando os seguintes documentos:  
 
i) Cronograma mensal dos gastos efetivos: planilha demonstrativa dos gastos previstos e 
realizados por projeto de P&D, compreendendo mão-de-obra (própria e de terceiros), mate-
riais e equipamentos, serviços de terceiros, viagens e diárias etc. 
ii) Dossiê da Ordem de Serviço em Curso: apresentação da ODS ou ODI nos termos do Ma-
nual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, Nota 1, da conta 112.95, e có-
pia da razão contábil analítica com a documentação suporte dos lançamentos. 
iii) Valoração das horas efetivas utilizadas em cada projeto pela mão-de-obra própria. 
iv) Documentos suporte: notas fiscais, inclusive das contratadas e executoras dos projetos, 
contratos com terceiros, ordens de pagamento etc. 
v) Planilhas demonstrativas da compensação de recursos financeiros entre Programas de 
ciclos subseqüentes, quando houver investimentos menores que os aprovados em Despacho. 
 
Visitas in loco 
 
A critério do agente fiscalizador, podem ser realizadas visitas aos locais onde foram instala-
dos equipamentos ou sejam desenvolvidos processos de P&D. 
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Figura 3 – Processo de Fiscalização de Projetos do Programa de P&D 
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Figura 4 – Processo Administrativo Punitivo 
 
 
 
7. CONTABILIZAÇÃO DOS GASTOS REALIZADOS 
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7.1. CONTABILIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS 
 
No mês de competência do faturamento, a concessionária, permissionária e autorizada, deverá 
efetuar o registro contábil a crédito da conta 211.91.7.X. Pesquisa & Desenvolvimento, conside-
rando a segregação proporcional do valor de acordo com sua natureza, nas contas de 3º. Grau 
indicadas no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, relativos aos valores 
representativos dos recursos de P&D inclusos no respectivo faturamento, em contrapartida da 
conta 615.0X.X.9, Natureza de Gasto 39. 
 
Sobre o saldo do exigível acima, incidirão juros , a partir do mês subseqüente ao faturamento, até 
o mês da efetiva aplicação/liquidação dos recursos, calculados diariamente com base na taxa 
SELIC.  
 
Os valores que deverão ser aplicados pelas empresas em projetos de P&D englobarão, além do 
principal, os respectivos juros. 
 
A incidência dos juros preconizados no parágrafo anterior, não exime as empresas das penalidades 
previstas na Resolução ANEEL no. 63/2005. 
 
Os gastos incorridos com os Projetos, devidamente suportados e indicados nos orçamentos apro-
vados nos Programas Anuais das empresas de energia elétrica, devem ser apurados utilizando-se 
o Sistema de Ordem de Serviço � ODS, nos termos do Manual de Contabilidade do Serviço Público 
de Energia Elétrica. 
 
Quando da conclusão dos respectivos projetos, os gastos apurados na ODS e que resultaram em 
bens ( tangíveis ou intangíveis) serão transferidos para o Ativo Imobilizado. Concomitantemente o 
valor constante da conta 211.91.7.X deverá ser transferido para o Grupo 222 � Obrigações vincu-
ladas a Concessão do Serviço Publico de Energia Elétrica, no Sub Grupo adequado, de acordo com 
a natureza  da operação realizada, em observância ao previsto no Manual de Contabilidade do 
Serviço Publico de Energia Elétrica. Os demais gastos apurados na ODS e não apropriados no Ati-
vo Imobilizado serão encerrados a debito  do Exigível (conta 211.91.7.X). As operações anteriores 
a publicação da Resolução n° 176/05 ( DOU de  15.12.05,) serão objeto de procedimentos análo-
gos aos anteriormente descritos, devendo conseqüentemente, ser passiveis dos ajustes necessá-
rios nos registros contábeis. 
 
Em casos de descontinuidade de projetos antes de sua conclusão, deverão ser procedidas à baixas 
dos respectivos valores acumulados nas ODS, em contrapartida do exigível, devendo ser apresen-
tado previamente às baixas, as respectivas justificativas para a correspondente anuência a ANEEL.  
 
A empresa deverá providenciar o preenchimento de relatórios financeiros analíticos por projeto e 
por ODS, onde constem, no mínimo, em colunas, as seguintes informações quanto as aplicações 
efetuados: data, número do cheque, Doc.Fiscal (Nota Fiscal etc), beneficiário, valor etc. O citado 
relatório deverá permanecer na empresa à disposição da fiscalização da ANEEL. 
 
Além das informações já reportadas pela concessionária no RP-111, deverá  complementá-las no 
mesmo RP, com um quadro demonstrativo onde constem: número(s) da(s) ODS/Projeto, título do 
projeto, valor previsto, valor realizado e saldo. 
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A empresa de energia elétrica é responsável pelo controle de todos os gastos incorridos nos proje-
tos, incluindo a guarda dos devidos comprovantes e pelo acompanhamento da execução do orça-
mento repassado a terceiros. 
 
Os equipamentos de propriedade da concessionária em poder de instituições de ensino e pesquisa 
poderão, mediante pedido fundamentado e previa anuência da ANEEL, ser doados àquelas institu-
ições. 
 
Para equipamentos e materiais adquiridos pela entidade executora do projeto em nome da empre-
sa de energia elétrica, deverão ser enviadas à esta as respectivas Notas Fiscais de compra e de-
mais comprovantes dos dispêndios realizados. Caso os Equipamentos e Materiais tenham sido ad-
quiridos em nome da entidade executora, esta deverá emitir uma Nota Fiscal de simples remessa 
em nome da empresa de energia elétrica. 
 
Os procedimentos preconizados neste item aplicam-se a todos os valores relacionados ao progra-
ma, inclusos em faturamentos já efetuados, ainda não aplicados nos respectivos projetos até a 
data da publicação da Resolução que aprova o presente Manual. Quanto à remuneração dos valo-
res até a sua aplicação, a mesma é devida a partir da publicação da Resolução que aprova este 
Manual, inclusive sobre o saldo apurado referente a períodos anteriores.� 
 
 
7.2. COMPENSAÇÃO DE RECURSOS 
 
Em caso de eventual diferença a menor entre os recursos totais efetivamente gastos e o valor 
previsto para dispêndio no Programa, estabelecido no Despacho de aprovação, a concessionária 
deve aplicar essa diferença no próximo Programa de P&D a ser apresentado, seguindo o procedi-
mento abaixo descrito: 
 
a) Converter a diferença, calculada em reais (R$), para um valor percentual (%), tomando como 
base, a Receita Operacional Líquida levada em conta no cálculo do Programa em questão. 
 
b) Adicionar o valor percentual (%) obtido acima, no total de obrigações da empresa de energia 
elétrica para investimento no próximo Programa a ser apresentado. 
 
 
8. ÁREAS DE INVESTIMENTO EM P&D 
 
Esta seção apresenta sugestões de temas ou áreas em que há necessidade de investimentos em 
projetos de P&D de interesse do setor de energia elétrica. Ressalte-se, porém, que as áreas ou 
temas não são excludentes. É possível, portanto, a existência de projetos que envolvam duas ou 
mais áreas, hipótese em que se deve optar, no enquadramento da proposta, pela área ou tema 
predominante. 
 
8.1. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 
Os projetos de P&D em eficiência energética são aqueles voltados ao desenvolvimento de novas 
tecnologias ou métodos para reduzir tanto o consumo de recursos das fontes de energia na gera-
ção de energia elétrica, bem como o consumo de energia nos sistemas ou equipamentos de uso 
final. O desenvolvimento de ferramentas analíticas para avaliar a melhoria de eficiência energética 
das tecnologias de uso final também constitui atividade de P&D em eficiência energética. 
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As atividades de P&D em eficiência energética geralmente estão voltadas para a melhoria da atra-
tividade econômico-financeira de tecnologias, produtos ou serviços eficientes. Neste contexto, é 
importante envidar esforços para entender a relação entre a maior eficiência e outros elementos 
que são levados em consideração pelos consumidores finais no momento da tomada de decisão 
por uma tecnologia energeticamente eficiente. 
 
8.2. FONTE RENOVÁVEL OU ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
São projetos destinados ao desenvolvimento ou aprimoramento de tecnologias ou sistemas de 
geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis e/ou alternativas (energia eólica, solar, 
hidráulica, biomassa, etc.). As aplicações tecnológicas incluem, mas não se limitam, a sistemas 
fotovoltaicos, geração térmica solar, turbinas eólicas, geração hidrelétrica e sistemas de conversão 
de biomassa em energia elétrica, incluindo, neste último caso, o processamento de matéria-prima, 
de resíduos e lixo. 
 
Tratam-se, portanto, de atividades destinadas a novas tecnologias ou métodos para melhorar o 
desempenho técnico e a viabilidade econômica de fontes energéticas renováveis e/ou alternativas, 
incluindo o desenvolvimento de ferramentas analíticas e a obtenção de dados e informações ne-
cessárias ao aprimoramento de produtos ou serviços. 
 
A principal barreira enfrentada por tecnologias de geração de energia elétrica a partir de fontes 
alternativas ou não-convencionais é sua inserção competitiva num mercado aberto. Assim, há a 
necessidade das atividades de P&D perseguirem custos mais competitivos para tais tecnologias. 
Apesar das barreiras técnicas e econômicas enfrentadas pela maioria dessas tecnologias, a pesqui-
sa sobre as oportunidades de redução dos impactos ambientais, de criação de �green markets� e 
do aumento da eficiência das tecnologias apresentam um vasto campo de pesquisa. 
 
Incluem-se, nessa área, tecnologias de geração de pequeno porte, para aplicação em sistemas 
isolados, de co-geração ou geração distribuída, novos ciclos de geração, células combustíveis e 
novas turbinas a gás. 
 
8.3. MEIO AMBIENTE 
 
A produção, transporte e consumo de energia elétrica afetam vários aspectos do meio ambiente 
tais como a qualidade do ar, a qualidade e disponibilidade de água, as populações e o habitat da 
fauna e flora aquática e terrestre, a utilização de material perigoso e de resíduos tóxicos, o impac-
to dos efeitos eletromagnéticos sobre a saúde e o meio-ambiente etc. As atividades de P&D nesta 
área podem ser direcionadas para melhorar o entendimento dos impactos ambientais provocados 
pela exploração de energia elétrica e as medidas mitigadoras dos mesmos.  
 
Os aspectos relativos à inserção ambiental, satisfação do consumidor, custos reais da perda de 
suprimento, universalização dos serviços, dentre outros, são cada vez mais importantes. Tais as-
pectos têm sido abordados em estudos de viabilidade, por meio do cômputo de externalidades, 
dando origem a diferentes métodos e metodologias. 
 
A incorporação de externalidades na análise da viabilidade técnico-econômica de um empreendi-
mento está diretamente relacionada ao fato de que os custos sociais e privados são diferentes. 
Assim, em uma análise custo-benefício de um empreendimento, o ótimo do ponto de vista do a-
gente privado individual não é, obrigatoriamente, o mesmo do ponto de vista social, traduzindo 
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diferentes objetivos e horizontes de planejamento. A conseqüência disto é que o agente individual 
pode impor certos custos à sociedade afetada pelo seu empreendimento que não estão considera-
dos em sua análise econômica, sendo, por isso, denominados externalidades. Para que a socieda-
de não tenha que arcar com esses custos, as externalidades devem ser incorporadas nos custos 
de produção do agente econômico em sua análise custo-benefício. Isso acarreta uma modificação 
no seu nível de atividade, passando do ótimo privado para o ótimo social. 
 
A consideração das externalidades de forma adequada é da maior importância para a avaliação de 
um projeto, principalmente quando se visualiza uma correta inserção ambiental, uma justa inte-
gração social e, em muitos casos, ajustamentos para evitar multas sobre limites não atendidos. 
 
Não existe um consenso a respeito da melhor forma de mensuração monetária dos danos ambien-
tais ou externalidades. Assim, o desenvolvimento de métodos aceitáveis de mensuração monetária 
tem sido objeto de investigação de universidades, centros de pesquisa e empresas de todo o 
mundo, muitos deles relacionados à geração de eletricidade. 
 
8.4. QUALIDADE E CONFIABILIDADE 
 
A energia elétrica possui características que a diferenciam dos demais insumos industriais. Ela pre-
cisa ser gerada concomitantemente com o consumo, não pode ser armazenada pelos consumido-
res, não pode ser transportada pelos meios usuais de transporte e, mais importante, sua qualida-
de depende tanto das concessionárias, que a produzem, transmitem e distribuem, como do con-
sumidor. 
 
Os sistemas elétricos estão deixando de ser sistemas eletromecânicos e se transformando em sis-
temas eletroeletrônicos. A previsão é de que, em um curto prazo de tempo, cerca de 50% da e-
nergia elétrica gerada será consumida por equipamentos eletrônicos. Esta transformação, que tem 
contribuído para o aumento da produtividade industrial e para o uso mais eficiente da energia elé-
trica, tornou mais rígidos os requisitos de Qualidade para a Energia Elétrica. 
 
Em função disto, ocorrências usuais no sistema elétrico, como energizações de linhas de transmis-
são e transformadores ou a ocorrência de curtos-circuitos, originando VTCD´s (variações de ten-
são de curta duração) podem ocasionar a parada de grandes unidades industriais. Soma-se tam-
bém o fato de que as cargas industriais, comerciais e até residenciais que utilizam eletrônica, con-
tribuem para o aumento da poluição do sistema elétrico, pois as correntes consumidas por tais 
dispositivos têm características distorcidas. 
 
Os fenômenos que afetam a qualidade de energia são conhecidos de longa data. Alguns exemplos 
são as interrupções de curta e longa duração, a regulação de tensão, os harmônicos, as oscilações 
de tensão (subtensões e sobretensões) transitórias, os desequilíbrios entre fases e a flutuação de 
tensão que causa o fenômeno de cintilação luminosa (flicker). 
 
No entanto, estes fenômenos sempre foram tratados independentemente e sem considerar as 
interações econômicas entre concessionárias e consumidores. Além disso, eles não foram, nor-
malmente, considerados pelo planejamento das empresas. Conseqüentemente, as áreas de opera-
ção das concessionárias ficam com o ônus de minimizar os problemas sem os meios adequados 
para a solução, que deveriam começar no planejamento. 
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Esta situação está se tornando mais complexa devido ao aumento da sensibilidade dos sistemas 
elétricos aos problemas de qualidade de energia e à reformulação do setor. Em função disto, são 
necessárias as seguintes ações: 
 
a) Aplicação da eletrônica de potência no desenvolvimento de dispositivos para melhorar as carac-

terísticas dos sistemas e a qualidade do fornecimento de energia elétrica: estudo de novas con-
figurações de equipamentos e métodos de controle para melhoria da qualidade de energia; 
modelagem de equipamentos e desenvolvimento de protótipos; 

b) Desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos de medição, tais como sistemas de monito-
ração e medidores de qualidade de energia que sejam adequados à regulação brasileira e às 
características dos agentes envolvidos (empresa de energia elétrica, indústrias etc.); 

c) Desenvolvimento de sistemas de monitoração da qualidade de energia em larga escala, tais 
como técnicas de monitoração da qualidade de energia utilizando o mínimo de equipamentos 
de medição possível. A partir da monitoração em alguns pontos e utilizando-se dados de topo-
logia das redes, pode-se desenvolver técnicas que permitam estimar os indicadores de qualida-
de de energia em toda a rede elétrica. 

d) Com o uso crescente de equipamentos eletrônicos residenciais e comerciais (televisões, reato-
res eletrônicos, computadores etc.), um número cada vez maior de cargas monofásicas que 
produzem harmônicos está sendo ligado aos sistemas de distribuição. Por conseguinte, são o-
portunidades para projetos de P&D a modelagem harmônica probabilística de cargas elétricas 
com o desenvolvimento de modelos probabilísticos de injeção de harmônicos considerando os 
variados ciclos de operação de cargas trifásicas e a diversidade e o caráter aleatório de cargas 
comerciais e residenciais em sistemas de distribuição. 

 
8.5. PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS 
 
Nesta área, enquadram-se os projetos destinados ao desenvolvimento de metodologias, técnicas e 
ferramentas de auxílio ao planejamento e à operação de sistemas elétricos, incluindo os segmen-
tos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, no âmbito do sistema interligado ou 
dos sistemas isolados. 
 
No segmento de transmissão, a rede deve ser neutra e regulada, com importante papel na garan-
tia da qualidade e confiabilidade do suprimento de energia, bem como nos seus preços finais. As-
sim, além do investimento em tecnologias de transmissão que permitam aumentar a capacidade 
de transporte e a confiabilidade do sistema, devem ser desenvolvidas metodologias de diagnósti-
co, preferencialmente em regime energizado, para identificar a confiabilidade do sistema em ope-
ração e avaliar o risco de falha de equipamentos, componentes e instalações de rede. 
 
É especialmente importante o desenvolvimento de tecnologias otimizadas de transmissão de ener-
gia, o que requer investimentos em novas concepções de projetos e técnicas de operação, manu-
tenção e extensão da vida útil das instalações existentes. 
 
No segmento de distribuição, a regulação por comparação de desempenho vem forçando as con-
cessionárias a oferecerem qualidade crescente nos serviços prestados, assim como reduzirem cus-
tos e aumentarem sua competitividade. 
 
A aplicação ótima dos recursos destinados à expansão do sistema de distribuição necessita de 
suporte à tomada de decisões por parte do planejador. Este suporte deve ser suprido através de 
ferramentas computacionais e modelos matemáticos que permitam ter domínio sobre as variáveis 
de projeto. Torna-se, assim, importante o desenvolvimento de ferramentas computacionais de 
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auxílio ao planejamento dos sistemas de distribuição, utilizando técnicas de inteligência artificial de 
suporte à decisão nas alternativas de expansão dos sistemas. A experiência do planejador deve 
ser agregada a essas ferramentas, integrando condições econômicas, redução de perdas elétricas 
e qualidade no fornecimento dos serviços. 
 
Há, também, uma clara tendência a se incentivar a geração distribuída. É necessário, portanto, o 
desenvolvimento de modelos que permitam estudar os impactos (nos níveis de tensão, nas perdas 
técnicas, na qualidade da energia elétrica, etc.) das diferentes alternativas disponíveis (co-
geração, células combustíveis etc.), para que a geração distribuída seja devidamente estudada 
antes da implantação de novos empreendimentos. 
 
Outro aspecto relevante é a universalização dos serviços de energia elétrica, que requer, entre 
outros aspectos (novos materiais, equipamentos e tecnologias) ferramentas de auxílio ao planeja-
mento que incorporem demandas específicas de cada sistema, de modo a minimizar os investi-
mentos na implantação das redes de distribuição, sem comprometer a qualidade e a confiabilidade 
do fornecimento e sem aumentar os custos de operação e manutenção do sistema. 
 
Finalmente, a definição de tarifas para os serviços de transmissão e distribuição requer o desen-
volvimento e a validação de metodologias. No segmento de transmissão particularmente, o aper-
feiçoamento permanente dos aspectos de valoração dos custos de transmissão, pela importância 
dos seus sinais econômicos ao mercado, merece atenção especial na aplicação das técnicas da 
teoria econômica em sistemas de potência. 
 
8.6. SUPERVISÃO, CONTROLE E PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS 
 
A implantação de sistemas de monitoramento, telecontrole e teleproteção de sistemas de geração, 
transmissão e distribuição tem importância fundamental na eficiência e eficácia operativa das con-
cessionárias. Um acompanhamento confiável e um rápido diagnóstico, associados a custos de au-
tomação bastante atrativos, tem sido argumento fundamental na expansão desses sistemas. 
 
Por outro lado, o aparecimento de diversas gerações de sistemas de fornecedores diferentes que 
necessitam de integração, assim como a disponibilidade não-aproveitada de recursos para desen-
volvimento de funções para �fechamento de malha�, são exemplos de áreas potenciais para apli-
cação de pesquisa e desenvolvimento. Nesse sentido, podem ser citados como possíveis projetos 
de P&D: desenvolvimento de tecnologia para sincronização de dados em sistemas de supervisão e 
controle, análise dinâmica de sistemas em tempo real e desenvolvimento de técnicas para recom-
posição de sistemas elétricos. 
 
8.7. MEDIÇÃO E FATURAMENTO 
 
A medição do consumo de energia elétrica é fundamental, não só como instrumento de fatura-
mento das empresas, como também para monitoração das grandezas elétricas no sentido de ga-
rantir a confiabilidade do sistema e a qualidade da energia distribuída. A seguir são apresentadas 
algumas possíveis linhas de pesquisa: 
 
a) Desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de equipamentos e sistemas de medição para fatura-

mento de energia elétrica, possibilidade de detecção de fraudes, melhoria no fator de carga, le-
vantamento do perfil de consumo; 

b) Desenvolvimento de equipamentos de medição envolvendo grandezas elétricas como: Watt-
hora, Ampère-hora, Volt Ampère-hora e outras; 
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c) Instrumentos para aquisição e transmissão de dados em redes de distribuição; 
d) Novos instrumentos para identificação de falhas em redes de distribuição aplicados à proteção 

das linhas; 
e) Desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos de medição que favoreçam a flexibilidade 

na tarifação e comercialização; 
f) Envolvimento de técnicas para previsão de carga, utilizando inteligência computacional, estima-

tiva não-invasiva,etc; 
g) Desenvolvimento de sistemas centralizados de medição, controle e gerenciamento de energia 

em consumidores finais, utilizando, por exemplo, a própria rede elétrica como meio de comuni-
cação entre o sistema central e as unidades de medição/controle residentes nos consumidores. 

 
8.8. TRANSMISSÃO DE DADOS POR REDES ELÉTRICAS 
 
A conexão das residências e escritórios aos canais de comunicação de banda mais larga é, nor-
malmente, constituída por linhas de tecnologia mais antigas e freqüentemente instaladas de forma 
precária, o que acaba comprometendo o desempenho não só de serviços mais sofisticados como a 
Internet, mas, às vezes, até mesmo do serviço telefônico padrão. Para superar este problema, 
várias soluções têm sido tentadas, como a instalação de canais de fibra ótica, dispositivos sem fio, 
etc. 
 
Uma tecnologia que pode ser considerada para superar esse problema é a utilização da rede elé-
trica de baixa tensão para transmissão de dados, através da qual se pode acessar a Internet em 
alta velocidade, canais interativos de televisão etc. O grande apelo desta tecnologia é o seu baixo 
custo, pois a rede de distribuição já existe e é muito mais capilar que a rede telefônica, não sendo 
necessária obra de infraestrutura para sua implantação, como ocorre com as redes de fibra ótica, 
por exemplo. 
 
8.9. NOVOS MATERIAIS E COMPONENTES 
 
Num ambiente cada vez mais competitivo e exigente em termos de qualidade e confiabilidade dos 
serviços prestados, a busca de soluções inovadoras para problemas de ordem tecnológica ou em-
presarial passa, muitas vezes, pela investigação e desenvolvimento de novos materiais e compo-
nentes, como supercondutores, isolantes e ferromagnéticos. 
 
No segmento de transmissão, quase toda a rede básica é composta de linhas e equipamentos com 
vida média na faixa de 20 a 30 anos de serviço, o que acarreta inevitável degradação da confiabi-
lidade do sistema, agravada pela reconhecida sobrecarga do sistema existente. Torna-se impor-
tante, assim, o desenvolvimento de tecnologias de transmissão que permitam aumentar a capaci-
dade de transporte e a confiabilidade do sistema, o que pode ser conseguido ou facilitado por 
meio de novos materiais e componentes, como os supercondutores. 
 
De modo similar, o segmento de distribuição requer investimentos em novos materiais e compo-
nentes (cabos, conectores, isolantes, óleos, etc.), visando à redução de custos de operação e ma-
nutenção e a adequação dos índices de qualidade e confiabilidade dos serviços fornecidos, entre 
outros aspectos (redução de impactos socioambientais). Ressalte-se, também, a necessidade de 
adequação física da rede de distribuição a novas demandas (universalização do atendimento) e 
formas de geração (geração distribuída, co-geração), o que requer atenção especial em relação 
aos materiais e componentes do sistema de distribuição. 
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8.10.  DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA COMBATE A FURTO E FRAUDE DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

 
As distribuidoras registram elevadas perdas anuais, tanto técnicas quando comerciais. Estima-se 
que, no Brasil, historicamente as perdas comerciais na rede de distribuição elétrica são responsá-
veis por uma perda total em torno de 15% da energia comprada pelas distribuidoras. As perdas 
comerciais refletem diretamente no aumento da tarifa, como forma de compensar o montante 
desviado pelos infratores por furto e fraude de energia elétrica, sendo esta uma parcela computa-
da nas perdas comerciais. 
 
Estas ocorrências de furto e fraude, e conseqüente perda comercial, têm dificultado os esforços 
das empresas em regularizar o fornecimento e a cobrança adequada do serviço de energia elétrica 
aos consumidores finais. 
 
Na área de fraude, comumente associada à ligações irregulares/clandestinas e alterações das ca-
racterísticas dos medidores instalados nas unidades consumidoras, percebe-se a necessidade de 
aprimoramento de técnicas e equipamentos que minimizem esta possibilidade por parte dos usuá-
rios finais. 
 
Na área de furto, percebe-se impacto na qualidade do serviço prestado. A ação dos infratores in-
terrompe, em alguns casos, o fornecimento de energia elétrica, quando não interfere sobremanei-
ra no adequado fornecimento. Além disto, deve-se considerar, também, o custo de reposição des-
ses materiais e equipamentos furtados. Neste caso, há carência em tecnologia para coibir o furto 
ou aumentar a possibilidade de detectá-lo pela melhoria da qualidade das medições de energia. 
 
Neste sentido, poderão ser propostos projetos de desenvolvimento de tecnologias para combate 
ao furto e fraude de energia elétrica. 
 
8.11.  PESQUISA ESTRATÉGICA 
 
A pesquisa estratégica compreende ações de desenvolvimento científico e tecnológico em temas 
ou áreas identificadas e sinalizadas pela ANEEL como de pesquisa preferenciais, com o intuito de 
estimular o desenvolvimento de inovações tecnológicas identificadas como estratégicas e relevan-
tes para setor elétrico brasileiro, no momento de análise do ciclo em questão. 
 
A identificação de temas preferenciais constituirá uma complementação às grandes áreas enume-
radas nos itens anteriores, as quais não pretendem ser exclusivas, nem excludentes, e estão dis-
criminadas à maneira de orientação de prováveis temas aderentes ao setor de energia elétrica. O 
próprio escopo de atividades envolvidas no universo da prestação do serviço público de energia 
elétrica é amplo, dinâmico e genérico para poder ficar restrito às limitações de temas estáticos. A 
própria evolução tecnológica que está presente no dia a dia dos produtos e serviços associados a 
esse universo requer permanente e necessária atualização de conhecimentos por parte das con-
cessionárias e do órgão regulador que, para cumprir de maneira adequada sua missão de promo-
ver ações que proporcionem o equilíbrio entre agentes e consumidores, deve identificar as priori-
dades do setor. 
 
Desta maneira, considerando a experiência acumulada depois de vários anos de execução do Pro-
grama de P&D, a ANEEL identifica que a eficácia e efetividade da aplicação do recurso público 
poderá, também, ser obtida por meio da presença do órgão regulador, mediante sua sinalização 
de temas de pesquisa estratégicos para o setor de energia elétrica nacional.  
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9. PROPRIEDADE INTELECTUAL  
 
A propriedade intelectual compreende os direitos de autor e a propriedade industrial. As criações 
protegidas pelo direito de autor têm como requisito a originalidade, enquanto as criações no cam-
po da propriedade industrial dependem do requisito da novidade. As formas de proteção à propri-
edade intelectual variam de acordo com os diferentes tipos de criação. 
 
Os direitos de autor compreendem a proteção às criações artísticas ou literárias por meio da lei do 
copyright, enquanto a propriedade industrial compreende a proteção a invenções, modelos de 
utilidade e desenho industrial por meio da patente. A legislação da propriedade industrial protege, 
também, sinais de propaganda, marcas de indústria, comércio e serviços, por intermédio de certi-
ficado de registro. 
 
As relações entre as empresas concessionárias e as instituições contratadas - centros de pesquisa, 
universidades, fabricantes ou consultoras - devem ser regidas por contratos que incluam a regula-
ção de eventuais direitos de propriedade intelectual gerados no âmbito do projeto, que deve ser 
negociada entre as partes. 
 
Dependendo das negociações, a propriedade intelectual pode pertencer à instituição contratada, à 
empresa ou a ambas. Em geral, a propriedade intelectual abrange todas as invenções, melhorias 
ou descobertas, individuais ou coletivas, e todos os trabalhos de autoria, inclusive software, exclu-
indo artigos científicos, dissertações, teses e livros, criados por um ou mais profissionais da institu-
ição contratada, durante a vigência do contrato. 
 
No caso da titularidade pertencer à instituição contratada, ela pode concordar em atribuir à em-
presa concessionária a opção de uma licença não exclusiva sem pagamento de royalties, ou uma 
licença exclusiva, com o direito de sublicenciamento, sob condições acordadas entre as partes. 
 
Existem quatro  possibilidades de utilização para fins comerciais da propriedade intelectual pela 
instituição contratada: 
 
a) Concessão de opção para uma licença: o contrato prevê um período durante o qual a empresa 

financiadora da pesquisa tem o direito de optar por uma licença de exploração futura, a ser ne-
gociada; 

 
b) Concessão de uma licença: o contrato concede uma licença específica à empresa financiadora 

para utilizar a propriedade intelectual, definindo a abrangência de uso permitido; 
 
c) Direito de primeira recusa: se a empresa financiadora decide exercer o seu direito de opção, a 

licença será negociada para um certo período. Se, até o final desse período, não se chegar a 
um acordo aceitável por ambas as partes, a instituição contratada terá o direito de negociar o 
licenciamento da propriedade intelectual com terceiros; 

 
d) Rateio percentual de ganhos futuros entre a empresa financiadora do projeto e a contratada 

para seu desenvolvimento. 
 
As licenças podem ser exclusivas ou não, com ou sem pagamento de royalties e, ainda, com ou 
sem o direito de sublicenciar. Em alguns contratos, a patente pode ser de propriedade única e 
exclusiva da empresa. Neste caso, a empresa compromete-se a ceder à universidade uma licença 
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sem ônus e não exclusiva de tais resultados para que as universidades os utilizem em pesquisas 
ou para fins didáticos. 
 
Em geral, os percentuais sobre os resultados patenteáveis de uma pesquisa que são atribuídos às 
partes, com financiamento parcial ou total de empresas ou agentes financiadores, é discutido caso 
a caso. Além disso, a exploração comercial dos direitos de propriedade intelectual resultantes tam-
bém deverá ser negociada caso a caso. 
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ANEXO A 
 

PARECER DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE P&D 
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Anexo B 
 

SISTEMA DE GESTÃO DE P&D – VISÃO GERAL 
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Visão Geral 
 
 Introdução 

O Sistema de Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento foi desenvolvido para facilitar o processo de elabo-
ração, análise e acompanhamento dos programas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico das empre-
sas do setor elétrico brasileiro. 
Entre os benefícios do sistema, destacam-se os seguintes:  
a) garantia do preenchimento das informações essenciais nos formulários aumentando a qualidade das 

propostas submetidas à aprovação da ANEEL; 
b) formação de um banco de dados e de um sistema de consulta; 
c) publicação de informações de interesse público; 
d) economia de papel; 
e) desburocratização do processo de avaliação; 
f) acompanhamento do processo de avaliação e de execução dos projetos pelas partes interessadas. 
 
O Sistema de Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento envolve os aplicativos Formulário de Projeto e 
Formulário de Programa e o sistema on-line disponível no site da ANEEL (www.aneel.gov.br), em Pes-
quisa e Desenvolvimento, Acesso ao Sistema de Gestão de P&D. 
O Formulário de Projeto deve ser utilizado para a elaboração de projetos a serem propostos para o Pro-
grama de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico Brasileiro.  
Cada projeto deverá ser elaborado separadamente, e anexado, depois de concluído e exportado, ao For-
mulário de Programa, aplicativo responsável pelo envio de todos os projetos à ANEEL. 
Após confirmação do envio do programa o gerente de programa tem acesso aos dados deste no site do 
sistema on-line para visualização e acompanhamento do processo de avaliação, execução e finalização 
dos projetos e programas. 
Nas próximas seções é feita uma descrição da utilização dos Formulários para os gerentes de programa e 
pesquisadores que pretendem elaborar propostas para os Programas de P&D. 
 

 
 

http://www.aneel.gov.br/
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Anexo C 
 

MANUAL DO FORMULÁRIO DE PROJETO 
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Formulário de Projeto 
 
 Introdução 

O Formulário de Projeto está dividido em grupos: Projeto, Cronograma, Acompanhamento e Relatório Final, 
cada um contendo um número variável de pastas. 
Será apresentado aqui um fluxo básico de utilização do Formulário de Projeto para elaboração de proposta 
de projeto e preenchimento de relatórios de acompanhamento e final de projetos aprovados. Nada impede 
que o usuário utilize o Formulário da maneira que lhe seja mais adequada, porém existem alguns passos 
que devem ser executados seguindo uma certa ordem. São eles: 
 
Cadastrar as entidades envolvidas no projeto, exceto as empresas do setor elétrico que fazem parte do 

banco de entidades do aplicativo, acessando o menu Ferramentas, em Manter Cadastro de Entida-
des ! Inserir. 

Cadastrar as pessoas que estarão envolvidas na execução do projeto proposto, acessando o menu Fer-
ramentas, em Manter Cadastro de Participantes ! Inserir. 

Preencher todos os campos da aba Projeto/Identificação. 
Inserir as pessoas previamente cadastradas no Formulário que vão participar do projeto a partir da aba Pro-

jeto/Equipe. 
Inserir os recursos que serão utilizados no projeto na aba Projeto/Recursos. 
As etapas só poderão ser inseridas após a inclusão das entidades e equipe do projeto. 
Após a inclusão das etapas os quadros podem ser visualizados para se obter uma visão resumida de todas 

as informações previamente cadastradas. Apenas pessoas, entidades e recursos alocados às etapas 
constarão dos quadros. 

 
O cadastro de entidades participantes do projeto, como mencionado anteriormente, é realizado por meio da 
interface mostrada na figura C.1, a qual se acessa no menu Ferramentas, Manter Cadastro de Entida-
des, Inserir. Os campos para preenchimento são obrigatórios. Após preencher os campos, clica-se em 
Confirmar. 
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Figura C.1 – Tela para cadastro de entidade. 
 
O cadastro de membros da equipe participantes do projeto, como mencionado anteriormente, é feito por 
meio da interface mostrada na Figura C. 2, a qual se acessa no menu Ferramentas, Manter Cadastro de 
Participantes, Inserir. Apenas no caso do pesquisador ser estrangeiro deve-se inserir o número do pas-
saporte. Após preencher os campos clica-se em Confirmar. 
 

 
Figura C.2 – Tela de cadastro de participantes de projeto. 

 
Na elaboração de uma proposta de projeto, no grupo Projeto, têm-se as seguintes pastas: 
 

  Identificação 
Esta pasta contém itens que devem ser preenchidos para identificar o projeto, como mostra a figura C.3. 
 

Titulo do projeto: Indicar o título do projeto que deve ser conciso no máximo 255 caracteres
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Palavra-chave: Fornecer no mínimo três e no máximo cinco palavras-chave que descrevam 
pesquisa relacionada ao projeto.  

 

 
Figura C.3 – Pasta de identificação do projeto. 

  Áreas 
 

Esta pasta deve conter as áreas e sub-áreas de conhecimento relacionadas ao projeto. Para inserir 
uma área de conhecimento relacionada ao projeto clica-se em  “Inserir”. Caso se deseje alterar al-
guma área selecionada, clica-se em  “Alterar”. Para apagar alguma área, seleciona-se esta e clica-
se em  “Excluir. É obrigatória a inserção de pelo menos uma sub-área de conhecimento em cada 
proposta de projeto. 
Caso exclua-se alguma área, todas as sub-áreas correspondentes também serão excluídas. 
As figuras C.4 e C.5 mostram as telas para inserção de áreas do projeto. 
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Figura C.4 – Tela de inclusão de área do projeto. 

 
Após selecionar a área e sub-área, clicar em Confirmar. 

 
Figura C.5 – Seleção de área e sub-área. 
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  Descrição 
 

Nesta pasta são descritas as justificativas, os objetivos, a bibliografia, a metodologia e as pesquisas cor-
relatas referentes ao projeto. As definições de cada conceito estão na interface de cada pasta. Para ca-
da item da Descrição há uma caixa de texto com capacidade pré-definida. 
Na pasta Justificativas deve-se indicar a motivação da empresa ou conjunto de empresas para finan-
ciar o projeto, informando o problema que se pretende solucionar com o desenvolvimento do projeto, a 
ausência ou custo elevado de solução disponível no mercado ou, ainda, oportunidade e conveniência 
da proposta. A figura C.6 mostra a tela com a pasta para justificativas. 

 

 
Figura C.6 – Campo para inserir justificativas do projeto. 

 
Na pasta Objetivos devem ser descritos os objetivos mensuráveis e resultados esperados do projeto, evitando-se 
avançar na descrição da metodologia da pesquisa. Recomenda-se a utilização de sentenças com os verbos “de-
senvolver”, “montar”, “construir”, “testar”, por exemplo. A figura C.7 mostra esta pasta. 
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Figura C.7 – Campo para inserir objetivos do projeto. 

 
Na pasta Bibliografia fornecer sumário da revisão bibliográfica referente à pesquisa proposta apresentando o esta-
do-da-arte sobre o tema e demonstrando sob qual aspecto o conhecimento ou técnica avança. A figura C.8 mostra 
a pasta para inserir a bibliografia. 
 

 
Figura C.8 – Campo para inserir bibliografia do projeto. 

 
Na pasta Metodologia descrever o conjunto de etapas, ordenada e logicamente dispostas, para se atingir os objeti-
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vos propostos. A figura C.9 mostra a pasta para inserir a metodologia do projeto. 
 

 
Figura C.9 – Campo para inserir metodologia do projeto. 

 
Na pasta Pesquisas Correlatas indicar, em relação ao projeto proposto, as pesquisas executadas, tanto pelas 
instituições participantes quanto por outras instituições nacionais e internacionais no tema proposto. A figura C.10 
mostra a pasta para inserir as pesquisas correlatas. 

 
Figura C.10 – Campo para inserir pesquisas correlatas ao projeto. 
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  Riscos 
 

Nesta pasta deve-se descrever os riscos do projeto no campo Fatores. A figura C.11 mostra o campo 
para descrever os riscos associados ao projeto. 

 

 
Figura C.11 – Campo para descrição de fatores de riscos no projeto. 

 
No campo Classificação, deve-se definir a  percepção de risco (baixo, médio ou alto) para cada item descrito (téc-
nico, financeiro e atraso no cronograma). Deve-se selecionar o tipo de risco e clicar em Definir. 
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Figura C.12 – Campo para identificar grau de risco. 

 
  Resultados 

 
A pasta Resultados encontra-se subdividida em quatro campos: Produção, Capacitação, Instituições 
e Concessionária.  
Como resultados do projeto de P&D podem ser considerados os produtos e benefícios atribuíveis a es-
te, agrupados em produtos esperados do projeto e benefícios esperados para as instituições envolvi-
das. A avaliação desses resultados é um dos critérios para a avaliação do mérito da proposta. 
No campo Produção devem ser identificados que tipos de produtos serão gerados com o desenvolvi-
mento do projeto proposto e suas descrições. De acordo com o a categoria de pesquisa identificada na 
proposta têm-se produtos esperados distintos. A figura C.13 mostra o campo com produtos esperados 
para projetos classificados como Pesquisa Básica Dirigida. 
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Figura C.13 – Campo para identificação de resultados de produtos. 

 
No campo Capacitação devem ser identificados e quantificados as titulações a se conseguir pelos 
membros da equipe do projeto com o desenvolvimento deste. Não confundir com a titulação atual dos 
membros da equipe. Deve-se selecionar a titulação prevista e clicar em Quantidade, informar o número 
e confirmar. No campo Especificações Complementares deve-se fornecer informações sobre o curso 
no qual o membro da equipe estará se titulando, área de concentração, instituição, previsão de término. 
A figura C.14 mostra o campo para capacitação. 
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Figura C.14 – Campos para identificação de resultados de capacitação. 
No campo Instituições devem ser identificados os benefícios para a entidade executora do projeto ad-
vindos do desenvolvimento deste. No campo Especificações Complementares deve-se fornecer in-
formações sobre como estes benefícios serão incorporados/agregados à instituição executora. A figura 
C.15 mostra estes campos. 
 

 
Figura C.15 – Campo para identificação de resultados para entidades executoras. 

 
 
No campo Concessionária devem ser identificados que benefícios o projeto trará para a empresa propo-
nente, citando exemplos de aplicabilidade dos resultados no campo Exemplos. A figura C.16 mostra este 
campo. 
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Figura C.16 – Campo para resultados para a concessionária. 

 
  Entidades 

 
A pasta Entidades possui dois campos: Participantes e Direitos de Propriedade Intelectual. A figura 
C.17 mostra a tela para inserir entidades a participar do projeto. 
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Figura C.17 – Pasta Entidades. 
 
No campo Participantes devem-se inserir as instituições participantes do projeto, contendo necessaria-
mente uma empresa do setor elétrico identificada como proponente da proposta, seguindo os seguintes 
passos: clicar em  “Inserir”, digitando o nome da entidade e clicar em  “Pesquisar”. A figura C.18 
mostra esta tela. 
 

 
Figura C.18 – Interface para inserir entidade participante do projeto. 

 
Seguindo estes passos será apresentada uma janela com a lista das entidades cadastradas no sistema 
com características do nome digitado. Deve-se selecionar a entidade desejada e clicar em  “Confir-
mar”. A figura C.19 mostra esta tela. 
 

 
Figura C.19 – Resultado da busca por entidade cadastrada. 

 
Na tela Inserir (Entidade) o usuário deve indicar se a entidade cadastrada é a proponente do projeto (um 
projeto só pode possuir uma entidade proponente, a qual, obrigatoriamente, deve ser uma empresa do 
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setor elétrico) ou qual função a entidade exerce dentro do projeto e descrever de forma detalhada esta 
função no campo “Descrição”. Clicar em  “Confirmar” para concluir a operação. A figura C.20 mostra 
esta tela. 
 

 
Figura C.20 – Campo para identificação e função da entidade. 

 
No campo Direitos de Propriedade Intelectual deve-se informar a(s) instituição(ões) que deterá(ão) os 
direitos de propriedade intelectual sobre os produtos gerados com o projeto. Esta aba possui uma caixa 
de texto com capacidade de 4.000 caracteres. A questão de direitos de propriedade intelectual não está 
sujeita a regulação da ANEEL. Deve constar em cláusula de contrato de execução do projeto celebrado 
entre a proponente e a executora, com anuência de ambas as partes, e só deve ser enviado para anuên-
cia da ANEEL quando se tratar de contrato entre partes relacionadas, conforme disposto na Resolução 
ANEEL nº 022, de 04/02/1999. A figura C.21 mostra o campo para direitos de propriedade intelectual de 
um projeto. 
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Figura C.21 – Campo para direitos de propriedade intelectual. 

 
Se a entidade requisitada não estiver cadastrada no formulário, deve-se cadastrá-la através do menu 
Ferramentas ! Manter Cadastro de Entidades !!!! Inserir. No cadastro de uma nova entidade deve-
se preencher os campos e clicar em Confirmar. Todas as empresas do setor elétrico já se encontram 
cadastradas no formulário. Caso o cadastro de uma empresa do setor elétrico não conste do banco de 
dados do formulário, deve-se entrar em contato com a ANEEL para cadastramento e atualização do 
banco de entidades. 
 

 
  Equipe 

 
Antes de inserir pessoas na equipe, deve-se tê-las cadastradas no formulário através do menu Ferra-
mentas ! Manter Cadastro de Participantes ! Inserir. 
Na pasta Equipe deve-se inserir na proposta as pessoas que irão participar de alguma etapa do proje-
to. A figura C.22 mostra a tela desta pasta. 
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Figura C.22 – Pasta Equipe. 

 
Ao clicar em   “Inserir” será apresentada uma nova tela com as abas Dados Gerais e Complemen-
to, como mostra a figura C.23. 
 

 
Figura C.23 – Tela de inserção de membros da equipe. 

 
Na aba Dados Gerais tem-se os seguintes campos: 

Função: Deve-se indicar a função do participante no projeto. Para as funções auxiliar 
técnico, auxiliar técnico bolsista, auxiliar administrativo e serviços de 
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terceiros o formulário não pede preenchimento do nome e categoria do par-
ticipante. Além disto, para estas funções só é permitido inserir um membro 
por projeto. Caso esteja prevista a participação de mais de uma pessoa com 
este perfil, deve-se inserir apenas uma e a dedicação horária relativa ao so-
matório de todos com a mesma função, na pasta Etapas. 

Custo Horário: Custo por hora de serviço prestado pelo empregado. No caso das funções 
auxiliar técnico, auxiliar administrativo, auxiliar técnico bolsista ou ser-
viços de terceiros, digitar Custo Horário Médio. 

Nome: Nome do membro da equipe, identificado dentre as pessoas cadastradas. 
Entidade Empregadora: Entidade que emprega a pessoa, seja ela a proponente ou as entidades ca-

dastradas. 
Entidade Custeadora: Entidade que pagará a pessoa pelos serviços prestados. Caso a empresa 

proponente seja a única a investir na proposta, deve ser a identificada como 
custeadora. 

Categoria: Formação acadêmica da pessoa. 
 

 Na aba Complemento o usuário deve informar: 
 

Telefone: O número do telefone do membro da equipe. 
Fax: O número do fax (caso possua). 

E-mail: O endereço eletrônico do membro da equipe.  
 

  Recursos 
 

Na pasta Recursos deve-se cadastrar os recursos que serão utilizados no projeto. A figura C.24 mostra 
esta pasta. 
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Figura C.24 – Pasta Recursos. 

Ao clicar em  “Inserir” será apresentada uma nova tela com as pastas Identificação, Descrição e 
Justificativa, como mostra a figura C.25. 
 

 
Figura C.25 – Tela para inserção de recursos. 

 
Na pasta Identificação deve-se informar: 

Origem: Indicar se o recurso é nacional ou importado. 
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Quantidade (unidade): Quantidade deste recurso que será utilizada na execução do projeto. 
Custo (R$): Valor unitário do recurso, em reais. 

Tipo: Selecionar o tipo do recurso, de acordo com as opções listadas. 
 

Nas pastas Descrição e Justificativa há um campo disponível para se fazer uma descrição do recurso 
a ser utilizado e a justificativa deste no projeto. Esses campos são de preenchimento obrigatório. 
Após o preenchimento de todos os campos, clicar em Confirmar. 
 

 
  Etapas 

 
Na pasta Etapas deve-se cadastrar as etapas do projeto por ano. A figura C.26 mostra a tela inicial desta 
pasta. 
 

 
Figura C.26 – Pasta Etapas. 

 
Ao clicar em  “Inserir” será apresentada uma nova tela com as pastas Dados Gerais, Complemento,, 
Participantes e Recursos. A figura C.27 mostra esta tela. 
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Figura C.27 – Campos de inserção de etapas. 

 
Na pasta Dados Gerais deve-se informar: 
 

Nome: Nome da Etapa, escrito de forma sucinta. 
Ano: Ano no qual a etapa será realizada, caso o projeto tenha mais de 12 meses. 

Produto Disponibilizado: Descrição do produto disponibilizado na etapa, a ser gerado com a execução 
desta. 

Cronograma Físico: Deve-se marcar os meses em que a etapa irá ocorrer. O primeiro mês do primei-
ro ano indica o mês de início do projeto. 

 
Na pasta Complemento deve-se descrever a etapa. A figura C.28 mostra esta pasta. 
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Figura C.28 – Campo de descrição da etapa. 

 
Na pasta Participantes deve-se selecionar os membros da equipe que participarão desta etapa, cli-
cando em   “Inserir”. Será apresentada uma nova tela com a lista dos nomes dos participantes do 
projeto, como mostra a figura C.29. O usuário deve clicar no participante que deseja inserir. Na pasta 
“Alocação”, deve-se informar se a alocação do participante é Fixa ou Sazonal, no caso de sazonal ficará 
disponível ao usuário um espaço para a justificativa. A figura C.30 mostra esta pasta. 
Caso o membro da equipe a inserir seja identificado como Auxiliar técnico, Auxiliar técnico bolsista, 
Auxiliar administrativo ou Serviços de terceiros,  é necessário colocar a dedicação horária total, por 
etapa, considerando todos os membros com mesmo perfil a atuar nesta etapa. Por exemplo, se em um 
projeto estiver prevista a atuação de três bolsistas, deve-se alocar a quantidade de horas referente à 
dedicação dos três, caso estes atuem na mesma etapa. 
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Figura C.29 – Tela de seleção de membro da equipe a inserir na etapa. 

 

 
Figura C.30 – Tela de alocação de horas por membro da equipe. 

 
Na pasta Recursos o usuário deverá selecionar os recursos que serão utilizados na etapa e indicar as 
quantidades de cada recurso a ser utilizada em cada mês de execução da referida etapa. As figuras 
C.31 e C.32 mostram estas telas. 
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Figura C.31 – Tela para inserção de recurso na etapa. 

 

 
Figura C.32 – Campo para inserir quantidade do recurso por etapa. 

 
Depois de informadas as quantidades requeridas a cada item por etapa, deve-se clicar em  “Confir-
mar” para que os dados sejam inseridos no formulário. 
Selecionando uma das etapas e clicando no botão  “Alterar” será apresentada uma tela igual à de 
“Inserir”, onde pode-se realizar as alterações necessárias nos dados desta etapa. Depois de realizadas 
as alterações, clica-se em    “Confirmar”. 
Caso queira apenas visualizar os dados de uma determinada etapa, basta dar dois cliques sobre a eta-
pa desejada e será aberta uma tela igual à de “Inserir”, mas apenas para visualização. 
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O grupo Cronograma possui as seguintes pastas: 
 

  Quadro de Despesas 
 

O Quadro Geral disponibiliza para o usuário os custos por categoria contábil e as origens dos recursos, 
através das seguintes informações: 
 

Tipo de Custo: Recurso humano, viagens, etc. 
Desembolsos (R$): Apresenta o valor para todo o projeto, isto é, se o projeto for plurianual esta 

coluna indica o valor do tipo de custo para todos os ciclos do projeto. 
Desembolsos Ano (R$): Apresenta os valores investidos para o ciclo atual. 

Total Custeado (R$): Apresenta os valores investidos após a distribuição do custeio entre as entida-
des participantes do projeto. 

Próprios (R$): Apresenta os valores investidos pela empresa proponente para o ciclo atual. 
Parceiros (R$): Apresenta os valores investidos pelas demais entidades participantes no proje-

to para o ciclo atual. 
Cooperadas (R$): Apresenta os valores investidos pelas empresas cooperadas (obrigatoriamente 

empresas do Setor Elétrico) para o ciclo atual.  
 
A figura C.33 mostra a tela do Quadro de Despesas. 



68 
 

 
Figura C.33 – Quadro de despesas geral. 

 
Para identificar os valores a investir por entidade participante, deve-se selecionar o tipo de custo e clicar 
em “Distribuição de Custeio”. Inserir o valor que cada instituição vai investir no projeto e clicar em “Con-
firmar”. O valor total por ciclo dever coincidir com o valor previsto, informado no Quadro de Despesas em 
“Desembolsos Ano (R$)”. A figura C.34 mostra a tela para distribuição de custeio por entidade partici-
pante do projeto. 
 

 
Figura C.34 – Campo para distribuição de custeio por tipo de custo. 
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Para cada um dos tipos de custo pode-se anexar uma observação, para isso basta clicar no botão  
“Observação”. A figura C.35 mostra a tela para inserir observações. 
 

 
Figura C.35 – Campo para observação por tipo de custo. 

 
Para projetos que ultrapassem o valor de R$ 400.000,00 deve ser preenchida a sua Viabilidade Econô-
mica clicando-se em  “Viabilidade”. Este estudo de viabilidade econômica deve estimar qual o retorno 
a se conseguir com o investimento proposto. Podem ser utilizados variados para este estudo, como VPL, 
Taxa Interna de Retorno, etc. A figura C.36 mostra a tela com o campo para viabilidade. 

 

 
Figura C.36 – Campo para análise de viabilidade econômica. 

 
 Quadro Pessoas  

 



70 
 

O Quadro Pessoas disponibiliza a previsão dos recursos humanos por ciclo, com as seguintes informa-
ções: 
 
Participante: Nome do participante. 

Função: Função do participante. 
Custo (R$/h): Custo por hora de serviço. 
Alocação (h): Total de horas. 

Sub-Total(R$): Valor total.  
 

A figura C.37 mostra a tela com o quadro de pessoas. 
 

 
Figura C.37 – Quadro de custos por pessoa. 

 
   Quadro Desembolsos 

 
O Quadro Desembolsos, mostrado na figura C.38,  disponibiliza a previsão de desembolsos para todos os 
recursos por ciclo, com as seguintes informações: 
 
Tipo de recurso: Recurso humano, viagens, etc. 

Sub-Total: Sub- total por tipo de  recurso.  
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Figura C.38 – Quadro de desembolsos por tipo de recurso. 

   Quadro Etapas 
 

O Quadro Etapas, mostrado na figura C.39, disponibiliza a previsão de desembolsos para todas as eta-
pas por ciclo, com as seguintes informações: 
 

Nº: Número da etapa. 
Etapa: Nome da etapa. 

Sub-Total: Sub-total por etapa.  
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Figura C.39 – Quadro de despesas por etapa. 

 
 Quadro Parcerias 

 
O Quadro Parcerias, mostrado na figura C.40, disponibiliza as seguintes informações sobre as empresas 
parceiras no projeto por ciclo, exceto a proponente do projeto: 
 
Nome: Nome da empresa parceira. 

Tipo: Tipo de empresa parceira. 
Valor: Valor investido pela empresa parceira no ciclo escolhido.  
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Figura C.40 – Quadro de parcerias. 

 
O grupo Acompanhamento, mostrado na figura C.41, utilizado para elaboração dos relatórios de acompa-
nhamento quadrimestrais, possui as seguintes pastas: 
 

  Dados Gerais  
 

Nessa pasta são apresentados alguns dados do projeto previamente preenchidos. 
Para a elaboração dos relatórios, deve-se clicar em  “Novo Relatório” e escolher o ano e número do 
relatório que deseja elaborar. 
O projeto que deve estar aberto no formulário de projeto deve ser exatamente o mesmo que foi enviado 
à ANEEL e aprovado para execução. 
É importante que seja seguida a seqüência cronológica correta. Assim, para um projeto deve ser elabo-
rado primeiramente o primeiro relatório do primeiro ano, que deve ser enviado a ANEEL depois do pri-
meiro quadrimestre de execução do projeto. Para o segundo envio de relatório deve-se elaborar o se-
gundo relatório do primeiro ano e assim por diante para projetos com mais de 12 meses. 
Para projetos plurianuais que tiveram início anterior ao ciclo atual deve-se tomar cuidado quando da es-
colha do ano de referência do relatório de acompanhamento, que deve ser o ano em que o projeto está 
sendo executado atualmente. 
O último relatório de acompanhamento é dispensado pela ANEEL, que fica à espera do relatório final do 
projeto. 
Para a visualização de relatórios pré-elaborados, o usuário deve escolher o relatório que deseja visuali-
zar na listagem que se encontra logo abaixo de   “Novo Relatório”.  
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Figura C.41 – Campo inicial do grupo Acompanhamento. 

 
 

  Cronograma Físico 
 

Nesta pasta, mostrada na figura C.42,  deve-se confirmar no cronograma todas as etapas realizadas no 
quadrimestre dentre as previstas. 
Seleciona-se a etapa e clica-se em   “Cronograma Realizado”. 
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Figura C.42 – Cronogramas previsto e realizado do relatório quadrimestral. 
 

Em “Manter Cronograma Físico Realizado”, mostrado na figura C.43, marca-se os meses em que a 
etapa foi realizada e clica-se em “Confirmar”. 

 

 
Figura C.43 – Campo/cronograma para marcar etapas realizadas. 

 
 

  Justificativas  
 

Caso as atividades e etapas previstas não tenham ocorrido regularmente, nesta pasta há uma caixa de 
texto para inserir justificativas. A tela de justificativas é mostrada na figura C.44. 
 

 
Figura C.44 – Campo para justificativas. 

 
  Entrega de Produtos  
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Para as etapas cujo término estava previsto para o quadrimestre no qual o relatório está sendo elabora-
do, o usuário deve indicar se seu produto foi entregue ou não. A figura C.45 mostra a tela 
correspondente. 
 

 
Figura C.45 – Campo para identificar produtos gerados. 

 
Se o produto não foi entregue, o usuário deve justificar o motivo selecionando a etapa e clicando em   
“Justificativa”. Após inserir as justificativas, clica-se em “Confirmar”. A figura C.46 mostra esta tela. 

 

 
Figura C.46 – Campo para justificativas sobre produto. 

 
 

  Ajustes e Orçamento Realizado  
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Os ajustes necessários à execução do projeto, bem como a descrição dos impactos que estes podem 
causar devem ser informados nesta pasta. 
A exemplo disso, pode-se citar: substituição de membros da equipe, extensão de execução de etapas, 
solicitação de prorrogação, etc. vale ressaltar que todos os itens citados devem ser acompanhados de 
devidas justificativas. 
Estes ajustes serão avaliados pelo técnico ANEEL ou técnico de AE, o qual emitirá parecer sobre os re-
latórios quadrimestrais. 
No campo “Orçamento Realizado” deve-se inserir os gastos realizados com o projeto até o quadrimes-
tre em questão. 
A tela para ajustes é mostrada na figura C.47. 
 

 
Figura C.47 – Campo para inserir ajustes no projeto e orçamento realizado. 

 
Mesmo que um projeto aprovado não tenha sido iniciado, deve-se elaborar e enviar o relatório quadri-
mestral, informando os motivos pelo atraso do início das atividades. 

 
O grupo Relatório Final possui as seguintes pastas: 

 
" Metodologia adotada 

 
Neste campo, mostrado na figura C.48, deve ser inserido a metodologia utilizada na execução do proje-
to. Caso tenha sido diferente da prevista na proposta aprovada, deve-se justificar. 
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Figura C.48 – Campo para metodologia utilizada na execução do projeto. 

 
" Resultados Alcançados 

 
Para cada resultado previsto na proposta aprovada há a necessidade de informar se foi atingido e des-
crevê-lo. 
Na pasta Produção, mostrada na figura C.49, seleciona-se o produto e insere na caixa de texto a des-
crição de cada item. 
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Figura C.49 – Campo de Produtos em resultados alcançados. 
Na pasta Capacitação, mostrada na figura C.50, seleciona-se o título previsto e informa-se a ficha cata-
lográfica da monografia, dissertação e ou tese, no caso de já ter havido a defesa, ou a previsão de de-
fesa, instituição onde desenvolve o curso, título do trabalho, orientador. 
 

 
Figura C.50 – Campo de resultados em capacitação. 

 
Na pasta Instituições, mostrada na figura C.51, seleciona-se o tipo de resultado previsto e informa-se 
os resultados alcançados. 
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Figura C.51 – Campo para resultados alcançados para as instituições executoras. 

Na pasta Concessionária,, mostrada na figura C.52, seleciona-se o tipo de resultado previsto e infor-
ma-se como foi aplicado na empresa, se esta aplicabilidade de fato ocorreu. 

 

 
Figura C.52 – Campo para inserir aplicabilidade dos resultados na empresa. 

 
" Estratégia de Difusão Tecnológica 

 
Nesta pasta, mostrada na figura C.53, deve-se informar como se pretende transferir os resultados do 
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projeto para a empresa, para o meio acadêmico, e para o setor elétrico. 
 

 
Figura C.53 – Campo para estratégia de difusão tecnológica. 

" Outros 
 
No campo Atraso (em meses) deve-se colocar o número de meses além do previsto que foi necessário 
para a execução do projeto. 
Em Arquivo Anexo, deve-se anexar o artigo técnico associado ao projeto desenvolvido. 
Em Orçamento deve-se informar o valor total realizado com o projeto. Caso este valor realizado esteja 
diferente do previsto, inserir justificativas no campo apropriado. 
A figura C.54 mostra esta tela. 
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Figura C.54 – Campos para informar atrasos, orçamento realizado, com justificativas, e anexar artigo 

técnico. 
 
Funcionalidades do Formulário de Projeto 
 

 Exportação do projeto 
 

Após a elaboração do projeto é necessário exportar o projeto para que ele possa ser adicionado ao For-
mulário de Programa pela empresa proponente. Na exportação do projeto o formulário valida se todas as 
informações obrigatórias foram preenchidas e se todos os membros da equipe possuem currículo cadas-
trado na Plataforma Lattes no CNPq. Depois de realizada a exportação o formulário gera um arquivo no 
mesmo diretório do arquivo do projeto com a extensão .prv, arquivo esse que poderá ser adicionado ao 
programa no Formulário de Programa. 
Pode-se fazer as validações a qualquer momento acessando o menu Arquivo ! Verificar Pendências 
do Projeto ou clicando no ícone  na barra de ferramentas. Para ativar a verificação dos currículos é 
necessário que o computador esteja conectado à Internet e deve-se acessar o menu Ferramentas ! 
Verificação de Pendências Remota ! Ativada e novamente acessar a verificação de pendências no 
menu Arquivo. 
As pendências encontradas serão informadas pelo formulário. Deve-se examinar atentamente as mensa-
gens informadas, corrigir os erros e verificar as pendências novamente. Deve-se repetir estes passos até 
que o projeto seja considerado consistente e sem pendências. 
O projeto só poderá ser exportado quando a verificação de pendências não localizar inconsistências ou 
falta de informações no projeto. 
 

 
 Verificação da consistência dos dados 
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Antes de abrir um projeto o formulário faz a verificação da consistência dos dados locais com os dados 
que estão no projeto sendo aberto. Essa consistência é realizada nos dados dos participantes e nos da-
dos das entidades cadastradas localmente. Assim, se ao abrir um projeto o formulário verificar que: 
 

Existem CPF’s idênticos na base local do formulário e no projeto a ser aberto, mas o nome das pes-
soas é distinto, 

Existem CNPJ’s idênticos na base local do formulário e no projeto a ser aberto, mas o nome das en-
tidades é distinto. 

Para as duas situações é questionado sobre qual dado deseja manter no formulário, se aquele que está 
cadastrado localmente ou o dado que está sendo trazido do projeto a ser aberto. 

 
 
  Atualizar tabelas de domínio 

 

As tabelas de domínio do formulário, como as de entidades, tema, categoria de pesquisa, etc. podem ser 
atualizadas a qualquer momento, se necessário. 
Para a atualização deve-se realizar o download das tabelas de domínio no site da ANEEL. 
(www.aneel.gov.br, em Pesquisa e Desenvolvimento, Formulários Eletrônicos). 

 

 Exportar base local de Entidade e Participante 
 

O usuário pode exportar a sua base local de Entidades e Participantes para a importação em outro For-
mulário de Projeto. A base local de Entidade é composta pelas entidades que foram cadastradas local-
mente. 

 
 Importar base local de Entidade e Participante 

 

O usuário pode importar uma base previamente exportada, bastando para isso localizar o arquivo de ex-
portação que possui a extensão .bex. 

 

 Exportar Relatório de Acompanhamento e Final 
 

Após a elaboração do relatório de acompanhamento ou final é necessário exportar o relatório para que 
ele possa ser adicionado ao Formulário de Programa pela empresa proponente. Na exportação do relató-
rio o formulário valida se todas as informações obrigatórias foram preenchidas pelo usuário. Depois de 
realizada a exportação o formulário gera um arquivo no mesmo diretório do arquivo do projeto com a ex-
tensão .rel (relatório de acompanhamento) ou .fin (relatório final), arquivo esse que poderá ser adicionado 
ao programa no Formulário de Programa. 
Pode-se fazer as validações a qualquer momento acessando o menu Arquivo ! Verificar Pendências 
do Relatório de Acompanhamento/Final ou clicando nos ícones   ou   na barra de ferramentas.  
As pendências encontradas serão informadas pelo formulário. Deve-se examinar atentamente as mensa-
gens informadas, corrigir os erros e verificar as pendências novamente. Deve-se repetir estes passos até 
que o relatório seja considerado consistente e sem pendências. 

http://www.aneel.gov.br/
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O relatório só poderá ser exportado quando a verificação de pendências não localizar inconsistências ou 
falta de informações no relatório. 

 
 Arquivos de Backup 

 

O formulário salva no diretório ..\ANEEL\ Formulário de Projeto\ Backup os projetos que foram elaborados 
ou simplesmente abertos no Formulário de Projeto. Esses arquivos podem ser utilizados a qualquer mo-
mento. 

 
 Salvamento automático 

 

O usuário pode habilitar a opção Salvamento automático para que o arquivo de projeto seja automatica-
mente salvo (de acordo com o tempo escolhido pelo usuário). 
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Anexo D 
 

MANUAL DO FORMULÁRIO DE PROGRAMA 
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Formulário de Programa 
 
 Introdução 

O Formulário de Programa é o aplicativo utilizado para compor a carteira de projetos de P&D e respectivo 
envio do programa e relatórios de acompanhamento e final de todos os projetos para carga no Sistema 
de Gestão de P&D da ANEEL. 
O Formulário está dividido em três grupos: Programa, Investimentos e Relatórios. 
Para criar um novo programa clica-se no menu Arquivo, Novo. 
O grupo Programa possui as seguintes pastas: 
 

  Identificação  
 

Nesta pasta devem-se selecionar os seguintes itens para identificação da proposta, preenchendo os 
campos e clicando em Confirmar: 
 

Ciclo: Ciclo do programa. Ex: 2003/2004. 
Empresa: Empresa do Setor Elétrico que está propondo o programa. 

Gerente do Programa: Responsável pela coordenação da aprovação e execução dos projetos, atuando, 
juntamente com os gerentes de projeto, na interlocução junto a ANEEL. Todos os 
campos devem ser preenchidos, pois quando o programa for carregado na base 
da ANEEL, o gerente de programa receberá mensagem informando se o pro-
grama foi corretamente carregado no sistema, bem como os códigos gerados 
para cada um dos projetos associados a ele. 

 
A figura D.1 mostra a pasta Identificação. 
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Figura D.1 – Pasta de identificação do programa. 

 
  Projetos Próprios 

 
Nesta pasta devem-se incluir os projetos que serão enviados a ANEEL. A figura D.2 mostra esta pasta. 
 

 
Figura D.2 – Projetos Próprios. 

 
 Dispõe-se de três funções: 
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 Inserir – permite localizar o projeto que deverá ser anexado ao formulário de programa. O arquivo 
a anexar é do tipo .prv, exportado do Formulário de Projeto. A figura D.3 mostra a janela para lo-
calização do arquivo a inserir no programa;  

 

 
Figura D.3 – Inserir arquivo prv. 

 
 Alterar – após anexar cada projeto deve-se selecioná-lo para identificação da situação do projeto, 

entre Prioritário ou Reserva. Será apresentada uma nova tela contendo algumas informações 
do projeto, como: dados gerais, descrição dos objetivos do projeto e investimentos, conforme fi-
gura D.4. Na aba Dados Gerais deve-se informar se o projeto já foi enviado ou não a ANEEL e, 
em caso positivo, deve-se digitar o código do projeto na ANEEL. Se o projeto for continuidade e 
no ciclo anterior já possuir código, este deve ser utilizado.  

 

 
Figura D.4 – Tela para definir Situação do projeto e informar código ANEEL. 
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 Excluir – caso se deseje excluir um dos projetos já inseridos basta selecioná-lo e clicar em Ex-
cluir. O sistema questionará se deseja realmente excluir o projeto selecionado. 

Para cada projeto incluído serão apresentadas as seguintes informações: 
 

Título: Título do projeto. 
Duração: Tempo de duração do projeto (em meses). 
Situação: Indica se o projeto é prioritário ou reserva. 

Código ANEEL: Esta coluna só deverá estar preenchida se o projeto já tiver sido enviado a ANEEL 
na primeira submissão ou for continuidade de projeto iniciado em ciclo anterior. 

Enviado: Esta coluna indica se o projeto já foi enviado a ANEEL. 
 
Nota:  O código do projeto é gerado após envio do programa. Este código é enviado por e-mail ao geren-
te de programa após a confirmação da carga do programa no sistema da ANEEL. O código é formado 
por quatro números que identificam a empresa, três números que identificam o projeto e o ano de início 
do projeto. Ex.: EEEE-PPP/2004. 

 
 
 
 

 Projetos Cooperativos  
 

Se a empresa proponente estiver participando como cooperada em algum projeto de outra empresa do 
setor elétrico que já enviou seu programa para o sistema, deve enviar juntamente com seus projetos in-
formações sobre esses projetos.  
A empresa deve fornecer apenas o código ANEEL do projeto cooperado (código que deve ser fornecido 
pela empresa com a qual está cooperando) e o valor que investirá no projeto para que ele seja validado 
junto a ANEEL e computado como parte de seus investimentos em P&D. 
Se for verificada alguma inconsistência nesses projetos cooperados durante a carga destes na ANEEL, o 
gerente de programa será notificado através do seu e-mail e o programa não será carregado.  
Caso a empresa possua apenas projetos cooperados com outra empresa que já enviou o programa, não 
há necessidade de envio de programa informando os códigos gerados na carga da empresa proponente. 
A figura D.5 mostra a tela da pasta Projetos Cooperados. 
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Figura D.5 – Pasta de Projetos Cooperados. 

 
O usuário dispõe de três funções: 

 Inserir – será aberta uma janela para que o usuário digite o código ANEEL do projeto que foi ela-
borado cooperativamente e o valor que a sua empresa investirá nesse projeto no ciclo atual. O 
código ANEEL deverá ser fornecido pelo gerente de programa da empresa que primeiro enviou 
o projeto, identificada como a proponente. A figura D.6 mostra a tela para informar o código do 
projeto e o valor a investir no ciclo. 

 

 
Figura D.6 – Tela para inserir informações sobre projeto cooperado. 

 
 Alterar – selecionando um projeto, será apresentada uma nova tela contendo o código ANEEL e 

o valor investido no ciclo digitado quando da inclusão do projeto. Pode-se alterar o valor a ser in-
vestido no ciclo. 

 Excluir – caso se deseje excluir um dos projetos já inseridos. 
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Para cada projeto incluído serão apresentadas as seguintes informações: 
 

Código ANEEL: Informa o código do projeto gerado no envio do programa da proponente.
Valro Total Investido no Ciclo 
(R$): 

Informa o valor a investir no projeto pela empresa. 

 
 

O grupo Investimento possui a pasta: 
 

   Projetos 
 

Em Investimentos, a pasta Projetos dispõe de um quadro contendo as seguintes informações: 
 

Projeto: Título do projeto. 
Situação: Indica a situação do projeto (prioritário ou reserva). 

Recursos (R$): Totalização dos valores recursos alocados para todo o projeto. 
Próprios (R$): Recursos da empresa proponente para o ciclo atual. 

Parceiros (R$): Recursos de qualquer empresa que participe do projeto para o ciclo atual. 
 
Esta pasta mostra todos o projetos anexados, os quais compõem a carteira do programa a ser enviado 
para a ANEEL. A figura D.7 mostra a tela desta pasta. 

 

 
Figura D.7 – Pasta de projetos no grupo Investimentos. 

 
O grupo Relatórios possui as pastas: 
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Acompanhamento 1º Quadrimestre 
Acompanhamento 2º Quadrimestre 
Acompanhamento 3º Quadrimestre 
Relatório final 

 
Nestas pastas pode-se incluir os Relatórios de Acompanhamento e Final que serão enviados à ANEEL. A 
figura D.8 mostra a tela desta pasta, para inserção de relatório do 1º quadrimestre. 
 

 
Figura D.8 – Tela da pasta Relatórios relativa ao 1º Quadrimestre. 

 
 Dispõe-se de duas funções: 

 
  Inserir – clicando neste botão, será aberta uma janela do Windows para que o usuário localize o 

projeto que deverá ser anexado ao formulário de programa. 
 Excluir – caso o usuário deseje excluir um dos projetos já inseridos. O sistema questionará se o 

usuário deseja realmente excluir o projeto selecionado. 
 

Para cada relatório incluído serão apresentadas as seguintes informações: 
 

Projeto: Título do projeto ao qual o relatório se refere. 
Ano de início: Ano de início do projeto ao qual o relatório se refere. 

Duração: Duração do projeto ao qual o relatório se refere. 
Arquivo do Relatório: Nome do arquivo inserido. 

Código ANEEL: Código ANEEL do projeto digitado pelo usuário quando da inserção do relatório. 
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Para o Relatório Final serão apresentados apenas o título do projeto e código ANEEL deste. A figura D.9 
mostra esta tela. 

 

 
Figura D.9 – Tela de Relatório final. 

 
 
 
Funcionalidades do Formulário de Programa 
 

  Verificação de Pendências 
 

Para o envio dos projetos o usuário deve testar a consistência das informações através do menu Arqui-
vo, em Verificar pendências para envio do Programa ou clique sobre o ícone    na barra de ferra-
mentas. Nesta verificação de pendências o sistema fará o exame da proposta, apontando as pendências 
e inconsistências encontradas, além do acesso na base de dados da ANEEL para localizar o cadastro do 
gerente do programa e currículo Lattes deste. 
As pendências encontradas são informadas e podem ser impressas selecionando o botão  desta jane-
la. Caso inconsistências ou pendências sejam detectadas, a proposta não poderá ser enviada. Devem-se 
examinar atentamente as mensagens informadas, corrigir os erros e verificar as pendências novamente. 
Repetir estes passos até que a proposta seja considerada consistente e sem pendências. 
 

 
 
  Envio de Programa 

 

Terminado o preenchimento do formulário de programa e tendo incluído os projetos, deve-se enviar o 
programa para a ANEEL Para executar o envio seleciona se em Arquivo Enviar Programa ou clica se
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programa para a ANEEL. Para executar o envio, seleciona-se em Arquivo, Enviar Programa ou clica-se 
sobre o ícone   na barra de ferramentas. Será aberta uma nova tela com a listagem de todos os proje-
tos, identificada como Transmissão, conforme figura D.10. 
 

 
Figura D.10 – Tela de transmissão. 

 
Ao clicar no botão   “Confirmar” o sistema fará uma nova verificação de pendências e enviará o pro-
grama. O tempo de envio depende do tamanho do programa e da velocidade da rede à qual o usuário es-
tá conectado. 
Ao término do envio, o formulário emitirá um número de protocolo confirmando o envio do programa. Se o 
programa for corretamente carregado na ANEEL, o gerente de programa receberá um e-mail com a lista-
gem dos projetos carregados e o código ANEEL associado a cada um deles. 
 
Atenção: 

É importante ressaltar que o programa deve ser rigorosamente preenchido com todos os seus proje-
tos incluídos antes do envio. Uma vez o programa enviado e recebido corretamente pela ANEEL, 
o mesmo não será recebido novamente a não ser que seja autorizada carga de substituição ou 
na segunda submissão. 

Se o programa a ser enviado é uma revisão de projetos avaliados na primeira submissão, os projetos 
a serem enviados devem conter o código gerado pela ANEEL durante a carga da primeira sub-
missão, no caso dos revisados. Podem-se enviar também projetos novos na segunda submis-
são, e neste caso não há código para estes projetos. 

Depois do projeto ser revisado no Formulário de Projeto ele deve ser exportado novamente. No For-
mulário de Programa esse projeto revisado deve ser excluído e incluído novamente, para que o 
Formulário de Programa registre as alterações. 

Projetos plurianuais que já foram enviados a ANEEL via formulário de programa também devem pos-
suir código ANEEL associado. 
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  Envio de Relatórios de Acompanhamento e Final 
 

Terminado o preenchimento do formulário de programa e tendo incluído os relatórios de acompanhamen-
to dos projetos que foram aprovados pela ANEEL, o usuário deverá enviar os relatórios para a ANEEL. 
Para executar o envio, seleciona-se em Arquivo, Enviar Relatórios de Acompanhamento ou clica-se 
sobre o ícone   na barra de ferramentas.  Será aberta uma janela onde se deve indicar de qual quadri-
mestre são os relatórios a se enviar, conforme figura D.11. 
 

 
Figura D.11 – Selecionar quadrimestre para envio de relatório. 

  
Ao término do envio, o formulário emitirá um número de protocolo confirmando o envio do programa. Se 
os relatórios forem corretamente carregados na ANEEL, o gerente de programa receberá um e-mail de 
confirmação. 
Atenção: 

É importante ressaltar que todos os relatórios de acompanhamento devem ser inseridos antes do en-
vio. Uma vez os relatórios sendo enviados e recebidos corretamente pela ANEEL, os mesmos 
não serão recebidos novamente a não ser para os próximos quadrimestres ou for autorizada 
carga de substituição de relatório de acompanhamento no sistema. 

Apenas para os projetos em execução devem ser enviados os relatórios de acompanhamento. 
 
Para enviar o Relatório Final, seleciona-se em Arquivo, Enviar Relatórios Finais ou clica-se no ícone na 
barra de ferramentas para envio destes relatórios. 
O envio de um relatório final é feito individualmente, não necessitando enviar todos o relatórios finais de 
todos os projetos de um mesmo ciclo, como é feito com os relatórios de acompanhamento. 
 
 

 
Todas as informações e orientações para a utilização do Formulário de Programa estão contidas 
em Ajuda. 
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Anexo E 
 

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE P&D ON-LINE 
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Sistema de Gestão de P&D (on-line) 
 

 Introdução 
O Sistema de Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento on-line tem como objetivo principal otimizar o pro-
cesso de avaliação e acompanhamento dos projetos submetidos a ANEEL referentes ao Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento. A figura E.1 mostra a tela inicial do sistema. 
 

Figura E.1 – Tela inicial do Sistema de Gestão de P&D. 
 
Dentre as principais atividades suportadas por este sistema, destacam-se: 

 
Visualização do programa e projetos. Módulo através do qual são visualizadas todas as informações 

de um programa e seus projetos – como instituições participantes, membros de equipe, recursos 
solicitados, etapas e resultados esperados – previamente elaborados pelos pesquisadores e/ou 
gerentes de projeto no Formulário de Projeto e enviados pelo gerente de programa da empresa 
proponente a partir do Formulário de Programa. 

Indicação de consultores ad hoc. Consiste na indicação de consultores ad hoc pelos técnicos ANEEL 
e/ou técnicos das instituições credenciadas para avaliação de projetos de P&D para emissão de 
parecer de avaliação de projetos. 

Emissão de pareceres de avaliação dos projetos. Corresponde a análise de méritos científico e tec-
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nológico dos projetos. Esta atividade é desempenhada pelos consultores ad hoc, técnicos das 
instituições credenciadas para avaliação e técnicos da ANEEL. 

Visualização de pareceres. Corresponde a apreciação dos pareceres emitidos. Aos pareceres podem 
ter acesso os técnicos ANEEL, técnicos das instituições credenciadas para avaliação, estes a-
penas para os projetos por eles avaliados, e gerentes de programas, estes apenas aos parece-
res consolidados pela ANEEL. 

Acompanhamento dos projetos. Consiste na visualização dos relatórios de acompanhamento dos 
projetos, elaborados no Formulário de Projeto e enviados pelo gerente de programa a partir do 
Formulário de Programa. 

Emissão de pareceres de acompanhamento. Corresponde a análise do Relatório de Acompanha-
mento dos projetos. Esse parecer é emitido pelos técnicos das Agências Estaduais ou da 
ANEEL após a carga dos relatórios no Sistema de Gestão de P&D. 

Visualização do Relatório Final. Após a carga do Relatório Final de cada projeto, elaborado no For-
mulário de Projeto e enviado para carga através do Formulário de Programa. 

Emissão de parecer sobre Relatório Final do projeto. Corresponde a análise do Relatório Final do 
projeto. Esse parecer é elaborado pelo consultor ad hoc ou técnicos ANEEL. 

Finalização de Projeto e Programa. Encerramento da execução do programa e seus projetos no ci-
clo, realizada pelo técnico ANEEL. 

Consultas. Módulo através do qual são disponibilizadas informações, públicas ou privadas, relativas 
ao processo de avaliação de propostas ou relacionadas a estatísticas realizadas sobre projetos 
apropriados. Entre eles: consulta alocação de pessoas, consulta sobre o estado atual de projetos 
e programas, relação de empresas pendentes em envio de relatórios, etc. 

 
 Requisitos Técnicos para Utilização do Sistema 

 

O Sistema de Gestão de P&D é uma ferramenta desenvolvida para o ambiente World Wide Web (www) 
sendo, portanto, independente de plataforma. Entre os browsers compatíveis estão: 

Netscape 4.7; 
MS/Internet Explorer 4.0 (ou superior). 

 
 Perfis de Usuários � Visões do Sistema 

 

Através do site da ANEEL (www.aneel.gov.br), em Pesquisa e Desenvolvimento, Acesso ao Sistema 
de Gestão de P&D. mostrada na figura E.2, os usuários acessam o Sistema de Gestão de P&D. A partir 
da identificação do usuário, e de seu respectivo perfil, é construída e apresentada uma visão específica 
do sistema. De acordo com as permissões de cada perfil, variam-se as operações de menu e o domínio 
sobre o qual as operações são realizadas. 
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Figura E.2 – Tela de acesso ao Sistema de Gestão de P&D. 
 
Cada usuário do Sistema de Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento está enquadrado em pelo menos 
um dos perfis citados abaixo: 

 
Técnico ANEEL. Tem acesso a todas as funcionalidades do sistema. 
Técnico de instituições avaliadoras. Tem acesso às funcionalidades do sistema para: visualizar proje-

tos disponibilizados para avaliação, de acordo com contrato firmado entre a ANEEL e a avaliado-
ra; indicar consultores ad hoc para avaliação dos projetos; e emitir parecer consolidado dos pa-
receres dos consultores ad hoc. Após a emissão do parecer consolidado as instituições avaliado-
ras não terão mais acesso aos projetos avaliados. As consultas de alocação de pessoas e proje-
tos por palavra-chave também são acessíveis. 

Técnico de Agência Estadual. Após a aprovação dos Programas pela ANEEL, tem acesso às funcio-
nalidades do sistema para visualizar projetos das empresas que estão sob sua área de atuação, 
podendo emitir parecer sobre relatórios de acompanhamento. 

Consultor ad hoc. Possui permissão para emissão de parecer de avaliação de projetos e do relatório 
final. Apenas projetos que foram indicados para o consultor poderão ser visualizados por este. 
Após disponibilizar o parecer o consultor não mais poderá acessar os dados do projeto. O mes-
mo acontece para a emissão de parecer do relatório final do projeto. A consulta de alocação de 
pessoas também está disponível para este perfil. 

Gerente de Programa. Visualiza os dados dos programas e projetos que o compõem a carteira de 
sua empresa. Acompanha a evolução da avaliação das propostas e execução dos projetos, com 
acesso aos pareceres consolidados pelos técnicos ANEEL sobre cada projeto, pareceres sobre 
relatórios de acompanhamento e final. 
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Acesso público. Possui acesso apenas às consultas públicas que fornecem dados consolidados so-
bre os projetos apropriados, após aprovação da ANEEL. Estas consultas estão disponíveis no si-
te da ANEEL (www.aneel.gov.br), em Pesquisa e Desenvolvimento, Consulta projetos P&D. 
A consulta pública pode ser feita utilizando os vários campos, conforme figura E.3. O campo Ci-
clo é de preenchimento obrigatório. Após preencher os campos adequados à consulta desejada, 
clica-se em Consultar. 

 

Figura E.3 – Tela de consulta pública. 
 
Para ser cadastrado e ter acesso ao sistema é necessário se enquadrar em um dos perfis citados anteri-
ormente com acesso às funcionalidades do sistema. No momento do cadastro, efetivado pelos técnicos 
ANEEL, é gerado o login e senha de acesso. 
Todos os perfis com acesso ao Sistema de Gestão de P&D, através de usuário e senha, têm acesso ao 
menu Manutenção, Alterar Senha. 
Para alterar a senha padrão gerada no cadastro deve-se colocar a senha atual e inserir a nova senha e 
clicar em Confirmar. A figura E.4 mostra a tela para alterar senha. 
 

http://www.aneel.gov.br/
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Figura E.4 – Tela Manutenção, Alterar Senha. 
 

 
 Ajuda 

Tendo acessado o sistema, cada uma das funcionalidades disponíveis possui um Help associado, de a-
cordo com a figura E.5. O usuário clica no botão para abrir o Help correspondente a funcionalidade que 
está acessando. A figura E.6 mostra o resultado de uma consulta deste tipo. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E.5 – Link de acesso ao Help 
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      HELP ON-LINE  
 

Consulta Programas - Técnico ANEEL 

Resultados possíveis:  
 
1. Empresa Proponente: Todos os programas da empresa.  
2. Empresa Proponente e Ciclo: Programa da empresa no ciclo.  
3. Empresa Proponente e Estado Atual: Programas da empresa que se encontram no 
estado escolhido.  
4. Empresa Proponente, Ciclo e Estado Atual: Programa do ciclo, caso este se encontre 
no estado escolhido.  
5. Empresa Proponente, Ciclo, Estado Atual e Permanência: Programa do ciclo, caso 
este se encontre no estado escolhido pela quantidade de dias digitada.  
 
Clique no botão Confirmar para executar a consulta.  

 
 

 
 

Figura E.6 – Help da funcionalidade Consultar Programa 
 

Funcionalidades e Telas 
 
 Introdução 

As operações do sistema podem ser divididas em dois conjuntos: operações sobre programas e opera-
ções sobre projetos. 
Para acessar qualquer informação sobre um programa o usuário deve inicialmente consultar o programa 
desejado em Programas, Consulta. Este procedimento é indicado também para operações sobre proje-
tos, devendo-se inicialmente visualizar o projeto sobre o qual deseja realizar a operação através da ope-
ração Projetos, Consulta . 

 
 Consultar Programas  

A partir dessa funcionalidade pode-se realizar a consulta dos programas que se encontram na base da 
ANEEL a partir do ciclo 2001/2002, para as empresas Chesf, Eletronorte e Furnas, e 2002/2003, para to-
das as empresas, preenchendo os campos de acordo com a consulta desejada. O help da Consulta Pro-
gramas traz os resultados possíveis de acordo com o preenchimento dos campos. 
Na página de resultado o nome da empresa proponente é um link para a visualização dos dados do pro-
grama. 
O perfil de técnico ANEEL visualiza, nesta consulta, todos os campos mostrados na figura 6. Os demais 
perfis visualizam apenas o campo com o ciclo. 
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Figura E.6 – Tela de Programas, Consulta. 
 
Após preencher o(s) campo(s) de consulta desejada, clicar em Consultar. O resultado mostra o total de 
programas que contém a característica especificada na consulta. A figura E.7 mostra o resultado desta 
consulta. 
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Figura E.7 – Tela de resultado de Consulta de Programas. 
Para acessar o programa desejado, clica-se no nome da empresa, o qual é um link para ter acesso a lista 
de projetos que fazem parte do programa do ciclo, como mostra a figura E.8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E.8 – Link para acessar o programa. 
 
 

 Visualização do Programa 
Ao clicar no nome da Empresa Proponente o usuário tem acesso ao programa, como mostra a figura E.9. 
Os dados apresentados são: nome da empresa, ciclo, gerente do programa, situação do programa na da-
ta do acesso e data em que o programa entrou nesta situação. 
É também mostrada a lista de projetos que fazem parte deste programa. Esta lista contém:  
- título do projeto; 
- duração em meses do projeto; 
- situação do projeto, entre prioritário ou reserva, indicado pelo gerente do programa; 
- código ANEEL, gerado pelo sistema para cada projeto na carga do programa; 
- versão, entre 1 ou 2, que identifica se o projeto foi indicado para revisão e recarregado; 
- estado do projeto, ao longo da avaliação e execução do projeto; 
- data de entrada do estado, informando quando o projeto entrou no estado atual. 
 

Link para Visualização dos dados do Programa 
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Figura E.9 – Tela de visualização do programa. 
 
O usuário pode também visualizar a tramitação/histórico do programa desde a sua carga na base de da-
dos da ANEEL até seu encerramento com as datas de entrada e saída de cada estado, clicando em Pro-
gramas, Tramitação. A figura E.10 mostra a tela de tramitação. 
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Figura E.10 – Tela de Tramitação. 
 
Na aba Investimentos, Projetos é mostrada a relação de projetos com seus respectivos valores totais e 
no ciclo atual, a situação do projeto e o valor do investimento das entidades parceiras por projeto. A figura 
11 mostra esta tela. 
 

Figura E.11 – Aba de investimentos. 
 
Na aba Operações, como mostra a figura E.12, estão elencadas algumas funcionalidades disponíveis 
apenas para o perfil de técnico ANEEL: 
- Disponibilizar para avaliação: liberar no sistema o acesso aos técnicos de instituições avaliadoras; 
- Avaliar programa: após emitir parecer consolidado por projeto faz-se a avaliação do programa, libe-

rando para receber a segunda submissão ou aprovando o programa; 
- Emitir parecer: avaliar os relatórios de acompanhamento, também disponível para os técnicos de 

Agências Estaduais autorizados para esta ação; 
- Disponibilizar para acompanhamento: indicar o programa para ser acompanhado pela Agência Es-

tadual ou pela ANEEL; 
- Parecer de acompanhamento: acessar a avaliação dos relatórios de acompanhamento, também 

acessível ao técnico de Agência Estadual com acesso ao programa; 
- Finalizar programa: após receber e avaliar os relatórios parciais e/ou finais de todos os projetos a-

propriados, encerrar a execução do programa deste ciclo. 
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Figura E.12 – Aba Operações. 
 
 

 Consultar Projetos  
O acesso ao conteúdo dos projetos de um programa de P&D tanto pode ser feito clicando-se no título do 
projeto a partir do programa, ou fazendo consulta direto a um projeto que se deseja acessar. 
Em Projetos, Consulta pode-se realizar a consulta dos projetos que se encontram na base da ANEEL a 
partir do ciclo 2001/2002, para Chesf, Eletronorte e Furnas, e ciclo 2002/2003 para todas as empresas, 
preenchendo os campos de acordo com a consulta que se quer realizar. O help da Consulta Projetos traz 
os resultados possíveis de acordo com o preenchimento dos campos. A figura E.13 mostra a tela de con-
sulta a projetos. 
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Figura E.13 – Tela consulta a projetos. 
 
Dentre as opções de consulta disponíveis, de acordo com o perfil do usuário do sistema, deve-se inserir a 
característica/dados e clicar em Consultar. 
O perfil de técnico ANEEL tem acesso à consulta de projetos através de vários parâmetros (código 
ANEEL, versão do projeto, função da empresa, estado do projeto, perfil e nome do avaliador, instituição 
avaliadora, quantidade de dias disponibilizado para avaliação, projetos com pareceres emitidos). 
Os demais perfis têm acesso à consulta de projetos através de código ANEEL do projeto, versão do pro-
jeto, função da empresa (Proponente, Cooperada, Participante). 
Em todas as consultas por projeto deve ser informado o ciclo desejado. 
Na página de resultado o título do projeto é um link para a visualização dos dados do projeto, como mos-
tra a figura E.14. Pode-se imprimir todo o conteúdo do projeto clicando-se em Imprimir Projeto. 
 



109 
 

Figura E.14 – Tela de resultado de consulta de projeto. 
 
 

 Visualização do Projeto 
Ao clicar no título do projeto o usuário tem acesso ao conteúdo deste. Os dados apresentados são aque-
les que foram preenchidos no Formulário de Projeto.  
Para acessar cada item do projeto basta clicar na aba Projeto o item desejado, entre Identificação, Á-
rea, Descrição, Riscos, Benefícios, Entidades, Equipe, Recursos, Etapas. A figura E.15 mostra esta 
aba em um projeto. 
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Figura E.15 – Tela inicial de projeto, com aba para acesso ao conteúdo. 
 
O usuário pode também visualizar o Estado Atual e a Tramitação do projeto desde a sua carga na base 
de dados da ANEEL até sua finalização com as datas de entrada e saída de cada estado, como mostra-
do nas figuras E.16 e E.17. 
 

Figura E.16 – Tela de tramitação do projeto. 
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Figura E.17 – Tela de estado atual do projeto no sistema. 
 
O usuário pode imprimir o projeto a partir da página de resultado da consulta ou da página de identifica-
ção do projeto, clicando em Imprimir Projeto. 
Na aba Cronogramas pode-se acessar os desembolsos previstos para o projeto, por ano e total do proje-
to (Despesas), dedicação e custos com equipe do projeto (Pessoas), por item de despesa (Desembol-
so), por etapa prevista (Etapas) e por entidade participante do projeto (Parceria). A figura E.18 mostra as 
opções da aba de cronogramas. 
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Figura E.18 – Tela de cronogramas. 
Na aba Operações, pode-se Disponibilizar para avaliação, Indicar consultor ad hoc, Remover con-
sultor ad hoc, ver os Consultores indicados, acessar os Pareceres emitidos, Emitir parecer, acessar 
os Relatórios de acompanhamento, Cancelar projeto, Disponibilizar para finalização, acessar o Re-
latório Final, acessar o Parecer Relatório Final  emitido. Estas operações são disponíveis para o perfil 
de técnico ANEEL. A figura E.19 mostra as opções da aba de operações. 
 

Figura E.19 – Aba Operações. 
 
Os demais perfis têm acesso apenas a algumas destas operações: 
- Técnico de instituição avaliadora: indicar consultor ad hoc, remover consultor ad hoc, ver consultores 

indicados, acessar os pareceres dos consultores ad hoc, emitir parecer; 
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- Consultor ad hoc: emitir parecer; acessar relatório final; 
- Técnico de Agência Estadual: acessar pareceres emitidos, acessar relatórios de acompanhamento, 

cancelar projeto, disponibilizar para finalização, acessar o relatório final, acessar parecer do relatório 
final; 

 
Para emissão de parecer sobre um projeto deve-se preencher os campos de preenchimento obrigatório 
(Resumo da avaliação, Prioridade do projeto para a ANEEL, Comentários relativos à avaliação, 
Tópicos para Revisão/Recomendação caso o projeto necessite revisão, Resultado da avaliação). 
Para disponibilizar o parecer clicar em Sim e Salvar. Caso não queira finalizar no momento o parecer, cli-
car em Não e Salvar. 
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 Consultas 

A aba Consultas permite realizar buscas no sistema em Consultas Consolidadas. 
O resultado destas consultas mostra os projetos que estão em execução no ciclo especificado. 
A consulta consolidada de Projetos por palavra-chave mostra como resultado todos os projetos em e-
xecução com os dados informados. A informação do ciclo é campo obrigatório. A figura E.20 mostra esta 
tela de consulta. 
 

Figura E.20 – Tela de consulta consolidada – Projetos por palavra-chave. 
 
A consulta consolidada de Alocação de pessoas mostra como resultado os projetos em execução nos 
quais um determinado pesquisador está participando, com sua dedicação horária por mês durante a vi-
gência do projeto, para cada projeto, e o total do pesquisador considerando todos os projetos e meses de 
execução destes. A figura E.21 mostra esta tela de consulta. 
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Figura E.21 – Tela de consulta consolidada – Alocação de pessoas. 
 
Para acessar um dos projetos do resultado clica-se no título do projeto. 
 
Caso o usuário esteja no sistema sem realizar operação alguma, decorridos 20 (vinte) minutos haverá 
necessidade de novo acesso. 
 

 
 
 


