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▪ As ações de fiscalização alcançam 

os objetivos propostos?

Por que mudar?

▪ É possível medir os resultados 

alcançados?

▪ Como ser mais eficiente?

▪ Qual é o modelo de fiscalização 

adotado pela SFF?



Metodologia para 
Construção do Projeto Benchmarking: Modelos de 

Fiscalização da ANEEL

Diagnóstico

Participação Efetiva: 
engajamento para mudança



A força de trabalho está bem 
dimensionada e distribuída entre as 

coordenações?

Quem são os clientes da fiscalização 
econômico-financeira?

A estrutura organizacional da SFF 
favorece o alcance de seus 

resultados?

O planejamento das atividades está 
organizado a partir de processos?

Quais os conhecimentos e 
competências para a realização das 

atividades? Estão disseminados?



SFF em números

44 servidores 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Anuência Prévia

Conformidade Regulatória

Dados e Normas Contábeis

Fiscalização de Encargos

Fiscalização Tarifária

Gestão e Apoio Administrativo

Monitoramento Econômico e Financeiro

22 processos

41 atividades 

1400 documentos emitidos/ano

600 ações de fiscalização/ano

7 profissionais terceirizados

3 estagiários

Coordenações Técnicas



40% dos processos são realizados sob demanda

60% dos processos são de alta complexidade

30% dos processos são acompanhados por meio de 

indicadores formais

40% dos processos são executados para atendimento 

de um cliente (SGT)

80% dos processos são iniciados a partir de dados dos 

agentes

Qual o grau de satisfação do cliente?

Existe um compartilhamento de 
esforços entre as equipes de trabalho?

O conhecimento está disseminado?

Qual o grau de confiabilidade desses 
dados?

Como o resultado é medido?

SFF em números



Diagnóstico 

Análise 
SWOT

Entrevistas

Árvore de 
Problemas



▪ O projeto de construção de um novo modelo de fiscalização econômico-financeira, consubstanciando na

Iniciativa Estratégica 6.4.3, do Ciclo 2018-2021, foi incluído na última revisão periódica do Planejamento

Estratégico da ANEEL, aprovada pela Diretoria Colegiada em 25 de agosto de 2020, na 31ª Reunião

Administrativa Ordinária - RAO.

▪ Objetivo Principal: Estabelecer o modelo da fiscalização econômico e financeira da ANEEL com foco em

resultados, definindo níveis de fiscalização para atuação preventiva e responsiva, bem como fluxos de

trabalho, com o propósito de aumentar a efetividade das ações.

▪ A Iniciativa Estratégica tem previsão de dois anos e está fundamentada no desenvolvimento de três ações,

que juntos permitirão o desenvolvimento e aplicabilidade do modelo pretendido:

✓ estabelecimento da identidade institucional;

✓ revisão e organização dos processos de trabalho;

✓ definição da arquitetura e fluxo de dados.

Modelo de Fiscalização Econômica e Financeira



Ações de fiscalização priorizadas
a partir de monitoramento de
indicadores

Comunicação eficiente das ações,
dos resultados e das informações
geradas

Limites de ação definidos em
níveis de atuação

Coordenações integradas por
meio de processos
organizacionais e fluxos de
trabalho padronizados

Conhecimento técnico
disseminado entre as equipes de
trabalho

Resultados Esperados



Cronograma proposto – IE 6.4.3

Etapas 3º/20 4º/20 1º/21 2º/21 3/º21 4º/21 1º/22 2º/22

1. Definir atuação estratégica

2. Estruturar processos 
internos 

3. Estabelecer monitoramento 
e ação por níveis de atuação

4. Definir e implementar 
arquitetura e fluxo dos dados 

IDENTIDADE

ORGANIZAÇÃO
PAINEL DE 

INDICADORES
PROCEDIMENTOS

MODELO PILOTO

ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE DADOS/ SOLUÇÃO DE AUTOMAÇÃO



Identidade

ProcessosDados

Modelo de Fiscalização Econômica e Financeira

FISCALIZAÇÃO RESPONSIVA

FISCALIZAÇÃO 
RESPONSIVA Foco na atuação preventiva

Definição de níveis de atuação

Estabelecimento do Ciclo PDCA



Identidade 



Dados



Gestão

Processos

Dados

Riscos

Competências
Conhecimentos

Informações

Indicadores

DESENVOLVIMENTO

METAS

CONTROLE

MITIGAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

PLANEJAMENTO

FASE 1

FASE 2

MONITORAMENTO E CONTROLEFASE 3



Momento ideal! 

Projeto-piloto de 
Gestão de Processos

Integração de 
Gestão

Engajamento da 
equipe

Apoio de Parceiros
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