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      1 Abstract--The R&D of the National Electric Energy Agency of 

Brazil currently undergo an evaluation only after its conclusion. 

Thus, poorly evaluated projects can have the financial charges 

relating to their debts disallowed, which represent financial losses 

to companies in the electricity sector. More than 14% of the R&Ds 

suffer total disallowance because they are evaluated as 

inadequate. The proposed system, called the R&D Evaluation and 

Management (RDEM or AGPeD in Portuguese), has the main 

objective of reducing disapproval through automated evaluations. 

These evaluations can be carried out in the initial proposal of the 

R&D project, that is, before the beginning, during the 

development and at the end of R&D, and can generate a final 

report in a coherent and standardized way. Moreover, with the 

proposed system, the evaluation process can be faster, once the 

originality search becomes automated. This search can occur in 

several different sources, having the flexibility to include new 

sources, and reduce the time spent by the evaluator when 

compared to a manual search. Once the search is carried out in 

several different sources it is possible to also increase the 

possibility to evaluate more precisely. The RDEM system, in 

addition to automating the search for originality and report 

generation, still provides questionnaires that can indicate the 

aspects of costs, reasonableness, applicability and relevance of the 

evaluated research. Both electric sector companies can use the 

system in relation to project proposals, as well as auditors and 

consultants in relation to the final evaluation of various R&Ds. In 

the latter case, the system still has the advantage of using the same 

criteria for several works, reducing a possible error of human 

interpretation. This system is still being developed and new 

functionalities are being included, but with the part already 

developed it is possible to realize that the evaluation process can 

be improved with the use of this tool. Using prior evaluations of 

consultants and comparing with the previous results generated by 

the system, it was possible to determine a standard that the system 

should operate and this is already partially implemented. 

       Index terms—R&D automated evaluation; R&D 

disallowance; R&D management; Reduce disapproval; Reduce 

financial losses. 
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I. INTRODUÇÃO 

Os projetos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) do Brasil, 

passam por um severo processo de avaliação após a sua 

conclusão. Esta avaliação é realizada por um parecerista, ou 

avaliador, da Superintendência de P&D e Eficiência Energética 

–SPE/ANEEL. Caso o avaliador julgue o projeto como 

insuficiente, ou em um pior caso até mesmo não considerar tal 

projeto como P&D, os custos parciais, ou até mesmo totais, 

podem sofrer glosas (estorno à conta de P&D). Caso isto 

ocorra, os recursos empregados e não aprovados, recaem 

diretamente na conta do ativo da empresa, que deve estornar à 

conta de P&D da ANEEL. 

Segundo Manual de P&D da ANEEL [1], o processo de 

avaliação ocorre somente após a execução do projeto, 

conforme apresentado na Fig. 1. Desta forma, mesmo a 

originalidade, que é fator de grande relevância para qualquer 

projeto de P&D e que pode levar à glosa (estorno) total caso 

não seja caracterizada, só é avaliada posteriormente à execução 

do projeto. 

De acordo com os dados apresentados pela ANEEL em [2], 

dos 637 milhões de reais investidos em P&D apenas 420 

milhões de reais foram reconhecidos, ou seja, cerca de 34% do 

investimento foi estornado à conta de P&D. Pela planilha 

disponibilizada pela ANEEL em [3], agora analisando o 

número total de projetos, não o investimento feito nestes, é 

possível ver que dos 535 projetos já analisados, 213 sofreram 

alguma glosa, sendo que destes, 135 sofreram glosa parcial e 

78 sofreram glosa total, o que representa 25,2% e 14,6%, 

respectivamente, como ilustrado na Fig. 2.  

Como apresentado em [6], há espaços para investigações 

dos resultados e impactos obtidos com o programa de P&D do 

setor elétrico. Um dos motivos para tal afirmação está no fato 

de não haver uma ferramenta que padronize como as propostas 

de projetos devem ser avaliadas. 
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Fig. 1.  Processo de avaliação de projetos de P&D ANEEL. Adaptado de [1] 

 

A ferramenta proposta, chamada AGPeD, tem o propósito 

de fornecer às empresas do setor elétrico uma avaliação antes 

e durante a execução do projeto, para evitar as glosas que 

ocorreriam após a conclusão e avaliação final. O AGPeD foi 

proposto pela CELPA, tendo a CEMAR como cooperada, no 

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.  

O AGPeD pode auxiliar na escolha de projetos mais 

promissores, uma vez que rapidamente a originalidade pode ser 

pesquisada em diversas fontes simultaneamente e a 

razoabilidade dos custos pode ser inferida pelo proponente 

através de um questionário feito pelo AGPeD. Todo o processo 

de busca manual, em diferentes fontes de pesquisa online e 

análise de resultados de diferentes fontes, passa a ser feito em 

uma única tela, com buscas simultâneas e apresentação de 

resultados obtidos de tais fontes de forma simplificada e 

agrupada. 

Desta forma, o objetivo do AGPeD é permitir uma 

avaliação de propostas de forma que um projeto mal avaliado 

pela ferramenta seja descartado antes mesmo de seu início, 

permitindo que projetos mais promissores utilizem dos 

recursos que poderiam vir a ser glosados se um projeto não 

adequado fosse apresentado e aceito (sem avaliações prévias). 

Nas seções seguintes são apresentadas a metodologia de 

desenvolvimento, os resultados parciais e as conclusões do 

artigo. Na metodologia é apresentado o funcionamento básico 

do AGPeD, ilustrando como a ferramenta pode se encaixar no 

modelo atual de planejamento, execução e gerenciamento de 

projetos P & D.  
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Fig. 2.   Porcentagens de projetos aprovados e com glosas parciais e totais. 

Criado pelos autores, baseado em [3] 

 

 

II. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

 

Para a verificação da validade de um projeto de P&D a 

primeira etapa é a busca por trabalhos semelhantes, de tal 

forma que se valide a originalidade do projeto em análise. 

Tanto a empresa do setor elétrico que propõe e executa o 

projeto quanto o avaliador da ANEEL deverão realizar esta 

busca nas diversas fontes de suas preferências.  

Esta busca pode ser realizada de maneira mais rápida se 

uma única ferramenta realizar a busca simultaneamente em 

diversas bases. O AGPeD tem a capacidade de realizar esta 

busca em diversas fontes, como entre os projetos já executados 

para a ANEEL, e outras bases online utilizadas pelo 

consultor/avaliador credenciado da ANEEL envolvido no 

desenvolvimento desta ferramenta. Para melhores resultados, o 

AGPeD tem a possibilidade de inserção de novas bases a 

qualquer momento. 

Diversos mecanismos de buscas online permitem buscas 

avançadas, como as buscas por frase exata ou buscas que 

excluem uma palavra em específico. Esta ferramenta aqui 

apresentada utiliza destes recursos também, permitindo que 

resultados mais relevantes possam ser encontrados, validando 

ainda mais a originalidade de um projeto. 

Como apresentado em [3], aproximadamente 15% dos 

projetos avaliados sofrem glosa total, o que indica que o projeto 

já executado e concluído pode ter sido considerado como não 

original. Com o maior número de resultados que podem ser 

pesquisados pelo AGPeD, em relação à uma busca manual 

fonte por fonte, aumenta-se a probabilidade de que um projeto 

não original seja descartado antes da sua aprovação e execução, 

dando oportunidade para outros projetos, de fato, originais. 

Além do auxílio para a verificação da originalidade do 

projeto, o AGPeD conduz o usuário a um questionário que 

auxiliará em relação aos demais critérios de avaliação da 

ANEEL, como aplicabilidade da proposta, razoabilidade 

econômica e impactos ambientais. Este questionário gera uma 

possível nota nestes critérios, baseado no histórico de projetos 

já avaliados pelo consultor associado ao desenvolvimento do 

AGPeD. 

 

A. Funcionamento 

 

Na Fig. 3 é demonstrado o fluxograma básico de 

funcionamento da pré-avaliação que o AGPeD realiza, 

terminando esta fase no carregamento do projeto (início do 

processo tradicional, descrito na Fig. 1). 

A primeira etapa apresentada no fluxograma é a definição 

de palavras-chave a serem utilizadas nas buscas automatizadas 

do sistema. Atualmente esta etapa é realizada pelo usuário do 

sistema, mas o módulo de inteligência que está sendo 

desenvolvido poderá ser capaz de determinar um conjunto 

adequado de palavras-chave baseado em uma descrição do 

projeto fornecida pelo usuário.  

Seja com o usuário ou o módulo de inteligência, o sistema 

já é capaz de buscar diversas fontes baseado em um conjunto 

de palavras-chave. Esta é a segunda etapa, que pode ser 

repetida diversas vezes até que restem apenas resultados 

relevantes para se determinar a originalidade ou não da 

proposta em análise. 

Em poucos instantes de pesquisa já é possível rejeitar uma 

proposta não-original, abrindo oportunidade à novas propostas. 

Caso a proposta seja considerada como original, então através 

de respostas do usuário o sistema será capaz de atribuir notas 

aos demais critérios, como aplicabilidade, relevância e 

razoabilidade dos custos.  

Somente após esta avaliação prévia, de acordo com a 

proposta apresentada neste artigo, o projeto será carregado para 

início no processo tradicional de execução e avaliação 

posterior pela ANEEL. 

 

B. Notas por critérios 

 

Para avaliação da aplicabilidade o sistema atribui as notas 

apresentadas na Tabela I, sendo respeitado o padrão de notas 

da ANEEL com notas de 1 a 5. 

 
TABELA I 

NOTAS PARA CRITÉRIO APLICABILIDADE 

 

Questão Fração 

Foi demonstrado o potencial de 

aplicação do produto? 

1,0 

É um produto possível de ser aplicado 

no setor elétrico? 

1,0 

É um produto com aplicabilidade para 

o consumidor final? 

0,5 

Sua aplicação afeta diretamente um 

grupo de consumidores? 

1,0 

Foi previsto alguma forma de teste de 

sua funcionalidade? 

1,5 
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Fig. 3.  Avaliação de proposta de P&D com a ferramenta AGPeD 

 

 

Para o critério relevância, a avaliação é a média aritmética 

ponderada dos 4 subcritérios capacitação profissional, 

capacitação tecnológica, impacto socioambiental e impacto 

econômico. A ponderação varia conforme a fase da cadeia de 

inovação da pesquisa do projeto. A Tabela II, apresenta a 

ponderação atribuída aos subcritérios de relevância, 

dependendo da fase da cadeia de inovação. 

 
TABELA II 

PONDERAÇÃO DOS SUBCRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA POR FASE DA CADEIA DE 

INOVAÇÃO 

Subcritério 
Peso na 

Fase inicial 

Peso na 

Fase final 

Capacitação profissional 1,1 0,8 

Capacitação tecnológica 1,1 0,8 

Impacto socioambiental 1,0 1,0 

Impacto econômico 0,8 1,4 

 

A Tabela III, apresenta a classificação das fases da cadeia de 

inovação tecnológica. 

 

TABELA III 

CLASSIFICAÇÃO DAS FASES DA CADEIA DE INOVAÇÃO 

Fase da cadeia de inovação Classificação 

Pesquisa Básica Dirigida Inicial 

Pesquisa Aplicada Inicial 

Desenvolvimento Experimental Inicial 

Cabeça de série Final 

Lote Pioneiro Final 

Inserção no Mercado Final 

 

Os subcritérios capacitação profissional e capacitação 

tecnológica podem ser calculados através do acúmulo de 

produção conforme apresentado na Tabela IV, onde, se a soma 

de todas os produtos for maior que 5, ainda sim, a nota máxima 

atribuída ao subcritério é 5. 
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TABELA IV 

PARÂMETROS DO SUBCRITÉRIO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. 

Capacitação profissional Fração unitária caso SIM 

Cada doutorado 2,0 

Cada mestrado 1,5 

Cada pós-graduação 1,0 

Cada TCC 0,5 

 

A Tabela V, apresenta os parâmetros do subcritério 

capacitação tecnológica. 

 
TABELA V 

PARÂMETROS DO SUBCRITÉRIO CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA 

Capacitação tecnológica Fração unitária caso SIM 

Cada Solicitação de 

Propriedade Intelectual 
3 

Cada publicação em Periódico 

Internacional 
2,0 

Cada publicação em Periódico 

Nacional ou cada publicação 

em Anais de Evento 

Internacional 

1,5 

Cada publicação em Anais de 

Evento Nacional ou cada ação 

de Investimento em 

infraestrutura 

1,0 

 

Os subcritérios impacto socioambiental e impacto econômico 

são calculados de acordo com o número de indicadores que 

foram alcançados, conforme apresentado na Tabela VI. 
 

TABELA VI 

INDICADORES DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAL E ECONÔMICO ALCANÇADOS 

Componentes atingidos Nota 

0 1 

1 3 

2 4 

3 ou mais 5 

 

Desta forma o AGPeD pode determinar as notas dos 

critérios avaliados pela ANEEL em quaisquer das fases de um 

projeto de P&D, desde sua proposta e execução, até sua 

conclusão, onde o sistema irá gerar o relatório final do projeto. 

 

C. Conclusões do desenvolvimento 

 

Como é possível verificar no fluxograma de avaliação no 

manual da ANEEL, já apresentado na Fig. 1, após a execução 

do projeto é gerado um Relatório Final. Este relatório não tem 

formato fixo e algumas empresas podem gerar relatórios com 

muitas informações irrelevantes para o avaliador da ANEEL 

enquanto outras informações que seriam relevantes podem não 

estar presentes em tal relatório. Para melhorar este cenário, o 

AGPeD cria um relatório automático, baseado nos 

questionários respondidos, criando um padrão de informações 

que podem ser relevantes para o avaliador, mas permitindo livre 

alteração pela empresa do setor elétrico. 

Esta ferramenta foi iniciada em outubro de 2016 e ainda está 

em desenvolvimento, tendo sua conclusão prevista para 

fevereiro de 2018, mas pela estratégia de desenvolvimento ágil 

utilizada, o núcleo do projeto que já vem sendo desenvolvido, 

está funcional e diversos testes estão sendo realizados. Nestes 

testes já é possível verificar que esta busca unificada pode gerar 

grande economia de tempo, se comparada à busca manual.  

Como o projeto ainda está sendo desenvolvido, algumas 

funcionalidades ainda estão sendo acrescentadas. Atualmente 

está sendo inserido um módulo de inteligência capaz de 

determinar autonomamente possíveis refinamentos para a busca 

da originalidade, além de determinar melhor a relevância de 

cada resultado. 

 

III. RESULTADOS PARCIAIS 

 

As avaliações realizadas pelo AGPeD são consistentes com 

as avaliações prévias feitas pelo avaliador ANEEL, sem o uso 

de tal ferramenta. O sistema proposto é abrangente a todo tipo 

de projeto de P&D e o produto é utilizável por qualquer pessoa 

que desempenhe o papel de proponente, executor, gestor ou 

avaliador de projetos de P&D Aneel. 

Como resultados do protótipo, alcançou-se até o momento 

da elaboração deste artigo, um protótipo funcional que já é 

capaz de buscar trabalhos semelhantes, afim de validar a 

originalidade do projeto sob avaliação. Nos testes de buscas foi 

possível validar os resultados apresentados pela ferramenta com 

as fontes originais, como BDTD [4] e INPI [5], entre outros, 

pois os mesmos resultados foram apresentados por ambas 

formas de buscas.  

A diferença é o tempo necessário para as buscas, uma vez 

que para busca manual é necessário abrir cada uma das fontes, 

fazer a pesquisa e analisar resultados. Já pelo AGPeD é 

realizada apenas uma busca que retorna os resultados de todas 

as fontes simultaneamente, permitindo uma rápida análise dos 

resultados.  

Devido à diversos fatores, não foram comparados os tempos 

de buscas com e sem a ferramenta, já que tanto o navegador, 

quanto a velocidade de conexão à internet, como programas em 

segundo plano e a velocidade de digitação de cada usuário 

podem afetar o tempo de execução. O tempo de busca pelo 

AGPeD, com 5 fontes online configuradas, em um computador 
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com processador Intel Core i5, com 4 GB de memória RAM, e 

conexão à internet de 10 MB/s, é cerca de 5 segundos. 

Mesmo um computador de excelente desempenho, com 

excelente conexão à internet e um usuário com grande 

experiência e velocidade de digitação, seria muito improvável 

conseguir realizar buscas e salvar os resultados de 5 fontes 

diferentes em 5 segundos. Enquanto isso, utilizando o AGPeD 

o tempo de busca deve ser aproximadamente o mesmo 

independente, ou de forma menos dependente, destes fatores.  

 

IV. CONCLUSÕES 

 

A ferramenta proposta, o AGPeD, pode auxiliar as empresas 

do setor elétrico a evitarem glosas, uma vez que propostas 

desaprovadas pela ferramenta podem ser rejeitadas e outras 

propostas podem ser analisadas, evitando assim que tanto os 

consumidores quanto as empresas do setor elétrico e 

proponentes do projeto de P&D percam tempo e investimentos. 

Quase 15% dos projetos sofrem glosas totais, tendo que 

retornar todo o investimento à conta de P&D da ANEEL. A 

falta de originalidade pode levar a este tipo de estorno 

indesejado. Com o uso do AGPeD, em pouco tempo de buscas 

é possível ter maior garantia que um projeto é original e 

aplicável ao setor elétrico, se comparado à buscas manuais 

realizadas com o mesmo prazo disponível. 

Até a conclusão do desenvolvimento da ferramenta, previsto 

para fevereiro de 2018, espera-se que a mesma auxilie em toda 

a fase de concepção e desenvolvimento de um P&D. Com a 

validação da originalidade, espera-se que somente projetos 

originais passem à fase de desenvolvimento, na qual o AGPeD 

poderá orientar possíveis mudanças, frente a avaliações 

contínuas que podem ser realizadas na ferramenta. 

Devido a sua pertinência e originalidade, pretende-se 

realizar o registro de software no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial – INPI, para futura comercialização do 

produto final do projeto. 

O AGPeD não tem o propósito de substituir um avaliador 

humano. Ela apenas irá auxiliar a encontrar resultados mais 

rapidamente, além de garantir que os critérios utilizados sejam 

sempre os mesmos para diferentes projetos avaliados. Baseado 

nos resultados parciais apresentados, pode-se concluir que o 

AGPeD atende à expectativa de realizar buscas de maneira 

rápida. 
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http://www.aneel.gov.br/documents/656831/14942679/ANEEL-PeD-ABAQUE-Novembro2015.pdf/4a06dfa3-9b41-47b0-a4d6-19550027650d
http://www.aneel.gov.br/documents/656831/14942679/ANEEL-PeD-ABAQUE-Novembro2015.pdf/4a06dfa3-9b41-47b0-a4d6-19550027650d
http://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/gestao-do-progra-1/656831?inheritRedirect=false
http://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/gestao-do-progra-1/656831?inheritRedirect=false
http://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/gestao-do-progra-1/656831?inheritRedirect=false
http://bdtd.ibict.br/
https://gru.inpi.gov.br/pePI/
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