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Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de

2014, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, expresso a seguinte opinião acerca dos

atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de

auditoria.

2. Quanto aos avanços mais significativos da gestão avaliada, especialmente quanto aos

resultados das políticas públicas executadas por intermédio de suas ações finalísticas no

exercício de 2014, cabe citar o estabelecimento de critérios e condições para o registro de

contratos de compra e venda de energia elétrica e de cessão de montantes de energia elétrica e de

potência firmados no Ambiente de Contratação Livre (ACL) por consumidores, bem como a

promoção de leilões com vistas ao suprimento energético programado pelo Plano Decenal de

Energia Elétrica. Ademais, há de se considerar como avanço da gestão avaliada a publicação da

Resolução Normativa n° 610/2014, que regulamenta as modalidades de pré-pagamento e pós-

pagamento eletrônico de energia elétrica.

2.1. Seguindo as diretrizes das Portarias MME n° 455/2012 e n° 185/2013, foram

regulamentados, por meio da Resolução Normativa n° 611/2014: i) o ajuste, pela Câmara de

Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, dos contratos que possuam montantes flexíveis,

com base no consumo e carga verificados (art. 4o da Portaria MME n° 455/2012); e ii) a

permissão aos consumidores livres e especiais de ceder, a preços livremente negociados,

montantes de energia elétrica e de potência que tenham sido objeto de contrato de compra e

venda de energia elétrica registrado e validado na CCEE.



2.2. No que concerne à outorga de concessões, autorizações e permissões, para geração,

transmissão e distribuição de energia elétrica, a ANEEL promoveu leilões com vistas ao

suprimento energético programado pelo Plano Decenal de Energia Elétrica, observadas as metas

priorizadas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Nesse sentido, foram outorgados

8.889,579MW de geração e 4.297 km de linhas de transmissão da Rede Básica. Em 2014, o

Brasil teve um acréscimo real de capacidade instalada de 7.158,31 MW de geração, alcançando

134.263,97 MW, e de 8.254,56 km de linhas da Rede Básica, que alcançou 119.837,77 km de

extensão. Quanto à comercialização de energia, foram realizados três leilões, que possibilitaram

a contratação de energia proveniente de empreendimentos novos e de empreendimentos

existentes, incluindo os de fontes incentivadas. Destaca-se a contratação de 202 MW médios de

energia elétrica de 31 projetos de energia solar fotovoltaica, no 6o Leilão de Energia de Reserva,

ao preço médio de R$ 215,12/MWh, representando um deságio médio de 17,69% em relação ao

preço inicial.

2.3. Por meio da publicação da Resolução Normativa n° 610/2014, o órgão regulador

passou a permitir a adesão do consumidor ao modelo de pré-pagamento de energia elétrica de

forma voluntária e sem ônus. Destaca-se que a tarifa do pré-pagamento será igual à do sistema

pós-pago; no entanto, as distribuidoras poderão conceder descontos por sua conta e risco para

incentivar os consumidores a aderirem à novidade.

3. A seguir são listados fatos que, no entendimento do órgão de controle interno,

impactaram a gestão da unidade no exercício de 2014 e/ou representaram situações que a

expuseram a riscos adicionais:

3.1. No que concerne ao acompanhamento realizado pela ANEEL em relação ao

Programa e projetos de P&D executados pelas empresas do setor elétrico, o órgão de controle

interno identificou fragilidades, entre as quais se destacam: (i) ausência de um acompanhamento

permanente da obrigação das empresas em investir no programa de P&D, incluindo falhas na

verificação da movimentação financeira e do estorno dos valores de investimentos glosados; (ii)

ausência de um levantamento das receitas de comercialização, bem como de registros e direitos

de propriedade intelectual já obtidos com os projetos de P&D; e (iii) ausência de sistemática de

avaliação do cumprimento da obrigação legal de investimento de percentual mínimo em

instituições das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

3.2. Quanto à avaliação do processo de orçamentação e prestação de contas dos recursos

disponibilizados ao Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, verificou-se a inobservância

de recomendações do órgão de controle interno. A despeito dos inúmeros apontamentos feitos

pelo órgão de controle interno (e também pela Auditoria Interna), a ANEEL não realizou estudos



independentes capazes de demonstrar a adequabilidade (em comparação com o mercado) da

remuneração praticada pelo ONS. De igual forma, a Agência, há pelo menos três ciclos

orçamentários, tem aprovado o orçamento do ONS com a previsão de remuneração variável

baseada em Performance Organizacional, sem, contudo, analisar se as metas definidas pelo

Operador trazem benefícios ao Sistema Elétrico e à sociedade, contrariando apontamentos

anteriores desta Controladoria.

3.3. Em relação à Gestão de Tecnologia da Informação, as análises efetuadas

demonstraram que os sistemas utilizados pelas áreas de fiscalização atendem parcialmente ao

processo de fiscalização, sendo, em regra, adotados controles adicionais, por meio de planilhas

eletrônicas locais, principalmente para a geração de informações de acompanhamento gerencial.

Além disso, no que tange à gestão das multas aplicadas no âmbito dos processos de fiscalização,

verificou-se que há intervenção manual na troca de dados entre o Sistema de Gestão da

Fiscalização (SIGEFIS) e o Sistema de Gestão de Créditos (SIGEC). Essas fragilidades expõem

o processo de fiscalização a riscos, carecendo, assim, de melhorias dos controles internos

existentes, enquanto esses sistemas não são substituídos pelos projetos SAFIRA e PLUTUS.

4. As principais causas estruturantes dos fatos identificados pela equipe de auditoria e

as respectivas recomendações exaradas para mitigação do risco deles decorrentes são as

seguintes:

4.1. No que tange ao acompanhamento realizado pela ANEEL em relação ao Programa e

aos projetos de P&D executados pelas empresas do setor elétrico, as causas estão relacionadas a

fragilidades nos controles internos relacionados à gestão do Programa de P&D no âmbito da

Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética - SPE, tendo sido

recomendado à Unidade que:

(i) Consolide as informações em relação à movimentação financeira das empresas ao longo

do ano de 2014 e ao saldo nas contas contábeis de P&D em 31/12/2014, de forma a

verificar se as empresas investiram os valores mínimos exigidos em pesquisa e

desenvolvimento, incluindo a verificação dos estornos dos valores glosados nas

avaliações finais.

(ii) Adote as medidas cabíveis, incluindo a eventual aplicação de penalidades previstas na

Resolução Normativa n° 63/2004, às empresas que: (a) não cumprirem a solicitação de

envio de informações contábeis em relação à movimentação financeira da conta de P&D

no ano de 2014, (b) estejam inadimplentes no cumprimento da obrigação de investimento

mínimo em projetos de P&D e (c) não enviaram os relatórios finais de projetos de P&D

concluídos.



(iii) Promova a implementação de sistema de gestão dos recursos de P&D, nos termos

exigidos pelo Manual de P&D.

(iv) Levante as receitas de comercialização e os registros e direitos de propriedade intelectual

já obtidos com projetos de P&D.

(v) Implante sistemática de acompanhamento dos registros e direitos de propriedade

intelectual e das receitas de comercialização de produtos oriundos dos projetos de P&D

(em andamento e futuros),

(vi) Nas revisões tarifárias dos segmentos de distribuição e transmissão, promova o

compartilhamento das receitas da comercialização de produtos decorrentes de projetos de

P&D com os consumidores de energia elétrica, reportando ao órgão de controle interno

os efeitos tarifários advindos dessa medida,

(vii) Implemente sistemática de acompanhamento da obrigação legal de que percentual

mínimo dos recursos de P&D sejam alocados a projetos desenvolvidos por instituições de

pesquisa das regiões N, NE e CO.

4.2. Quanto à avaliação do processo de orçamentação e prestação de contas dos recursos

disponibilizados ao ONS, verifica-se a inércia da ANEEL em relação à: i) elaboração de estudos

de mercado que justifiquem a política remuneratória dos empregados do Operador; e ii)

avaliação das metas apresentadas pelo ONS como parâmetro para remuneração do programa de

Performance Organizacional. Diante disso, o órgão de controle interno recomendou à Agência

que:

(i) Não aprove valores referentes ao programa de Performance Organizacional sem que

estejam estabelecidas metas capazes de garantir que a atuação do Operador Nacional do

Sistema traga benefícios adicionais ao setor elétrico e à sociedade.

(ii) Apresente, em prazo a ser acordado com o órgão de controle interno, estudo que aborde a

adequabilidade (a) da remuneração paga pelo ONS a seus empregados e o mercado, bem

como (b) do quantitativo de empregados do Operador.

4.3. No que se relaciona às fragilidades detectadas nos sistemas utilizados para as

atividades de fiscalização, as causas residem na possível modelagem inadequada do processo de

fiscalização, do ponto de vista do negócio, o que repercutiu em escolhas de elementos

arquiteturais não escaláveis e que não suportam a evolução do processo e volume de informações

e transações necessários para uma automação adequada. Dessa forma, foi recomendado à

ANEEL que institua acompanhamento periódico do processo de desenvolvimento das novas

soluções SAFIRA e PLUTUS, com reporte à Controladoria-Geral da União, bem como apresente



estratégias de melhoria da eficiência do sistema SIGEFIS, incluindo controles sobre a

comunicação com o sistema SIGEC e segregação de funções nas transações de edição de valores

de multas aplicadas, enquanto não estiverem em operação as novas soluções.

5. No que se refere ao Plano de Providências Permanente - PPP, foram identificadas

recomendações não atendidas pela Unidade Jurisdicionada. Em que pese o fato de que algumas

recomendações pendentes podem impactar a gestão da Unidade, verificou-se que há ações

mitigadoras em andamento, monitoradas pela Auditoria Interna.

6. No que concerne à qualidade e suficiência dos controles internos administrativos da

unidade, analisando o seu grau de exposição aos diversos tipos de riscos, a partir de situações

identificadas pelas instâncias de controle (Auditoria Interna, CGU e TCU), verifica-se que o não

mapeamento dos pontos de risco e o não desenvolvimento de ferramentas capazes de mitigá-los

podem facilitar a ocorrência de atos capazes de macular a boa gestão do órgão regulador,

impedindo o atingimento dos objetivos estratégicos da Unidade. A Agência não está inerte à

preocupação ora exposta pelo órgão de controle, tendo já iniciado as discussões sobre a

implantação da gestão de riscos no suporte à tomada de decisões. Durante a presente auditoria, a

Controladoria ressaltou que a gestão e a avaliação de riscos devem buscar identificar as áreas e

os processos mais sensíveis da unidade, a partir de uma análise de critérios de materialidade,

relevância e criticidade, com o objetivo de mitigar os impactos dos riscos sobre as atividades

operacionais da Agência, incluindo a adoção de medidas que resguardem a integridade

institucional e aperfeiçoem a gestão da informação no âmbito do órgão regulador. O órgão de

controle reconhece que a Agência já vem aplicando ferramentas capazes de minorar os riscos de

não atingimento de sua missão, como a realização de consultas/audiências públicas, a recente

adoção das Análises de Impacto Regulatório e a existência de uma postura de transparência ativa

no âmbito da instituição, como pode ser verificado pela disponibilização de uma nova ferramenta

de consulta processual online denominada SICNETWEB.

7. No que tange à implementação de práticas administrativas que impactaram

positivamente a gestão da Unidade em suas operações, tem-se que, em 2014, foi elaborado o

Planejamento Estratégico da ANEEL para o ciclo 2014-2017, que se vincula aos objetivos

setoriais para o setor de energia elétrica, integrando-se ao planejamento governamental (políticas

públicas, diretrizes gerais e setoriais, plano plurianual, lei orçamentária anual). Destaca-se, ainda,

a obtenção certificação de Qualidade ISO 9001:2008, para três subprocessos organizacionais da

Agência (Análise de pedido de Anuência Prévia, Ouvidoria Setorial, Transmissão das Reuniões

Públicas de Diretoria). / / j



8. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9o da Lei n.°

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.° 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da

IN/TCU/N.0 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no

Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de

que as peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com

vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.° 8.443/92, e

posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo sistema.

Brasília, i i de agosto de 2015.
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WAGNER ROSA DA SILVA

Diretor de Auditoria da Área de Infraestrutura


