
THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 1

 
Abstract-- In order to stimulate the technological innovations 

of the electricity sector in Brazil, on July 24 2000, the Law No. 
9.991 was sanctioned. This law obliges the companies of this 
sector to annually apply a minimum percentage of its Net 
Operating Revenue in Research and Technological Development 
projects, according to regulations established by the Brazilian 
Electricity Regulatory Agency (ANEEL). In this paper, initially it 
will present the entire legal framework of ANEEL’s R&D 
Program, as well as its directives and guidelines that regulate the 
elaboration and execution of projects. Will be shown the whole 
program, its elaboration format, the innovation chain phases and 
emphasis on project evaluation criteria. This has been the biggest 
problem faced by sector’s companies, which suffer from the high 
disapproval of invested resources, i.e., investments that are not 
considered as R&D resources, but as company expense and, 
consequently, as a loss to shareholders. Thus, the focus of this 
paper will be to present a proposition for a reformulation or 
implementation of the regulation that governs the R&D project 
evaluation process, based on a research carried out with the main 
roles involved in this process, making it possible to make the 
evaluation methodology more adequate to the objectives of the 
program, which is to provide more innovation in the operations of 
the companies in the electricity sector. 

 
Index Terms-- Execution of Projects, Investments, 

Methodology, Regulate, Research and Development and 
Technological Innovations. 

I.  INTRODUÇÃO 

OM das empresas do setor elétrico brasileiro 
(distribuidoras, transmissoras e geradoras, com exceção 

das que geram a partir de instalações eólica, solar, biomassa, 
cogeração qualificada e PCH), de investir em Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), o setor passou a gerar um volume 
substancial de recursos de investimento em P&D, sendo que, 
no período de 2000 a 2014, já foram investidos, algo em torno 
de R$ 1,25 bilhões, o que daria, aproximadamente, US$ 400 
milhões, sendo que, atualmente, anualmente são investidos 
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algo em torno de R$ 400 milhões (Aneel, 2015), considerando 
o investimento 0,3% da Receita Operacional Liquida (ROL), 
que é o valor estabelecido pela Lei 11.465/2007, que alterou 
os incisos I e III do art. 1º da 9.991/2000. 

Como não faz parte do “Core Business” das empresas do 
setor elétrico desenvolver pesquisas, elas se tornaram gestoras 
do programa, delegando a execução dos projetos a instituições 
públicas e privadas, com fins lucrativos ou não, as chamadas 
ICT´s, que tem a função de executar os projetos, segundo uma 
diretriz da empresa proponente. Este é um processo 
interessante que vem gerando bons resultados em relação a 
conhecimento e formação de mão-de-obra especializada, mas 
poucos resultados efetivos em relação a produtos e patentes. 

O grande problema deste processo, para as empresas do 
setor elétrico, está no alto volume de glosas sofridas. 
Atualmente, as glosas acarretam um prejuízo de, 
aproximadamente, R$ 100 milhões/ano (ou US$ 33 milhões), 
às companhias do setor elétrico brasileiro, sendo que elas 
ocorrem devido a falhas na execução dos projetos, acarretando 
glosas parciais, devido a itens não justificados ou inadequados, 
ou devido a glosa por mérito, quando o projeto é integralmente 
glosado por não ter sido considerado “Original”, segundo os 
critérios de avaliação da ANEEL. 

Há critérios mínimos que um projeto deve atender, 
determinados pelo Manual do Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica 
[1], no entanto, o problema deste processo de avaliação é que, 
por se tratar de P&D, muitas vezes a descrição do projeto pode 
não estar muito clara em seu Relatório, sendo, por 
consequência, mal avaliado, podendo chegar a não ser 
considerado como um projeto P&D e, neste caso, os custos 
totais, ou mesmo parciais, podem ser glosados, não sendo 
apropriado como P&D. Caso isto ocorra, os recursos 
empregados e não aprovados, recaem diretamente na conta do 
ativo da empresa. 

Com o propósito de mitigar esta situação, foi proposto pela 
CELPA, tendo a CEMAR como cooperada, o 
desenvolvimento do projeto ANEEL, PD-0037-0027/2016. 
Este projeto intitulado “Metodologia de Avaliação de Projetos 
de Pesquisa & Desenvolvimento Regulados pela ANEEL”, 
iniciado em outubro de 2016, vem sendo desenvolvido pela 
CENERGEL Consultoria em Sistemas Elétricos. Ele tem como 
objetivo criar um padrão mais justo e igualitário para 
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avaliação dos Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Setor Elétrico. Este sistema, intitulado de AGPeD, ao final de 
seu desenvolvimento será capaz de realizar buscas de 
anterioridade de forma automatizada, baseada em palavras 
chaves que caracterizem o projeto sob avaliação, além de 
poder avaliar sua aplicabilidade, relevância e razoabilidade 
dos custos. 

No âmbito deste projeto, o estudo apresentado neste artigo 
foi elaborado com o propósito de aprofundar no conhecimento 
do arcabouço legal do programa de P&D da ANEEL, seus 
aspectos regulatórios, bem como suas diretrizes e orientações 
que regulamentam a elaboração dos projetos, apresentado o 
programa, seu formato de elaboração, além de ser apresentado 
as fases da cadeia de inovação, com ênfase nos critérios de 
avaliação de projeto. 

O estudo do arcabouço legal que rege o programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento do setor elétrico nacional levou a 
elaboração de uma proposta de reformulação, ou 
implementação da regulamentação que rege o processo de 
avaliação dos projetos de P&D, elaborado a partir de uma 
pesquisa realizada junto aos principais atores envolvidos neste 
processo, possibilitando tornar a metodologia de avaliação 
mais adequada aos objetivos do programa, que é o de 
proporcionar inovação aos processos das empresas do setor 
elétrico. 

II.  REGULAMENTAÇÃO 

Nos primeiros contratos de concessão que passaram a 
obrigar a realização de Projetos de P&D, estabeleciam que as 
distribuidoras investissem 0,1 (um décimo por cento) de sua 
ROL nestes projetos, já as geradoras, deveriam investir 0,25% 
(vinte e cinco centésimos por cento) de sua ROL em P&D. 

Em 24 de julho de 2000 foi editada a Lei nº 9.991, que 
criou a obrigatoriedade dos agentes concessionários, 
permissionários e autorizados atuantes no setor elétrico 
brasileiro, com exceção das que geram a partir de instalações 
eólica, solar, biomassa, cogeração qualificada e PCH, de 
aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua Receita 
Operacional Líquida (ROL), em projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica 
(P&D), segundo regulamentação estabelecida pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

A Lei nº 9.991, dispõe sobre realização de investimentos 
em P&D, entre outros, por parte das empresas do setor de 
energia elétrica, onde parte dos recursos reservados à P&D são 
destinados a projetos, executados segundo regulamentos 
estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL. Ela definiu os percentuais mínimos da Receita 
Operacional Líquida (ROL) das empresas do setor elétrico a 
serem investidos anualmente em projetos de P&D, definindo 
que 40% do total seria destinado ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT; 40% 
para projetos de P&D, a serem desenvolvidos diretamente 
pelas empresas do setor; e 20% para o Ministério de Minas e 
Energia – MME. O montante apurado para o desenvolvimento 
de projetos, no mínimo 30% deverão ser destinados a projetos 

desenvolvidos por instituições de pesquisa sediadas nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

A Lei nº 9.991 foi regulamentado pelo Decreto n° 3.867, de 
16/07/2001, que estabeleceu as formas de realização dos 
investimentos no 1º Ciclo de Projetos (2000/2001), bem como 
estabeleceu os critérios de recolhimento das contribuições ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– FNDCT. Com esta Lei, as concessionárias e permissionárias 
de distribuição de energia elétrica ficaram obrigadas a aplicar, 
anualmente, no mínimo 0,75% (senta e cinco centésimos por 
cento) da ROL em pesquisa, e as concessionárias e autorizadas 
de geração, os produtores independentes e as concessionárias 
de transmissão ficaram obrigados a aplicar, anualmente, no 
mínimo 1% (um por cento) da ROL em pesquisa e 
desenvolvimento. 

As concessionárias de geração e produtores independentes, 
que assinaram contratos com ou sem obrigatoriedade de 
investimentos mínimos em P&D, antes da publicação da Lei 
no 9.991/2000, o percentual de 1% (um por cento) da ROL 
entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006. 

Em 26 de novembro de 2001, foi editada a Resolução 
ANEEL nº 502, onde foi aprovado o 1º Manual dos Programas 
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico 
Brasileiro [1], sendo estabelecido os procedimentos para 
elaboração, apresentação, acompanhamento e fiscalização do 
Programa. Já, na Resolução ANEEL Nº 185, de 21 de maio de 
2001, estabeleceu os critérios para cálculo e aplicação dos 
recursos destinados à Pesquisa e Desenvolvimento, pelas 
concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de 
energia elétrica. 

A destinação dos recursos de P&D estabelecido na Lei 
9.991 foi alterada em pela Lei nº 10.848, de 15 de março de 
2004, passando os limites a serem de 40% (quarenta por 
cento) para ser recolhido ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNCDT, 40% 
(quarenta por cento) dos recursos destinados a execução de 
projetos de P&D regulado pela ANEEL e 20% (vinte por 
cento) dos recursos devem ser recolhidos ao Ministério de 
Minas e Energia – MME. 

O Manual de P&D veio sofrendo algumas alterações ao 
longo do tempo. Após a Resolução nº 502, outras resoluções 
foram editadas que alteraram sua versão inicial. O segundo 
Manual foi aprovado por meio da Resolução nº 219, de 11 de 
abril de 2006. 
A mais importante alteração na forma de desenvolvimento do 
P&D ANEEL, ocorreu com a edição do terceiro manual, 
aprovado pela Resolução Normativa nº 316, de 13 de maio de 
2008. A importância deste manual é que, a partir dele, é 
extinta a concepção de ciclos de investimentos com datas fixas 
de apresentação de programas de P&D à Agência Reguladora, 
passando as empresas a ter maior liberdade para o 
desenvolvimento de seus projetos de P&D. Além disto, os 
projetos passam a ser desenvolvidos e, ao seu final, os 
resultados são apresentados a ANEEL para avaliação segundo 
4 parâmetros: originalidade, aplicabilidade, relevância e 
razoabilidade, e os projetos passaram a ser avaliados 
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incialmente e em seu final, por 3 (três) especialistas 
devidamente cadastrados na Superintendência de Pesquisa e 
Eficiência Energética (SPE) ANEEL. 

Em 14 de agosto de 2012, foi editada a Resolução 
Normativa nº 504, que deu origem ao Manual de P&D de 
2012. A principal e mais relevante alteração neste manual foi 
acabar com a avaliação inicial dos projetos. 

Em 2016 foi aprovada a Resolução Normativa nº 754, de 
13 de dezembro de 2016, onde a diretoria da ANEEL aprovou 
os Procedimentos do Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento – PROP&D [2].  

O PROP&D é um guia determinativo dos procedimentos de 
elaboração e execução de projetos de P&D, nele é define os 
tipos de projetos que podem ser realizados com recursos do 
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, a estrutura 
dos projetos e a forma de apresentação e os critérios de 
avaliação dos resultados alcançados. Além disto, apresenta os 
procedimentos para contabilização, prestação de contas e 
reconhecimento dos investimentos realizados. 

A seguir, será apresentado neste artigo, a seção referente a 
forma de avaliação dos projetos de P&D ANEEL, seus 
critérios de avaliação regulados pelo PROP&D. 

III.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO P&D ANEEL 

Segundo o Manual do P&D, a avaliação dos projetos de 
P&D é realizado de acordo com a caracterização do seu 
produto principal, analisado conforme seu tipo, podendo ser: 

 Conceito ou metodologia; 

 Software; 

 Sistema; 

 Material ou substância; 

 Componente ou dispositivo; 

 Máquina ou equipamento. 
 
Entre os produtos adicionais, são analisados a capacitação 

profissional e tecnológica proporcionado pelo projeto, seus 
impactos socioambientais e econômicos, em relação a sua 
pertinência ao projeto. O produto principal de um projeto de 
P&D deve ser caracterizado com foco na sua originalidade do 
produto ou da técnica aplicada. 

O produto principal de um projeto de P&D deve ser 
caracterizado em relação a sua fase na cadeia de inovação, ou 
seja: 

 Pesquisa Básica Dirigida - PB; 

 Pesquisa Aplicada - PA; 

 Desenvolvimento Experimental - DE; 

 Cabeça de série - CS; 

 Lote Pioneiro - LP; 

 Inserção no Mercado - IM. 
Para cada fase da cadeia de inovação é esperado um tipo de 

produto principal, a Tabela 1 a seguir, apresenta o tipo de 
produto principal esperado, por fase da cadeia de inovação. 

O P&D ANEEL é avaliado segundo 4 (quatro) critérios 
principais de em relação aos resultados obtidos: 

 Originalidade; 

 Aplicabilidade; 

 Relevância; 

 Razoabilidade dos custos. 
 

TABELA I 
TIPO DE PRODUTO PRINCIPAL POR FASE DA CADEIA DE INOVAÇÃO. 

 

 
 
Sendo atribuído a cada critério o conceito: 

 1 (Inadequado); 

 2 (Insuficiente); 

 3 (Aceitável); 

 4 (Bom); 

 5 (Excelente). 
O conceito final de um projeto é calculado com base na 

média aritmética das pontuações obtidas em cada critério. 
Além do Manual do P&D, há também o Gui do Avaliador 

de Projetos de P&D [3], que serve de orientação e 
padronização do processo de avaliação dos projetos. 

A.  O Critério Originalidade 

Originalidade é a qualidade do que é diferente ou novo. É 
um critério que tem por objetivo avaliar a caracterização do 
projeto como atividade de P&D. Deve ser considerado o grau 
de originalidade do produto principal ou da técnica 
empregada. 

Com relação a este critério, é importante destacar que é o 
único eliminatório e é sempre julgado conforme sua fase na 
cadeia da inovação e a data de início de execução, ou seja, é 
um critério que não é considerado na avaliação de projetos 
caracterizados como nacionalização de produto, sendo que 
neste caso, deve ser analisado a justificativa para 
enquadramento como tal, e os produtos importados 
substituídos. 

A originalidade também não é avaliada em projetos na fase 
final da cadeia de inovação, ou seja, projetos enquadrados nas 
fases de cabeça de série, lote pioneiro e inserção no mercado; 
isto porque, um projeto para chegar a esta fase de 
desenvolvimento teve ter passado, obrigatoriamente, nas fases 
iniciais da cadeia de inovação, sendo, neste caso, atribuído o 
conceito 0 (zero), ou não aplicável (N/A), sendo que este 
conceito não compõe a nota final do projeto. 
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Na avaliação da originalidade deve ser ponderado o 
ineditismo, a inovação e sua contribuição ao estado da arte 
obtida pelo projeto. Em seu relatório deve estar muito bem 
descrito as inovações do projeto, em relação ao produto 
obtido, à técnica ou metodologia desenvolvida. Em seu 
relatório deve ser justificado os casos de não obtenção do 
produto proposto, identificar a originalidade e/ou inovação da 
metodologia empregada, o mérito científico da pesquisa 
realizada, o conhecimento gerado e sua contribuição para 
novas investigações ou desenvolvimentos, possibilitando a sua 
inovação e originalidade. 

Para avaliar a originalidade deve ser verificado a qualidade 
e abrangência da revisão bibliográfica e da pesquisa do estado, 
realizando buscas por projetos similares na base de P&D 
ANEEL, patentes e de registro de software no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial – INPI, verificar a 
existência de produtos similares no mercado e 
desenvolvimentos similares apresentado em publicações em 
periódicos indexados. 

Ressalta-se que a existência de projetos similares, já 
realizados ou em execução, não descaracteriza, por si só, a 
originalidade do projeto em avaliação, havendo critérios 
preestabelecidos no PROP&D, que caracterizam, 
minimamente, a originalidade de um projeto. 

Por ser um critério eliminatório, a avalição do critério 
Originalidade deve ser muito criterioso e a atribuição do 
conceito “Inadequado” ou “Insuficiente”, que glosam 
integralmente os investimentos realizados no desenvolvimento 
do projeto, deve ser fundamentada por critérios técnicos e 
científicos muito bem fundamentados por fontes e referências 
que evidenciem e justifiquem o conceito atribuído ao projeto. 

B.  O Critério Aplicabilidade 

O critério aplicabilidade tem como objetivo avaliar a 
abrangência de aplicação do produto principal do projeto. Para 
isto deve ser observado a comprovação das funcionalidades 
por meio de testes de campo, laboratório, ou outros, que 
possibilitem verificar a capacidade de seus resultados de ser 
aplicado e empregado, ou seja, sua capacidade de ser colocado 
em prática, mas sempre considerando a fase da cadeia da 
inovação da pesquisa e possíveis restrições de utilização. 

Segundo o PROP&D, a abrangência de um projeto é 
verificada pelo campo de ação de sua aplicação, em termos de 
setor econômico, segmento ou classe de consumo, número de 
consumidores ou potenciais usuários, verificando a extensão 
de aplicação considerando o tipo de instituição (entidade 
executora, empresa de energia elétrica ou setor elétrico). 

A avaliação da aplicabilidade deve considerar a sua 
extensão por meio da classificação de seus resultados em 
relação ao nicho de aplicação, utilidade para a proponente do 
projeto dentro de seu segmento de atuação, para o setor 
elétrico e aplicação geral. 

Quanto maior a capacidade que um projeto tem de alcançar 
diferentes segmentos do setor elétrico (geração, transmissão, 
distribuição), mais abrangente ele é, assim como é considerado 
abrangente o projeto que possa atingir mais setores 

econômicos além do setor elétrico e classes de consumo 
(residencial, comercial, industrial, rural, poder público, etc) e 
que possa beneficiar um grande número de consumidores, 
empresas ou pessoas. 

C.  Relevância 

O critério relevância é avaliado pelas contribuições ou 
impactos em termos tecnológicos, científicos, econômicos e 
socioambientais, considerando e incluindo todos os resultados 
do projeto, considerando o tema do projeto e sua fase na 
cadeia de inovação. 

Considera-se que um P&D tem relevância tecnológica 
quando proporciona apoio à infraestrutura laboratorial, com a 
ocorrência de doação de materiais permanentes e 
equipamentos para a execução do projeto. Também é 
considerado como tecnologicamente relevante a geração de 
propriedade intelectual conforme definições do INPI, assim 
como a realização de cursos de capacitação profissional, com a 
formação em cursos de pós-graduação lato sensu, cursos 
técnicos e cursos de treinamento. 

A relevância científica é avaliada por meio de publicações 
geradas, ou seja, considera-se publicações relevantes ao 
projeto na forma de periódico ou anais de eventos nacional ou 
internacionais. Em caso de periódicos deve ser avaliado sua 
classificação Qualis da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – CAPES na data de publicação. 

Os impactos socioambientais de um projeto de P&D 
ANEEL são avaliados considerando os benefícios ou mesmo 
os danos ao meio ambiente e à sociedade causados devido à 
sua execução. São considerados como impactos ambientais, os 
danos ou benefícios causados ao subsolo, o solo, as águas, o ar 
e o clima, bem como sobre a fauna e a flora. Já os impactos 
sociais são avaliados considerando o seu efeito sobre a saúde, 
segurança, qualidade de vida e bem-estar da comunidade, além 
de comprometimentos causados ou evitados sobre o 
patrimônio cultural, além de impactos sobre o 
desenvolvimento de novas atividades sociais ou econômicas, 
com a geração de renda e emprego. 

O impacto econômico de um P&D é avaliado considerando 
os parâmetros de produtividade, qualidade do fornecimento, 
gestão de ativos, mercado da empresa e eficiência energética. 

Outros parâmetros podem ser considerados, desde que 
devidamente identificado e justificado os seus respectivos 
benefícios econômicos. 

D.  Razoabilidade dos Custos 

No critério razoabilidade de custos avalia-se os impactos 
econômicos decorrentes da aplicação dos resultados do 
projeto, avaliada por meio do confronto entre os investimentos 
e benefícios alcançados, além de avaliar a pertinência dos 
gastos realizados com a execução do projeto. 

A avaliação dos investimentos realizados é realizada 
verificando a pertinência dos gastos incorridos com: Recursos 
Humanos; Materiais Permanentes e Equipamentos; Serviço de 
Terceiros; Material de Consumo; Diárias e Viagens; e Outros. 

A avaliação dos custos e benefícios de um P&D é realizado 
pela verificação de um Estudo de Viabilidade Econômica – 
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EVE, verificando seu Payback, Taxa Interna de Retorno – TIR 
ou Valor Presente Líquido – VPL. O EVE deve considerar a 
fase na cadeia de inovação e a natureza dos resultados obtidos 
ou esperados, pois, por exemplo, projetos enquadrados nas 
fases finais da cadeia de inovação. 

E.  Evolução do Processo de Avaliação 

O PROP&D [5] trouxe uma evolução interessante ao 
processo de avaliação dos projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento da ANEEL, definindo regras de avaliação de 
algumas questões, que até então eram subjetivas. 

Apesar da evolução ocorrida ao longo do tempo na 
metodologia de realização, apresentação e avaliação dos 
projetos de P&D do setor elétrico brasileiro, há ainda, e 
sempre haverá, métodos e critérios que podem trazer ainda 
mais clareza ao processo de sua avaliação. Foi com este 
objetivo que foi realizado o estudo apresentado neste artigo, 
onde foi realizada uma pesquisa de opinião que busca verificar 
junto a especialistas do setor, alguns pontos de melhoria deste 
processo. A seguir será apresentada esta pesquisa e seus 
principais resultados. 

IV.  PROPOSTAS PARA APRIMORAMENTO DO 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO P&D ANEEL 

A seguir é apresentada a Pesquisa de Opinião (survey) 
realizada neste estudo, realizada com profissionais que atuam 
na área de gestão, avaliação, gerência e desenvolvimento de 
projetos de P&D da Aneel, visando o levantamento da opinião 
destes especialistas sobre a forma de avalição atualmente 
adotada e sobre algumas sugestões de aprimoramento deste 
processo. 

A Pesquisa de Opinião envolveu os 4 (quatro) critérios 
pontuados na avaliação de um P&D/ANEEL, e procurou 
abordar pontos que causam algum tipo de polêmica no 
processo de avaliação, principalmente, relacionado às glosas 
nos investimentos em P&D. 

Todos as respostas as perguntas do questionário foram 
elaboradas de forma objetiva, podendo ser atribuída r uma 
nota de 1 (um) a 5 (cinco), sendo 1 para Discordo Totalmente; 
2 para Discordo Parcialmente; 3 para Não Concordo nem 
Discordo; 4 para Concordo Parcialmente; e 5 para Concordo 
Totalmente. Toda pergunta do questionário foi seguida de um 
espaço onde o entrevistado poderia, a seu critério, deixar sua 
opinião, sugestão e/ou critica deste processo. 

A seguir, para cada um dos critérios avaliados no P&D 
ANEEL, são apresentadas as perguntas e as respostas obtidas 
na forma de gráficos seguido de uma análise da resposta 
obtida. 

A.  Sobre o aspecto ORIGINALIDADE: 

1 – É correto considerar o critério originalidade como 
sendo eliminatório para os projetos na fase inicial da cadeia de 
inovação, ou seja, que ele possa ser integralmente glosado 
caso não obtenha nota 3 neste quesito. 

 

 
Fig. 1.  Glosa em função da originalidade. 
 

Conforme apresentado na Figura 1, a maioria dos 
respondentes, com 45,7% de respostas concordando 
parcialmente ou totalmente, acham que os projetos que não são 
avaliados como sendo Pesquisa e Desenvolvimento, devem ser 
integralmente glosados. Por outro lado, 26,7% não opinaram e 
26,7% não concordam com esta regra do P&D ANEEL. 

 
2 – Outros critérios de avaliação também poderiam ser 

considerados eliminatórios. 

 
Fig. 2. Critérios Eliminatórios. 

 
Conforme apresentado na Figura 2, a maioria dos 

respondentes, com 43,8% de respostas discordando 
parcialmente ou totalmente, acham que não deveria haver 
outros critérios eliminatórios, entretanto outros critérios 
podem glosar os investimentos realizados, principalmente os 
relacionados à Razoabilidade dos Investimentos realizados, 
por isto, provavelmente 31,3% dos respondentes concordam 
parcialmente ou totalmente que outros critérios de avaliação 
também podem ser considerados eliminatórios. 

 
3 – O critério “Originalidade” se divide em originalidade 

do produto e da técnica, no entanto, é atribuído somente uma 
nota para estes dois subcritérios. Considero relevante atribuir 
notas separadas para a originalidade do produto e da técnica. 

 
Fig. 3. Avaliação individual da originalidade 

 
Neste caso, conforme apresentado na Figura 3, a grande 

maioria dos respondentes, com 56,3%, concordam 
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parcialmente ou totalmente que deveriam ser atribuídas notas 
separadas para estes dois requisitos do projeto, sendo que 
somente 25,1% discordam parcialmente ou totalmente com 
isto. Esta é outra questão importante para ser avaliada, pois 
poderia deixar o processo de avaliação ainda mais 
transparente. 

 
4 – No caso de ser atribuída notas separadas para a 

originalidade do produto e da técnica, a nota final da 
originalidade deveria ser a média aritmética destas duas notas. 

 
Fig. 4. Média de notas individuais da originalidade 
 

Esta pergunta procurou avaliar uma situação que ocorre na 
prática, pois, normalmente os avaliadores procuram mesclar 
sua nota final da originalidade entre a nota da originalidade e 
da técnica e, verifica-se que, conforme apresentado na Figura 
4, se isto viesse a ser oficializado, 43,8% dos respondentes 
discordam parcialmente ou totalmente e 37,6 concordam 
parcialmente ou totalmente, com tal medida, havendo 18,8% 
que não opinaram, mostrando ser esta uma questão 
interessante de ser aprofundada nas discussões sobre o tema. 

 
5 – Havendo notas separadas para os subcritérios de 

originalidade, seria coerente que o atendimento a apenas um 
destes critério seria suficiente para aprovar um projeto em 
relação a sua originalidade. 

 

 
Fig. 5. Atender a uma só nota individual da originalidade 
 

Na realidade o PROP&D explicita que o atendimento a um 
destes critério é suficiente para comprovar a originalidade de 
um projeto, entretanto, é atribuído somente uma nota para os 
dois critérios de originalidade (produto e técnica), tanto é que, 
conforme apresentado na Figura 5, 56,3% dos respondentes 
concordam parcialmente ou totalmente que um destes critérios 
seria suficiente para comprovar a originalidade do projeto, e 
somente 25,1% discordam parcialmente ou totalmente com 
esta questão. 

 
6 – Considero interessante criar parâmetros que pudessem 

orientar na atribuição de notas do critério “Originalidade”, 
tornando o processo de avaliação mais transparente. 

 

 
Fig. 6. Parâmetros orientativos. 
 

Sim, conforme apresentado na Figura 6, 68,8% concordam 
totalmente com a criação de parâmetros orientativos para 
avaliação do critério de originalidade, demonstrando que o 
PROPED foi de encontro às necessidades de evolução do 
processo de avaliação dos projetos do setor elétrico brasileiro. 

 
7 – A avaliação da originalidade deveria considerar a 

necessidade de resolução de problemas técnicos, regionais, 
sociais e culturais, específicos de uma determinada empresa. 

 

 
Fig. 7. Projetos Regionalizados. 
 

Esta é uma questão que merece ser examinada pelo 
regulador pois, conforme apresentado na Figura 7, 75,1% dos 
respondentes concordam parcialmente ou totalmente e nenhum 
discorda, que o P&D ANEEL deveria poder considerar a 
necessidade específicas de uma determinada empresa do setor, 
e que, portanto, teriam pouca abrangência, o que acarreta em 
alto risco de glosa parcial ou total do projeto. 

 
8 – Quais outras considerações ou sugestões que você 

gostaria de fazer sobre a avaliação da originalidade de um 
P&D Aneel? 

As opiniões pessoais dos respondentes foram voltadas, 
basicamente, à necessidade de maior clareza no processo de 
avaliação da originalidade dos projetos, sendo sugeridas 
formas claras de pontuação por ação desenvolvida. 

B.  Sobre o aspecto APLICABILIDADE: 

1 – O critério aplicabilidade também deveria ser 
considerado eliminatório, ou seja, caso ele não atingisse o 
mínimo de 3 pontos, o projeto seria integralmente glosado. 
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Fig. 8. Aplicabilidade Eliminatória. 

 
Esta questão foi abordada para captar a percepção dos 

especialistas sobre a relevância dos projetos serem abrangentes 
e, conforme apresentado na Figura 8, para 50,0% dos 
respondentes, este não seria um critério relevante o suficiente 
para que seja eliminatório. Esta resposta reflete a percepção de 
que seria importante considerar a possibilidade de realização 
de projetos originais, mas que fossem específicos para solução 
de um problema local, com pouca abrangência de aplicação. 

 
2 – É correto avaliar a aplicabilidade de um projeto de 

P&D por meio dos subcritérios “Aplicabilidade do Produto” e 
“Abrangência da Aplicação”. 

 
Fig. 9. Avaliação da Aplicabilidade por subcritérios. 

 
Esta foi uma questão que buscou avaliar a importância de 

dividir a avaliação do critério aplicabilidade em dois 
subcritérios e se verificou a ocorrência de, praticamente, um 
empate nas opiniões dos respondentes onde, conforme 
apresentado na Figura 9, 37,6% concordam e 30,3% 
discordam com esta forma de avaliação da aplicabilidade. O 
que se propõe neste caso, é que seja avaliada a possibilidade 
de agrupar estes subcritérios em um só critério que avalie a 
abrangência e funcionalidade de um projeto de pesquisa. 

 
3 – Seria interessante atribuir notas separadas para os 

subcritérios “Aplicabilidade do Produto” e “Abrangência da 
Aplicação”. 

 

 
Fig. 10. Notas separadas dos subcritérios de aplicabilidade. 

 

Esta questão buscou avaliar a percepção dos respondentes 
em relação à necessidade de ser distinguido a funcionalidade e 
a abrangência de um projeto por meio de notas separadas e, 
como resultado observou-se, novamente, um empate na 
opinião dos respondentes onde, conforme apresentado na 
Figura 10, 43,8% concordam totalmente ou parcialmente e 
43,8 discordam totalmente ou parcialmente. 

 
4 – A funcionalidade de um projeto é um importante item 

de sua aplicabilidade e, por isto, deveria ser um subcritério de 
avaliação da “aplicabilidade de um projeto de P&D. 

 
Fig. 11. Avaliação da funcionalidade. 

Sim, conforme apresentado na Figura 11, 2,6% dos 
respondentes concordam sobre a importância de a avaliação da 
funcionalidade ser realizada de forma isolada, contra 25,1% 
que discorda, mostrando a excelente percepção existente sobre 
a importância de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento 
ser funcional e aplicável. 

 
5 – É essencial que um projeto de P&D do setor elétrico 

tenha potencial de vir a ser um produto de mercado, devendo 
ser este um critério a ser avaliado em um projeto. 

 

 
Fig. 12. Produto. 
 

Atualmente as empresas do setor elétrico tem demonstrado 
a preocupação que os resultados do projeto sejam convertidos 
em produtos de mercado, por isto esta questão foi abordada, 
possibilitando verificar a percepção dos respondentes a 
respeito e, conforme apresentado na Figura 12, a maioria, ou 
seja, 50,1% concorda com esta questão e 31,3% discorda, 
havendo ainda 18,8% de dúvida sobre esta importante questão. 

 
6 - Quais outras considerações ou sugestões que você 

gostaria de fazer sobre a avaliação da aplicabilidade de um 
P&D Aneel? 

Como conclusão, percebe-se que os respondentes do 
questionário têm a percepção da importância da avaliação da 
aplicabilidade de um projeto de P&D, mas que há margem 
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para evolução no critério de sua avaliação, principalmente em 
relação a avaliação de sua funcionalidade que deveria ser mais 
claro e também em relação a valorização dos projetos que se 
tornam produtos, internos à empresa ou mesmo produtos de 
mercado. 

C.  Sobre o aspecto RELEVÂNCIA 

1 – O critério relevantes também deveria ser considerado 
eliminatório, ou seja, caso ele não atingisse o mínimo de 3 
pontos, o projeto seria integralmente glosado? 

 

 
Fig. 13. Critério relevância como eliminatório. 
 

Esta questão foi abordada para captar a percepção dos 
especialistas sobre a importância de os projetos serem 
relevantes em termos científicos, tecnológicos, 
socioambientais e econômicos e, conforme apresentado na 
Figura 13, 56,3% dos respondentes, este não seria um critério 
relevante o suficiente para que seja eliminatório. 

 
2 – É suficiente avaliar a relevantes de um projeto de P&D 

por meio dos subcritérios relevância profissional, científica, 
socioambiental e econômica.? 

 

 
Fig. 14. Subcritérios de relevância. 
 

Conforme apresentado na Figura 14, 62,5% dos 
respondestes concordam totalmente ou parcialmente que o 
critério relevância deve ser avaliado por meio de sua 
relevância profissional, científica, socioambiental e econômica 
e somente 25,1% discordam, demonstrando que, para os 
respondentes, esta é forma correta de avaliar a relevância de 
um projeto de P&D. 

 
3 – Seria interessante atribuir notas separadas para os 

subcritérios de relevância profissional, científica, 
socioambiental e econômica. 

 

 
Fig. 15. Notas separadas para os subcritérios de relevância. 
 

Esta questão buscou avaliar a percepção dos respondentes 
em relação a se ter uma forma mais clara e transparente de 
avaliar a relevância e, conforme apresentado na Figura 15, 
62,5% dos entrevistados concordam que esta seria a forma 
mais justa de avaliar a relevância do projeto, sendo que 
somente 25,1 discorda com esta opinião. 

 
4 – A relevância científica é julgada por meio de 

publicações realizadas, registro de propriedade industrial e 
apoio a infraestrutura. Deveriam ser considerados também a 
qualidade de seu Relatório Final, manuais desenvolvidos e 
outros entregáveis. 

 
Fig. 16. Qualidade do Relatório Final. 
 

Esta é um ponto interessante que poderia contribuir para 
melhorar a qualidade dos entregáveis dos projetos de pesquisa 
e desenvolvimento do setor elétrico brasileiro e, conforme 
apresentado na figura 16, há uma concordância de 81,3% dos 
respondentes do questionário sobre esta questão. 

 
5 – Deveriam ser criados indicadores para avaliar todos os 

subcritérios de relevância, assim como ocorre com os 
indicadores socioambiental e econômico. 

 

 
Fig. 17. Criação de indicadores para avaliar a relevância. 
 

Esta é uma questão que foi avaliada para verificar a 
percepção dos entrevistados em relação a necessidade de haver 
mais clareza na forma de avaliar a relevância científica e 
tecnológica e, conforme apresentado na Figura 17, 68.8% dos 
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respondentes concordam que deveria ser criado indicadores 
para a avaliação destes subcritérios. 

6 – Seria correto incluir um item sobre a “Relevância 
Geral” de um projeto para o setor elétrico, como um critério 
de avaliação da relevância de um projeto de P&D. 

 

 
Fig. 18. Relevância Geral do P&D. 
 

Conforme apresentado na Figura 18, 49,9% dos 
respondentes concordam e 18,8% discordam que deveria ser 
criado um item de avaliação da relevância geral do projeto. 
Esta é uma questão que poderia ser considerada pois é 
importante que se avalie a relevância gral do projeto, 
considerando sua relevância para os envolvidos em seu 
desenvolvimento. 

7 – Quais outras considerações ou sugestões que você 
gostaria de fazer sobre a avaliação da relevância de um P&D 
Aneel? 

Em geral, as sugestões apresentadas se referiam à 
necessidade de reduzir a subjetividade da avaliação da 
relevância além de ser sugerido que os subcritérios de 
relevância deveriam ser excludentes, ou seja, se um projeto 
atende a um determinado critério, não seria necessário atender 
a outro. 

D.  Sobre o aspecto RAZOABILIDADE 

1 – O critério razoabilidade também deveria ser 
considerado eliminatório, ou seja, caso ele não atingisse o 
mínimo de 3 pontos, o projeto seria integralmente glosado. 

 

 
Fig. 19. Critério razoabilidade como eliminatório. 
 

Esta questão foi abordada para captar a percepção dos 
especialistas sobre a importância de os projetos terem custos 
razoáveis e, conforme apresentado na Figura 19, somente 
31,3% dos respondentes concorda com este tipo de colocação, 
não sendo, portanto, um critério relevante o suficiente para que 
seja eliminatório. Entretanto, este é um item que mais leva a 
glosas parciais nos projetos. 

 

2 – É correto avaliar a razoabilidade de um projeto de P&D 
por meio dos subcritérios razoabilidade dos recursos utilizados 
e dos benefícios econômicos.? 

 
Fig. 20. Subcritérios de razoabilidade. 
 

Sim, conforme apresentado na Figura 20, 5,1% dos 
respondentes considera relevante a avaliação da razoabilidade 
por meio dos subcritérios razoabilidade dos recursos utilizados 
e dos benefícios econômicos, o que é coerente pois é uma 
forma justa de avaliar o retorno dos investimentos realizados, 
entretanto, deve ser verificado e dada mais clareza a questão 
da modicidade dos investimentos realizados. 

3 – Considero importante a criação de faixas de valores 
razoáveis para o pagamento de Homem-Hora dos profissionais 
envolvidos no desenvolvimento do projeto, de acordo com sua 
formação, experiência e função no projeto. 

 

 
Fig. 21. Pagamento de Homem-Hora. 
 

Conforme apresentado na Figura 21, para 68,8% dos 
respondentes seria interessante criar faixas de valores 
razoáveis para o pagamento de Homem-Hora dos profissionais 
envolvidos no desenvolvimento do projeto, demonstrando a 
necessidade de criar critérios mais claros a este respeito. 

4 – Considero relevante desenvolver e apresentar Estudos 
de Viabilidade Econômica (EVE) para Projetos nas fases 
iniciais da cadeia de inovação. 

 

 
Fig. 22. Estudos de Viabilidade Econômica (EVE). 

 
Conforme apresentado na Figura 22, para 50,0% dos 

respondentes é relevante realizar Estudos de Viabilidade 
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Econômica (EVE) para Projetos nas fases iniciais da cadeia de 
inovação e 37,5% discordam desta colocação. Entretanto, 
deve-se considerar as dificuldades de se realizar um EVE em 
projetos iniciais da cadeia de inovação onde não se conhece os 
reais resultados que poderão incidir no desenvolvimento 
realizado. 

5 – Quais outras considerações ou sugestões que você 
gostaria de fazer sobre a avaliação da razoabilidade de um 
P&D Aneel? 

Um dos pontos mais abordados pelos especialistas se 
referiam a questão de criar mecanismos de acompanhamento 
dos projetos, possibilitando uma maior assertividade nos 
custos e prazos de desenvolvimento. Mas, de toda forma, 
verificou-se com a pesquisa realizada que existe uma grande 
preocupação em relação à transparência da metodologia de 
avaliação da razoabilidade, provavelmente por ser este o 
principal critério de ocorrência de glosas parciais. 

V.  CONCLUSÃO 

O conjunto de Leis e Regulamentações que rege o 
desenvolvimento do programa de P&D do Setor Elétrico 
Brasileiro vem evoluindo ao longo destes 18 anos, desde de 
sua regulamentação ocorrida no ano 2000, quando a Lei 9.991 
foi sancionada, buscando com isto, uma distribuição mais 
igualitária e justa dos quase US$ 130 milhões que as empresas 
do setor devem investir anualmente em pesquisa, além de, com 
isto, buscar o aprimoramento do processo de avalição destes 
projetos. 

Buscou-se com este trabalho, apresentar, além do de seu 
arcabouço legal, a forma como estes projetos são avaliados e, 
principalmente, a opinião de especialistas do setor sobre a 
metodologia atualmente adotada de avalição destes projetos. 

A principal conclusão sobre os estudos apresentados é que 
não há uma unanimidade entre os especialistas entrevistados 
em relação as principais questões abordadas nos 
levantamentos realizados, demonstrando que há a necessidade 
de haver um maior envolvimento e interação de todos os 
envolvidos e interessados, para que se chegue a um consenso 
em relação ao processo de avaliação destes projetos. Para a 
ANEEL, regulador do setor elétrico brasileiro, fica 
evidenciado que há ainda espaço para evolução deste 
processo, que precisam ser considerados para que se tenha um 
processo mais justo, igualitário e imparcial de avaliação do 
P&D do setor elétrico brasileiro. 
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