
1 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES À AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DA REGULA-

MENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SISTEMAS 

DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DOS AGENTES DE DISTRI-

BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

AP ANEEL 078/2016 

 



1 

CONTRIBUIÇÕES 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento consolida as contribuições preliminares do Centro de Estudos em Regu-

lação e Infraestrutura da Fundação Getulio Vargas (FGV - CERI) a respeito do objeto em discus-

são a Audiência Pública nº 078/20136 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que versa sobre 

a regulamentação de uma avaliação da qualidade dos sistemas de governança corporativa dos 

agentes do setor de distribuição de energia elétrica. 

Os pontos aqui debatidos se beneficiam de discussões realizadas no âmbito de projeto de P&D 

junto a EDP que possui como objeto o desenvolvimento de indicadores para sustentabilidade 

econômico-financeira e governança corporativa para as companhias de distribuição de energia 

elétrica no Brasil. O grupo de pesquisa, que envolve professores da FGV (CERI e EBAPE) e UNISI-

NOS, vê a questão como fundamental. Deste modo, as contribuições preliminares destacadas, 

com o objetivo de trazer observações sobre a regulação setorial sob uma perspectiva mais 

abrangente (high level), valem-se dos resultados obtidos até o momento no P&D citado. 

Na seção a seguir é apresentada uma avaliação inicial sobre a aplicabilidade da resolução nor-

mativa proposta, ressaltando as especificidades do mercado das distribuidoras de energia elé-

trica que possui diferentes empresas quanto aos seus tipos de organização e portes. Na segunda 

seção são apresentadas considerações sobre cada um dos componentes da proposta para as 

cinco dimensões abordadas na minuta de resolução normativa e suas respectivas pontuações. 

A terceira seção apresenta uma discussão sobre as definições que constam no documento da 

Aneel. As seções subsequentes apresentam uma análise sobre as pontuações atribuídas às di-

mensões e uma discussão sobre a simplificação proposta e os requerimentos para empresas de 

tipo de organização diferentes. 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

O foco das análises aqui apresentadas é orientado para as empresas de capital aberto listadas.  

Essa opção decorre do fato que a grande maioria das propostas serem de difícil aplicação a ou-

tros tipos de empresa, como as de capital fechado, limitadas e cooperativas. 
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Como cita o Caderno de Boas Práticas de Governança Corporativa Para Empresas de Capital Fe-

chado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

“Ressalte-se que tais empresas, a grande maioria que atua no país, compre-

endem enorme diversidade, no que diz respeito à natureza jurídica, composi-

ção societária, porte e maturidade, entre outras características. 

Assim, tais empresas enfrentam desafios próprios, distintos daqueles vivenciados pelas grandes empresas 

de capital aberto com suas ações negociadas em Bolsa, tais como: a necessidade de planejamento da 

sucessão da propriedade e da gestão das mãos da primeira para a segunda geração, e assim sucessiva-

mente, a delimitação clara entre a propriedade do capital e a gestão da empresa, proteção, avaliação e 

eventual liquidez de seus ativos, a qualidade e o acesso às informações aos sócios que não participam da 

gestão, a formalização de processos, incluindo o de gestão estratégica, entre outros”. (p.9) 

Empresas de capital fechado, entre outras características, não tem obrigação legal de constituir 

conselho de administração, conselho fiscal, comitês, entre outros aspectos.  Seus problemas de 

governança tendem a ser agravados pela ausência de mecanismos externos de controle, a exem-

plo de agentes do mercado de capitais e instituições reguladoras como a Comissão de Valores 

Mobiliários.  Suas práticas de prestação de contas, exigências de transparência, e controles in-

ternos são também diferenciados, e muitas das mudanças propostas pela Nota Técnica no 

245/2016–SRM-SFF/ANEEL e na proposta de Resolução Normativa nº 699/2016 podem exigir 

dessas empresas custos para adequação acima dos razoáveis, com impactos sobre a lucrativi-

dade das empresas e, principalmente, seus custos internos. 

Por certo que, quando a empresa é constituída como Limitada (Ltda), mais complexa – ou 

mesmo imprópria – pode ser a adequação de diretrizes de governança das empresas listadas 

para esse contexto.  A ausência de sócios anônimos cria tanto soluções como novos problemas 

às questões de governança corporativa.  Além de vários aspectos compartilhados com empresas 

de capital fechado, questões relacionadas à responsabilização dos sócios, baixa eficiência do 

processo decisório, centralização e pouca transparência das práticas, ausência de políticas de 

transferência da propriedade, são problemas muito mais expressivos relativos à governança 

dessas empresas que podem impactar suas atividades e a segurança do sistema elétrico. As pro-

postas trazidas à discussão pela ANEEL não direcionam esses problemas potenciais. 

Cooperativas, por sua vez, são constituídas como sociedades de pessoas, e não de capital, o que 

torna sua propriedade naturalmente pulverizada, e problemas como baixa participação (free-
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rider). Além disso, seguem uma legislação particular, a Lei n°5.764-71, que entre outros aspectos 

permite que seja governada por um Conselho OU Diretoria, em geral os executivos são também 

conselheiros eleitos, não permite indicação de não cooperados (independentes) ao conselho, e 

reserva direitos estatutários também aos eleitos.  

Ademais, importa também ressaltar que para as empresas estatais, tanto empresas públicas 

quanto sociedade de economia mista, há uma nova legislação federal que disciplina o estatuto 

jurídico dessas empresas (Lei n°13.303/2016) que disciplina regras específicas com validade a 

todas as instâncias da federação, além de outras práticas a serem disciplinadas por estados e 

municípios particulares a suas empresas estatais.  Neste caso, o problema é um eventual conflito 

das propostas de governança da ANEEL àquelas disciplinadas pela legislação das estatais. 

Em consequência de tantas especificidades, ao analisarmos os itens da proposta da ANEEL, para 

a grande maioria destacávamos a importância de considerar que o item apenas se adequava às 

empresas de capital aberto, e não às demais. Por essa razão, optamos então por fazer esse dis-

claimer, de forma geral, e delimitar a análise a esse conjunto das empresas listadas.  Importante 

destacar, contudo, que do conjunto das 63 distribuidoras apenas 22 são sociedades anônimas 

de capital aberto listadas, além do que dessas 22 há várias empresas estatais. 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES  

DIMENSÃO A: Transparência 

COMPONENTE A1: DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS INTERNAS E DOS REGIMENTOS DOS ÓRGÃOS E COMITÊS.  

Observar que apenas S/A de capital aberto possuem conselho de administração obrigatório, o 

conselho fiscal apenas é obrigatório em empresas estatais ou quando requisitado pelos minori-

tários, e o comitê de auditoria não é órgão obrigatório.  

Com relação à regra 3, por ser órgão de natureza não colegiada mas de maioria de membros 

indicados pelo controlador, restringir a possibilidade de um membro distinto de optar pela di-

vulgação por entendimento contrário da maioria pode ir contra à própria razão de existência do 

conselho fiscal. Desta forma, não fica claro qual o ganho de transparência da divulgação das atas 

deste comitê. 

Ainda sobre a regra 3, é importante ressaltar que esta exige que sejam divulgadas em website 

as atas das reuniões dos Comitês do Conselho de Administração, e na verdade, a redação deveria 

se ater ao Comitê de Auditoria.  

Tendo em vista que a regra 3 não apresenta graduação para pontuação do quesito A1 e ainda 

vai de encontro a outras leis como: o artigo 161 da Lei 6404/76, que afirma que a empresa cons-

tituída sob a forma de Sociedade por Ações (S.A.) disporá sobre o funcionamento do Conselho 

Fiscal em seu Estatuto Social de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado 

a pedido dos acionistas, sugerimos a retirada da regra 3.  

COMPONENTE A2: DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS PROSPECTIVOS E DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS NEGÓCIOS DA 

DISTRIBUIDORA.  

Essas propostas estão alinhadas às funções do conselho de administração, e são também trata-

das pela Lei 13.303. 

A última frase da regra 3 repete as exigências da regra 3 do item A1. 
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COMPONENTE A3: DIVULGAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE DA DISTRI-

BUIDORA.  

Este componente possui vários elementos que são discutíveis. O primeiro deles é a exigência de 

instalação de CF, sendo que o mesmo não é requerido legalmente nem para empresas que são 

SA. Mais uma vez, no item i, há referência a comitês (de um modo geral), mas deveria se referir 

somente ao Comitê de Auditoria, o mesmo ocorre no item ii. Há também referência para que 

este último seja estatutário, o que não necessariamente ocorre em todas as empresas. 

No item iv surge pela primeira vez a referência aos Controllers. O nosso entendimento é que 

este grupo de indivíduos deva ser melhor definido no item XVIII do Capítulo 2. Por exemplo, 

deverão constar todos os funcionários da área de Auditoria Interna ou somente o principal res-

ponsável? O mesmo ocorre com a expressão “colaboradores” na regra 6, referente ao item iv. 

Seriam todos os funcionários da empresa ou até um escalão específico? Cabe também observar 

que as regras de governança devem se limitar a orientar o comportamento do alto escalão das 

empresas, e suas transações com acionistas e mercado. Desse modo, seria interessante limitar 

a abrangência das propostas a esse nível hierárquico de modo a evitar que se torne um instru-

mento a engessar a estrutura e políticas internas das empresas 

COMPONENTE A5: DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO INTEGRADO OU DE SUSTENTABILIDADE.  

Uma sugestão para este componente é que assim como foi feito a referência para o relatório 

integrado, seja feita uma referência para o relatório de sustentabilidade. 

COMPONENTE A6: DIVULGAÇÃO BILÍNGUE DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A DIMENSÃO TRANSPARÊNCIA.  

Assim como o item anterior, não é clara a razão da divulgação bilíngue.  A transparência não é 

uma filosofia, mas um princípio justificado pela ideia que uma clara divulgação dos dados da 

empresa favorece a atuação dos sistemas externos de controle. Com relação a este compo-

nente, destaca-se o fato de muitas empresas não terem quaisquer relações com investidores, 

shareholders ou stakeholders internacionais. Neste tipo de situação, não é possível observarmos 

de antemão ganhos de governança corporativa para a distribuidora. Na verdade, essa divulgação 

muito provavelmente implicará apenas em custos adicionais as distribuidoras. Nossa sugestão 

é que este componente seja retirado das exigências.  
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COMPONENTE A7: DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO.  

Nosso entendimento com relação a este componente é de que seria necessária uma proposta 

de estrutura estatutária mínima para o comitê de auditoria das distribuidoras. 

COMPONENTE A8: DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA OU PRÁTICA REMUNERATÓRIA E DOS MONTANTES GLOBAIS DA 

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E CONTROLLERS.  

Prática importante, já obrigatória nas empresas listadas pela Instrução CVM 480, de 2009. En-

tretanto, os montantes globais da remuneração (expresso no item 13.3 dos Formulários de Re-

ferência), não são suficientes para evitar expropriações ou abusos de controladores, uma vez 

que informa apenas a média da remuneração.  A remuneração mínima e máxima seriam então 

necessárias para uma efetiva supervisão. Apesar disso, mais de 30 empresas listadas amparam-

se em mandato de segurança do IBEF para não veicular essa informação. Mais recentemente, 

encontra-se em audiência pública pela CVM mudanças na Instrução trazendo a Determinação 

da remuneração individual dos conselheiros de administração e da diretoria (item 2.2.3).  Outra 

questão seria quanto à construção de uma política de remuneração e ao uso dessa informação, 

visto que muitas empresas não têm investidores externos ou acionistas para controla-la.  Poten-

cial problema também é quanto o pagamento dos executivos, ou parte expressiva dele, é reali-

zado em outra empresa do grupo, fugindo ao controle da supervisão e informação. 

Um outro aspecto relevante diz respeito aos integrantes dos comitês e pertencentes ao que foi 

denominado Controllers, uma vez que dentre esses indivíduos possam existir integrantes que 

sejam funcionários das empresas que não possuem remuneração adicional, ou, se possuem, que 

esta seja feita dentro da CLT. Neste caso, a divulgação dos valores novamente poderia violar os 

direitos desses funcionários.  

Deste modo, o nosso entendimento é que em um primeiro momento a exigência deveria seguir 

um padrão simplificado, evitando-se exigências de valores máximos, médio e mínimos, que de-

mandaria informações sobre os seguintes órgãos: Conselho de Administração, Diretoria Execu-

tiva, e Conselho Fiscal. 

- Valor total de remuneração de cada órgão 

- Número de integrantes em cada órgão 
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- Valor total da parcela fixa de remuneração total de cada órgão 

- Política de bônus de longo prazo e remuneração variável de cada órgão, caso exista. 

DIMENSÃO B: Estrutura da Alta Administração (CA, Diretoria Executiva, Comi-

tês e CF) 

COMPONENTE B1: POLÍTICA DE INDICAÇÃO OU REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER ADMINISTRADOR E CONTROL-

LER.  

Item importante, mas que pode ser confuso no caso de empresas sem controle definido ou com 

acordo de acionistas vigentes, que tragam previsões anteriores contraditórias.  Ademais, as res-

trições colocadas, ou perfil mínimo desejável, podem vir a representar custos elevados ou serem 

de difícil provimento às empresas menores.  Outro ponto que suscita debates é a inclusão do 

Controller nesse tópico. Entendendo que a definição de Controller é aquela dada no item XVIII 

do Art. 2º. resta que a terminologia pode vir a despertar confusão, seja por não ser um cargo de 

natureza estatutária típica, seja por definir grupos de agentes não semelhantes em termos de 

funções ou níveis hierárquicos. No capítulo 5 desta contribuição, na seção Definições, sugerimos 

uma nova definição de Controller, que acreditamos ajudar no melhor entendimento das ques-

tões em que este termo aparece ao longo da nota técnica.  

Uma das regras exigidas na avaliação desta componente exige que: "O Agente Setorial pode 

prever, no documento estatutário ou na Política de Indicação, critérios diferenciados para o 

membro do Conselho de Administração representante dos empregados ou Conselhos de Con-

tribuintes". É importante destacar que essa determinação já é obrigatória e está prevista no 

Estatuto Social das distribuidoras, fato esse decorrente das condições para as privatizações ocor-

ridas no setor elétrico da década de 90, portanto apresentando apenas uma sobreposição de 

normas. 

Adicionalmente, a Lei das S.A. estabelece de forma exaustiva os requisitos e impedimentos para 

a eleição de membros da administração, mais um exemplo de sobreposição de normas. 
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Outro ponto a mencionar, refere-se a uma prerrogativa do acionista em determinar o número 

de membros e sua composição. Em termos de evolução do tema o limite máximo de 50% de 

membros do Conselho a ser indicado pelo Acionista controlador não parece razoável. Sugerimos 

preponderar uma regra mais equilibrada, a qual se encontra disposta no Componente B8, ou 

seja, estabelecer o percentual de 20% de membros independente no Conselho de Administração 

ao invés de 25% (o percentual de 20% coaduna-se com a regra do Regulamento de Listagem do 

Novo Mercado da BM&FBovespa). 

Sugerimos a exclusão do estabelecimento de critérios excessivos para os membros da adminis-

tração. 

COMPONENTE B2: RELATÓRIO DE ADERÊNCIA DA PROPOSTA À ADMINISTRAÇÃO  

Neste caso parece que o item se aplica exclusivamente às empresas abertas, dado que usual-

mente empresas fechadas e limitadas não possuem conselhos, tampouco assembleia de acio-

nistas. Mais complexa pode ser a situação da inclusão dos independentes que, apesar de dese-

jável, pode exigir um tempo para as empresas se mobilizarem ante uma oferta ainda incipiente 

de conselheiros independentes preparados no setor. 

COMPONENTE B3: PROCESSO DE AVALIAÇÃO ANUAL DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E DOS COMITÊS DE ASSESSO-

RAMENTO.  

Essa avaliação dos administradores se mostra cada vez mais difundida, a exemplo do disposto 

na nova Lei 13.303 para as estatais. É importante sua inclusão no texto. 

COMPONENTE B4: VEDAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS NA ALTA ADMINISTRAÇÃO DA DISTRIBUIDORA.  

Regra já difundida na maioria dos códigos de governança, cabendo, contudo, registrar que esse 

acúmulo de cargos não é usual no Brasil. Entendemos ser positivo a introdução desta regra no 

setor. No entanto, não vislumbramos que para tal dispositivo seja necessária a previsão em Es-

tatuto Social, bastando a norma para surtir seus efeitos.  

Por fim, sugerimos excluir a regra 2 do Componente B4, pois não vislumbramos o efeito prático 

de tal exigência uma vez as Companhias já emitirem Relatório da Administração Anual – RAD, 
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Relatório Anual de Sustentabilidade – RAS, Relatório Socioambiental da ANEEL e, Formulário de 

Referência e Formulário Cadastral (este para o caso de Companhias Abertas junto a CVM). 

COMPONENTE B5: VEDAÇÃO À EXISTÊNCIA DE CONSELHEIRO INTERCONECTADO NA DISTRIBUIDORA.  

Esse componente é controverso. Entendemos, apoiados na literatura econômica, a intenção na 

vedação de conselheiro interconectado como uma tentativa de evitar que um mesmo conse-

lheiro atue em diferentes empresas de um mesmo setor. Porém, a definição de Conselheiro 

Interconectado se restringe ao caso de conselheiros que atua em duas (ou mais) empresas de 

um mesmo grupo econômico (controladora). Neste caso, o grupo controlador pode usar as em-

presas para interesses que não sejam os dos minoritários de uma delas em benefício da outra. 

Neste caso também faz sentido a vedação do conselheiro interconectado. 

Existe, porém, o caso de empresas que são integralmente subsidiários ou pertencem 100% ao 

mesmo controlador. Nesta situação, uma controladora que possua um mesmo conselheiro, di-

gamos especialista em finanças, que atue no CA da controladora e das controladas, terá que 

buscar novos profissionais para atuar em cada uma. Se por um lado o receio apontado na pro-

posta é o de possível conflito de interesses, a ocupação de cargos por diferentes conselheiros 

em empresas nesta situação pode prejudicar a fluidez das informações e as tomadas de decisões 

e certamente elevará os custos de remuneração. Assim, não é claro que a o conselheiro inter-

conectado, tal como definido na proposta, seja necessariamente ruim nessa situação, uma vez 

que vai gerar custos sem ter claros quais seriam os benefícios. Cabe destacar que o veto a ocu-

pação de cargos diferentes, como por exemplo, diretor executivo em uma empresa e membro 

do conselho fiscal em outra, faz sentido uma vez que a potencialidade de conflitos de interesses 

nesses casos pode ser maior.  

COMPONENTE B6: REGRAMENTO DE PRAZO DE MANDATO E REELEIÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO NA DISTRIBUIDORA.  

Sugerimos que seja explicitado no regramento a obrigatoriedade de que o conselho seja substi-

tuído em sua totalidade a cada período ou em grupos (staggered/ classified board). Além disso, 

faz-se necessário definir um limite de reeleições para não tornar a norma inócua (número inde-

terminado de reeleições). 
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COMPONENTE B7: PREVISÃO ESTATUTÁRIA DO NÚMERO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NA 

DISTRIBUIDORA.  

A Lei das S/A, em seu Art. 140, afirma que “O conselho de administração será composto por, no 

mínimo, 3 (três) membros”, sendo esse órgão obrigatório apenas nas empresas abertas ou de 

capital autorizado (Art. 138). Grande parte das distribuidoras não devem ter atualmente um CA. 

Acreditamos que a regra de número mínimo de 5 pode ser questionada. Sugerimos que o nú-

mero mínimo de representantes no conselho seja de três integrantes. 

COMPONENTE B8: PREVISÃO ESTATUTÁRIA DO PERCENTUAL DE MEMBROS INDEPENDENTES DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO NA DISTRIBUIDORA.  

Atualmente a exigência do IBGC e Novo Mercado é de que 20% dos conselheiros sejam indepen-

dentes. Nesse sentido, nossa sugestão é de que o percentual seja reduzido de 25% para 20% o 

que em um CA com o tamanho mínimo (5 membros) resultaria em 1 independente.  

Ademais, as Regras propostas podem constranger a própria independência desse conselheiro 

ao mencionarem seu dever de “proteção dos minoritários nas distribuidoras” e atenção a diver-

sos itens regulatórios, seja votando em linha com requisitos dispostos no Regulamento, seja 

levando informações à ANEEL. De fato, essas vinculações não permitem caracterizar esse con-

selheiro como “independente”. 

COMPONENTE B9 - EXISTÊNCIA DE TREINAMENTO SISTEMATIZADO AOS ADMINISTRADORES, POR OCASIÃO DA 

POSSE E ANUALMENTE NA DISTRIBUIDORA 

A dúvida nesse item é quanto à exceção aplicada às distribuidoras de pequeno porte. Ainda que 

o treinamento possa impor custos adicionais à sua operação, parece ser um aspecto fundamen-

tal exatamente nas pequenas distribuidoras, onde a impessoalidade e a meritocracia podem ser 

fragilizadas pela proximidade entre dirigentes e associados. Por tais motivos, sugerimos a exclu-

são da obrigação de implementar treinamento sistematizado, devendo ficar sob a responsabili-

dade do Acionista a análise e utilização de critério de eleição nos termos da legislação societária 

vigente, contemplando análise curricular e reputacional. 
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COMPONENTE B10 - POLÍTICA REMUNERATÓRIA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO 

Importante política e seu detalhamento. A dúvida remete, novamente, às empresas de capital 

fechado ou limitadas que mantém essa informação em sigilo. Novamente, destacamos que mui-

tos Controllers podem ser funcionários da empresa e com contratos de trabalho redigidos com 

base na CLT e maiores detalhes sobre a divulgação destes podem ser entendidos como violação 

de direitos dos funcionários. 

Uma reflexão adicional diz respeito a relação entre o item B10 e o A8. Lá, em sua regra 1, havia 

o requerimento da divulgação das políticas de remuneração. E aqui faz-se o requerimento do 

detalhamento desta política. Não fica claro se o que deve ser divulgado no item A8 é o mesmo 

conteúdo do que será apresentado ao regulador no item B10. 

Em termos práticos, sugerimos excluir as regras dos itens 6 até 10, pois tais atribuições cabem 

exclusivamente ao Acionista, que nos termos da legislação vigente cabe aprovar anualmente a 

remuneração global da Administração (Conselho e Diretoria), e posteriormente ao Conselho de 

Administração a sua distribuição individual. Adicionalmente, não nos parece razoável obrigar o 

acionista a remunerar seus dirigentes com ações ou com outros instrumentos remuneratórios 

similares. Há que permanecer a faculdade desta decisão nas mãos do Acionista. Seria uma in-

versão de valores tornar este instrumento remuneratório como uma obrigação regulatória. 

COMPONENTE B11 - EXISTÊNCIA DE DIRETOR TÉCNICO E DIRETOR FINANCEIRO EXCLUSIVOS 

O texto a respeito da exclusividade da presença de diretores técnicos e financeiros gera uma 

dupla interpretação. Não é possível constatar se a exclusividade a que se refere à proposta de-

veria ocorrer sobre os cargos ou funções assumidas pelos diretores técnicos e financeiros. Su-

gerimos um melhor detalhamento a respeito da questão a fim de solucionar possíveis dúvidas 

existentes entre os reguladores e regulados. 

Segundo consulta feita junto a Aneel estes diretores podem acumular funções, no entanto não 

podem acumular cargos, como outras diretorias.  
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DIMENSÃO C: Relação de Propriedade e Controle 

COMPONENTE C1 - MECANISMOS DE PROTEÇÃO A MINORITÁRIOS 

Entendemos que a existência de Acordo de Acionistas, em princípio, não gera potenciais prejuí-

zos a acionistas minoritários, uma vez que os direitos e prerrogativas destes se encontram res-

guardados por lei, sendo inclusive recepcionado pelo novo código interagentes de governança 

(item 1.2). [M1] [M2] No geral, esse componente possui regras que vão além das práticas de 

mercado, sendo que tampouco o Novo Mercado exige Tag Along de 100% para preferenciais 

(apenas ordinaristas), e a exigência de estrutura de capital com percentual de ações com direito 

a voto superior a 50% pode exigir mudanças expressivas na alocação da propriedade e modelo 

de financiamento das empresas, dado que a lei permite parcela igual a 50%, sem efeitos para 

estruturas anteriores a 2001, quando era autorizado apenas um terço de ordinárias. 

Conforme o Art. 15 § 2o da Lei das S/A 

“O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrição 

no exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do 

total das ações emitidas”. 

Ou seja, a parcela de preferenciais pode ser igual a 50% 

Ao propor como boa prática que o “Percentual de ações/quotas (ou equivalentes) com direito a 

Voto superior a 50% (cinquenta por cento) das parcelas do capital social total”, fica restrita a 

possibilidade de paridade, bastante usual no mercado brasileiro. 

É necessário registrar também que as Poison Pills podem representar um importante meca-

nismo de proteção aos minoritários, ao obrigarem a realização de Oferta Pública de Aquisição 

(OPA) quando níveis de concentração de propriedade são alcançados por um acionista.[M3]  As 

Golden Shares, são tipicamente associadas a empresas privatizadas (Lei 6.404, Artigo 17 § 7o), 

de modo que sua existência não pode ser considerada um prejuízo aos minoritários.  Assim, não 

parece interessante, do ponto de vista de proteção aos minoritários, restringir esses institutos. 
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COMPONENTE C3 - COMPROMISSO DE APORTE DE CAPITAL PELO CONTROLADOR. 

Componente importante na perspectiva da manutenção da qualidade do sistema de distribui-

ção. Sugerimos esclarecer que a situação de aporte de capital deveria ocorrer via chamada de 

capital inclusiva aos minoritários, de modo a evitar sua diluição 

DIMENSÃO D: Controles Internos 

COMPONENTE D2 - FORMULAÇÃO, DIVULGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CÓDIGO DE CONDUTA OU INTEGRIDADE 

O novo Código Brasileiro de Governança Corporativa das Companhias Abertas, ou Código Inte-

ragentes, já dedica todo um capítulo à Ética e Conflito de Interesses, tratando em seções espe-

cíficas de Código de conduta e canal de denúncias, Conflito de interesses, Transações com partes 

relacionadas, Política de negociação de valores mobiliários, Política sobre contribuições e doa-

ções. No momento em que se busca convergir as orientações de governança, poderia ser reava-

liada a oportunidade de lançamento de novas diretrizes. Desta forma, nossa opinião é que neste 

tópico sejam adotadas as regras do Código Interagentes. 

COMPONENTE D3 - TREINAMENTO DOS COLABORADORES SOBRE O CÓDIGO DE CONDUTA OU INTEGRIDADE 

Realizamos uma pesquisa e constatamos dificuldade das empresas divulgarem com exatidão a 

previsão do cronograma de treinamento de seus colaboradores. Além disso, é importante des-

tacar que esse componente não tem método de fiscalização definido e tampouco apresenta 

punição pelo seu descumprimento, assim sendo, acreditamos que com a redação atual esse 

componente irá apresentar declarações pró-forma apenas para o cumprimento da exigência de-

mandada. Sugerimos a retirada deste componente. 

COMPONENTE D4 - IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO COMPLIANCE E RISCOS NA DISTRIBUIDORA 

Como instrumentos de gestão, não seria adequado vincular a função Compliance, e principal-

mente Riscos, ao Comitê de Auditoria (Regra 1) i). É interessante a proposta de proteção do 

titular desses cargos, mas seria recomendável estabelecer condições para sua contratação e 

mesmo destituição, uma vez que na maioria das empresas brasileiras existe um Controller cujo 
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poder se projeta no conselho de administração. Assim, a ocorrência de falhas provocadas pelo 

Controller poderia continuar sem a adequada cobertura. Logo, somos favoráveis a transferência 

dessas funções para o Comitê de Auditoria, resguardando que o CF não é conceituado como 

“controller” e é independente dos demais órgãos, respondendo apenas aos acionistas, além do 

que várias das funções típicas de uma controladoria devem estar localizadas sob a guarda dos 

executivos. 

COMPONENTE D5 - IMPLANTAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA 

O Comitê de Auditoria já é obrigatório em instituições fiscalizadas pelo Banco Central, e se mos-

tra um instrumento recomendável na governança. Resta dúvidas quanto à aplicação dos dispo-

sitivos deste comando para distribuidoras de capital fechado ou limitadas, uma vez que os ex-

purgos desobrigam apenas as distribuidoras de pequeno porte. Sugerimos que esse item não 

seja obrigatório. 

COMPONENTE D6 - ALINHAMENTO ENTRE AS PRÁTICAS DOS CONTROLES INTERNOS E A POLÍTICA DE ADMI-

NISTRAÇÃO DE RISCOS. 

Importante observar que nem todas as empresas apresentam todos os riscos listados. Para as 

empresas pequenas, esses controles podem representar custos excessivos. Sugerimos a exclu-

são deste item para as empresas de pequeno porte ou que este item não seja obrigatório. 

COMPONENTE D7 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONA-

DAS. 

O novo Código Brasileiro de Governança Corporativa Companhias Abertas, ou Código Interagen-

tes, já dedica todo um capítulo a esta questão. Sugerimos a adoção da regra, existentes nestes 

documentos. 

COMPONENTE D8- ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO FISCAL. 

Pela Lei 6.404, o Conselho Fiscal não é órgão de instalação obrigatória. Além disso, o órgão 

trata de uma fiscalização ex-post, não podendo legalmente tratar das dimensões relatadas no 
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Artigo 4º da Resolução Normativa. De forma geral, as regras mencionadas nesse componente 

refletem os comandos da lei, exceto pela Regra 1, item (i). Em termos práticos sugerimos 

observar o que dispõe a legislação societária – vide Lei 6.404/76, em especial quanto às com-

petências e atribuições do Conselho Fiscal, bem como excluir o regramento proposto. 

DIMENSÃO E: Conformidade Regulatória 

COMPONENTE E1- HISTÓRICO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS 

De acordo com a tabela de pontuação do componente, a pontuação é gradativa para empresas 

com número de punições entre 0 e 5 nos últimos 4 anos e pontuação nula para empresas com 

6 ou mais punições. Sendo um componente do tipo obrigatório, é necessária a pontuação má-

xima para que a empresa não seja classificada no nível de governança corporativa Insuficiente. 

Entretanto, analisando o histórico dos processos com decisões finais publicadas no período en-

tre os anos de 2013 a 2016, a média de sanções por distribuidora é de aproximadamente 8,9. 

Apenas dez distribuidoras de energia elétrica não possuem condenações definitivas, obteriam a 

pontuação máxima e, portanto, seriam elegíveis aos níveis Médio e Alto. Verifica-se também 

que 62% das distribuidoras obteriam pontuação nula no componente E1 para o período consi-

derado. A figura a seguir reporta o histograma de condenações definitivas por distribuidora nos 

últimos quatro anos. 

Figura 1 - Histograma de Condenações Definitivas por Distribuidora nos Últimos 4 Anos 

 
Fonte: Aneel. Elaboração: FGV/CERI. 
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A escala das punições deve ser revista. As graduações de pontuação como determinadas, não 

são capazes de gerar uma regra de caráter separador. Deve-se partir da base de punições exis-

tentes no mercado para que se chegue a uma escala de punições capaz de distinguir os esforços 

dos diversos agentes. 

Tabela 1 - Média de Sanções das Concessionárias por Categoria 

Categoria Média de Sanções 

Nordeste 14,45 

Sudeste Acima de 400 mil 14,33 

Centro-oeste acima de 30 mil 10,50 

Norte 3,86 

Sul acima de 400 mil 9,33 

Sul e Sudeste acima de 30 mil e abaixo de 400 mil 6,50 

Sul, Sudeste, Centro-Oeste até 30 mil 4,60 

Fonte: Aneel. Elaboração: FGV/CERI. 

Aqui é importante ressaltar que o tamanho da distribuidora afeta o número de condenações. 

Além disso, estas infrações apresentam diversos níveis de gravidade e são passíveis de recurso, 

logo, uma distinção entre suas características deve ser aplicada. Aproximadamente 9% dos pro-

cessos foram suspensos com depósitos ou decisão judiciais. A minuta não faz referência se será 

atribuído tratamento diferenciado para esses casos. Considerando a proporção de processos 

judicializados, é importante considerar como, e se, esses casos entram na contagem da pontu-

ação. 

Além disso, entendemos que o indicador deva ser modificado de forma a relativizar as punições 

em relação às fiscalizações efetuadas pela ANEEL. Dessa forma, as empresas não seriam avalia-

das em função do número de fiscalizações arbitrariamente realizadas pelo regulador. 

Adicionalmente, a média histórica de quatro anos pune em demasia a distribuidora que corrigiu 

seus procedimentos ao longo do período. Sugere-se que os últimos 12 meses constituam um 

período mais adequado para a avaliação das medidas corretivas implementadas pelas distribui-

doras. 
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DEMAIS COMPONENTES DA DIMENSÃO E 

Para os demais componentes da dimensão Conformidade Regulatória não foi possível obter da-

dos suficientes para realizar análise similar à realizada para o componente obrigatório E1. 
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4. DEFINIÇÕES 

A seguir apresentamos alguns comentários sobre as definições apresentadas no Capítulo II da 

minuta de resolução normativa. 

Art. 2º - XII – Conselheiro Interconectado 

A definição não faz menção ao caso de empresas que são subsidiárias integrais (possuem um 

controlador, que detém 100% do capital, comum). Nossa sugestão é que seja definida com cla-

reza se esta situação está na definição ou não, uma vez que ela constitui um caso específico. 

O “Conselheiro Interconectado” é definido no item XII como “o membro de Conselho de Admi-

nistração de distribuidora que atua como membro de Conselhos (de Administração, Fiscal e/ou 

Consultivo) ou de Comitê ou ainda como Diretor Executivo de empresa do mesmo grupo econô-

mico, gerando assim eventual ou potencial conflito de interesses”.  A expressão é, possivel-

mente, uma tradução do board interlock, quando o conselheiro participa do board de mais de 

uma empresa, não exatamente dentro do mesmo grupo econômico.  Há pouca investigação so-

bre as relações de governança com as subsidiárias, de modo que não é possível avaliar os bene-

fícios dessa medida.  A princípio, essa interconexão não representa problemas de governança, 

e sua proibição pode trazer custos adicionais. 

Art. 2º - XVIII – Controllers 

Segundo o corpo da minuta: “Controllers são os membros do Conselho Fiscal e os membros e/ou 

colaboradores do Comitê de Auditoria Estatutária, da Auditoria Interna e Área da função de 

Compliance e Riscos”. No entanto, essa definição é muito distinta da real atribuição de control-

lers que na verdade é uma estrutura organizacional ligada ao CEO e apresenta atribuições de 

gerir as informações da empresa, como suas estruturas contábeis.  

Durante nossa avaliação, constatamos que a real intenção ao se incorporar o conceito de con-

trollers era o de incorporar os conselhos fiscais, no entanto, o conselho fiscal tem atribuições e 
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subordinações distintas dos controllers, e por isso, se foi essa a intenção do redator, sugerimos 

a troca desse termo. 
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5. PONTUAÇÕES 

Seria importante reconsiderar, de forma geral, os pesos e escalas das pontuações. Na Tabela 2 - 

Pontuações Máximas por Dimensão possível verificar que a distribuição de pontos entre as di-

mensões não é homogênea e também não é normalizada para o cálculo final do IGCC e do IGCR. 

Entretanto, não foi apresentada na Nota Técnica 245/2016 justificativa para atribuição de pesos 

distintos entre as dimensões. 

Um método que pode ser explorado pelos reguladores é a utilização de modelos de decisão 

multicritério, como em Marques, Cruz e Pires. (2015). Via de regra, a construção de pesos em 

modelos é função de uma equação de regressão, tendo como pesos os coeficientes aproxima-

dos. Na ausência de uma variável dependente ou a ser otimizada, os pesos devem seguir algum 

critério empírico, sendo o modelo mais utilizado a atribuição segundo um painel de especialis-

tas. Assim, como sugestão geral, um painel de gestores e especialistas poderia ser formado es-

pecificamente para a atribuição desses pesos. Ainda, uma alternativa mais simples seria atribuir 

o mesmo peso para todas as dimensões e, a partir da evolução dos índices e avaliação subse-

quente das regras propostas, serem realizadas alterações que se julguem pertinentes e neces-

sárias. 

Tabela 2 - Pontuações Máximas por Dimensão 

Dimensão 
Pontuação Máxima – 
Comp. Obrigatórios 

Pontuação Máxima 
– Comp. Desejáveis 

Pontuação Máxima 
Total 

A 9 13 22 

B 17 15 32 

C 6 6 12 

D 12 12 24 

E 6 26 32 

Fonte: Minuta RN Aneel. Elaboração: FGV/CERI. 
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Outro aspecto a ser considerado é que, se há critérios obrigatórios e cuja ausência conduz a 

empresa à classificação “Insuficiente”, tais critérios possuem uma característica intrínseca de 

“pré-requisito” e não justifica atribuir pesos aos mesmos. 

Por fim, analisando a Tabela 3 - Análise de Características dos Índices GCC e GCR, é possível 

verificar que o sistema de pontuação pode gerar incentivos para que as distribuidoras não bus-

quem atender a totalidade dos componentes listados e arbitrem na escolha de quais compo-

nentes são necessários para atingir o percentual mínimo de um determinado nível dos Índices 

de Governança Corporativa Clássica e Regulatória.  

Tabela 3 - Análise de Características dos Índices GCC e GCR 

 Índice GCC Índice GCR 

Percentual Mínimo Exigido 

Nível Médio 50% 60% 

Nível Alto 70% 80% 

Máximo Pontos Obrigatórios/Máximo Total 49% 41% 

Pontos Desejáveis Necessá-
rios para Atingir Percentual 

Mínimo 

Nível Médio 1 24 

Nível Alto 19 48 

Fonte: Minuta RN - Aneel. Elaboração: FGV/CERI. 
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6. INCENTIVOS PARA A PRÁTICA DA BOA GOVERNANÇA 

Os incentivos propostos pela ANEEL, os quais estão dispostos no Art. 8º da minuta de resolução, 

se referem apenas à anuência prévia de contratos, desvinculação de bens inservíveis e alteração 

de atos constitutivos.  

O esforço e custo adicional com pessoal, apuração, controle e reportes necessários para a ade-

quação da atual governança não geram incentivos à mudança desejada pelo regulador. 

Incentivos mais fortes podem ter o efeito desejado, tais como: 

1. Maior autonomia às distribuidoras com alto e médio nível de governança (menos 

fiscalizações); 

2. Atenuante de multas de até 30%. 

A métrica para as empresas com alto e médio nível de governança poderia ocorrer tal como 

disposto na tabela abaixo: 

Tabela 4 - Incentivos para distribuidoras em nível médio e alto de governanrnança 

Incentivo 
Nível de governança 

Alto Médio 

Autonomia 
Redução de 

fiscalizações 

Redução de 

fiscalizações 

Atenuante de 

multas 
30% 10% 
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7. REQUERIMENTO PARA AS EMPRESAS E EXCLUSÕES DE COMPONENTES 

Destacando o mérito da criação de estímulos à busca pelas distribuidoras de boas práticas de 

governança, vimos destacar ainda um aspecto que, entendemos, deve ser considerado na pro-

posta, relativo à necessidade de convergência entre os diversos códigos e diretrizes de gover-

nança, como discutido anteriormente. 

De fato, a Minuta de Resolução avança positivamente nesse sentido, ao tratar na Seção 6 da 

simplificação da avaliação (Encapsulamento avaliativo por avaliação externa), que permite às 

distribuidoras que tiverem aderido ao regime diferenciado de Governança Corporativa da Bolsa 

de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA) – Novo Mercado, 2º ou 1º Níveis ou Bovespa Mais, ou 

certificadas pelo Programa Destaque em Governança de Estatais, requerer tratamento simplifi-

cado da avaliação das dimensões. 

Nesse caso, então, por que simplesmente não seguir as regras do Novo Mercado e níveis de 

acesso para as empresas listadas, e criar regras específicas às empresas não listadas que não 

têm possibilidade de abrirem seu capital? Nem todas as empresas podem abrir capital, princi-

palmente pela limitação dos ativos e faturamento, justificando com essa impossibilidade de mi-

gração a criação de regras particulares. 

Enfim, seguir as regras do Novo Mercado seria “radicalmente” simplificador, poderia encontrar 

mais apoio das empresas e agentes do mercado, e reduziria o risco de conflitos com outras pro-

postas e legislações. 

Sobre os expurgos, com base nos comentários feitos ao longo de todas as componentes da nota 

técnica, gostaríamos de sugerir uma nova lista de expurgos. Acreditamos que a lista previamente 

inserida teve a intenção de considerar as distintas realidades vividas entre as empresas presen-

tes no setor elétrico brasileiro, mas com base em nossa análise, essa lista é insuficiente para 

permitir que determinados grupos atendam as normas desejadas. Tanto a segmentação dos 

grupos, quantos os itens a serem expurgados devem ser revistos. 

Segundo nossa avaliação ao invés de termos expurgos para as classes – Distribuidoras de pe-

queno porte, Distribuidoras que sejam subsidiária integral e Distribuidoras que não pertençam 



24 

a grupo econômico – poderiam ser definidas regras específicas conforme a natureza das empre-

sas, segmentadas em: Cooperativas, Empresas Fechadas, Empresas Estatais e Empresas Listadas 

de Capital Aberto. E para esses novos segmentos sugeriríamos regras distintas baseadas em suas 

características. Essa abordagem parece ser a mais acertada frente a grande disparidade de rea-

lidade entre os grupos de empresas destacados. 
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8. CONCLUSÃO 

Esta contribuição buscou realizar uma revisão acerca da minuta de resolução normativa pro-

posta pela Audiência Pública nº 078/2016, que tem como propósito regulamentar a avaliação 

da qualidade dos sistemas de governança corporativa a ser aplicada aos Agentes Setoriais do 

segmento de distribuição de energia elétrica.  

Durante nossa avaliação, constatamos que o regulador teve como objetivo realizar um manual 

de normas complexo a fim de cobrir todos os campos relacionados à Governança Corporativa 

das empresas. No entanto, devido as diferentes características apresentadas por esse grupo for-

mado por 63 empresas, vimos que as normas apresentadas, tiveram como objetivo principal 

atender ao grupo das empresas de capital aberto listadas em bolsa de valores. Desta forma, 

focamos as nossas considerações neste grupo de empresas, visto que à grande maioria das pro-

postas são de difícil aplicação a outros tipos de empresa, como as de capital fechado, limitadas 

e cooperativas. 

Assim, nossa análise contemplou: considerações técnicas sobre cada um dos componentes da 

proposta; o questionamento sobre as definições de alguns termos presentes no corpo da mi-

nuta, que por vezes geram dupla interpretação ou até mesmo inviabilizam a aplicação de algu-

mas das componentes; e as pontuações e supressões das componentes de cada uma das dimen-

sões; o que nos permitiu chegar a uma série de conclusões. 

Adicionalmente, a avaliação revelou a existência de sobreposição de normas da minuta de reso-

lução com outras regras vigentes no mercado e destacou a necessidade de convergência entre 

os diversos códigos e diretrizes de governança. De fato, a Minuta de Resolução avança positiva-

mente nesse sentido, ao tratar na Seção 6 da Simplificação da avaliação (Encapsulamento avali-

ativo por avaliação externa), que permite às distribuidoras que tiverem aderido a regime dife-

renciado de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA) – Novo 

Mercado, 2º ou 1º Níveis ou Bovespa Mais, ou certificadas pelo Programa Destaque em Gover-

nança de Estatais, poderão requerer tratamento simplificado da avaliação das dimensões. 

Nesse caso, então, por que simplesmente não seguir as regras do Novo Mercado e níveis de 

acesso para as empresas listadas, e criar regras específicas às empresas não listadas que não 
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têm possibilidade de abrirem seu capital? Nem todas as empresas podem abrir capital, princi-

palmente pela limitação dos ativos e faturamento, justificando com essa impossibilidade de mi-

gração, a criação de regras particulares. 

Por fim, seguir as regras do Novo Mercado seria “radicalmente” simplificador, poderia encontrar 

mais apoio das empresas e agentes do mercado, e reduziria o risco de conflitos com outras pro-

postas e legislações. 
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