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1. Introdução 

A partir da Audiência Pública 038/2015, na qual foi disponibilizada a Nota Técnica N°175/2015, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) propõe a implementação de medidas para promover a sustentabilidade 

econômico-financeira e governança corporativa das concessionárias de distribuição de energia elétrica do 

país. 

Nos últimos anos, foi possível observar um constante aumento de importância dado pela regulação às 

práticas de governança nas empresas do país, dentre as quais podemos destacar os sistemas de controles 

internos, auditoria interna, formação de comitês fiscais e de auditoria com profissionais especializados e não 

relacionados à direção da empresa, canais de denúncia, gerenciamento de riscos, códigos de ética e 

mecanismos que tragam maior responsabilização da Direção da empresa nas informações que são passadas 

à mercado e a Agências Reguladoras, ou como ressaltou a ANEEL em sua nota técnica, o termo em inglês 

accountability. 

 

2. A Governança Corporativa como ferramenta de Regulação 

O uso da palavra accountability nos remete ao início dos anos 2000, especificamente 30 de julho de 2002, 

quando foi criada a Lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos. Naquela data, a Lei foi criada após o escândalo 

do caso Enron que abalou a confiança do mercado acionário norte americano por meio de fraudes nos 

demonstrativos contábeis da empresa. A Lei teve como foco restabelecer a confiança do mercado acionário 

americano por meio de implementação de medidas claras de controle de gestão nas empresas de capital 

aberto com ações na Bolsa de Nova Iorque. Dentre essas medidas, pode se destacar: a implementação de 

gerenciamento de riscos, certificação de sistemas de controles internos, formação e papel dos conselhos e 

comitês nas empresas, criação de órgãos de supervisão dos trabalhos de auditoria interna e da qualidade dos 

demonstrativos financeiros (PCAOB). No entanto, o maior avanço da Lei foi realmente a respeito da 

responsabilização, accountability, de gestores (diretores presidente e financeiro) a respeito da eficácia dos 

controles internos e das informações divulgadas a mercado, incluindo a possibilidade de criminalização 

desses profissionais em caso de problemas com qualidade das demonstrações financeiras ou com os 

instrumentos de governança corporativa dessas empresas1.  

Do ano de 2002 para cá, inúmeros escândalos de fraudes ou má gestão se passaram no Brasil ligados 

diretamente a problemas de governança corporativa nas empresas tendo causado prejuízos a investidores, 

clientes e demais stakeholders, bem como a imagem do mercado de capitais do Brasil, tudo isso sem que 

tivéssemos instrumentos específicos que possibilitassem a responsabilização direta de Executivos. Dentre os 

casos mais famosos, podemos citar empresas como: OGX, Grupo Rede, Banco Panamericano, Banco 

Cruzeiro do Sul, Petrobras e Eletrobras. 

                                                           
1 Seção 906 da Lei Sarbanes-Oxley – Sarbanes-Oxley Act of 2002. 
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Entre as mais recentes implementações de medidas para incentivar práticas eficazes de governança 

corporativas nas empresas, não obstante as algumas medidas da CVM e outras Agências, podemos citar 

como marco a recente Lei Antifraude, criada em 2013. Essa lei, pela primeira vez, trouxe a possibilidade de 

punição, na esfera administrativa e civil, para empresas com negócios no país, quando comprovada 

participação em esquemas de corrupção com entidades públicas no Brasil ou no Exterior.  

No entanto, o que também chama atenção nesse novo ordenamento é a questão de atenuantes nas sanções 

para empresas que tenham envolvimento em casos de corrupção e que possuam sistemas de controles 

internos e aspectos de governança corporativa, conforme prevê o seguinte artigo da Lei2: 

“Art. 7° - Serão levados em consideração na aplicação de sanções: 

(...) 

VIII – a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e 

incentivo a denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de 

conduta no âmbito da pessoa jurídica.  

Parágrafo único.  Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos 

previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder 

Executivo federal. ” 

Ou seja, para penas e sanções que podem chegar a até 20% do faturamento bruto para a empresa infratora, 

existe a previsão legal de atenuantes caso as empresas envolvidas possuam sistemas de controles internos e 

aspectos de governança corporativa que ajudem na prevenção e detecção de casos de fraudes, entre eles: 

canais de denúncia, auditoria interna, códigos de ética e de conduta.  

Importante mais uma vez ressaltar, o crescente entendimento dos legisladores sobre a necessidade e 

comprovada eficácia dessas ferramentas de governança na prevenção de práticas ilegais e incentivo a uma 

gestão mais transparente e íntegra das instituições. 

Voltando a Nota Técnica 175/2015 da ANEEL, esta cita, no item 2.3.1.1, o caso do Grupo Rede como 

exemplo da ocorrência de graves fragilidades nas ferramentas de controles internos das concessionárias do 

grupo, quando identificadas durante o processo de intervenção federal, como: (i) elevado grau de 

compartilhamento de estruturas e de pessoal com empresas fora do ambiente regulado pertencentes ao 

mesmo grupo econômico, causando prejuízo na qualidade do serviço prestado pelas concessionárias; (ii) falta 

de autonomia técnica das concessionárias devido a concentração de poder decisório na holding; (iii) 

transações com partes relacionadas não divulgadas, causando prejuízo as concessionárias; (iv) excesso de 

concentração de poder decisório nas mãos de um pequeno número de executivos do grupo, causando 

lentidão na tomada de decisão e dificultando a gestão das concessionárias com suas demandas locais; (v) 

falta de comitês e conselhos com participação de profissionais de fora da administração da empresa para 

                                                           
2 Lei 12.846 de 01 de agosto de 2013 – Lei Anticorrupção - Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 
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monitorar as decisões e gestão dos executivos das empresas. Na época em que foram identificadas estas 

irregularidades, o governo federal publicou a Medida Provisória 577 (convertida na lei 12.767), que dava à 

ANEEL o direito de decretar intervenção administrativa nas empresas que não atingissem indicadores 

econômico-financeiros mínimos. Em que pese esta intervenção foi declarada e o grupo foi vendido à 

Energisa, as regras jamais foram esclarecidas, já que as distribuidoras do grupo Eletrobras possuíam 

indicadores tão ruins quanto aqueles do Rede, não tendo sido declarada, entretanto, sua intervenção 

administrativa. 

Exatamente com este fim, a Nota técnica 175 ressalta as implementações já colocadas em discussão por 

meio de Audiência Pública 72/20143 sobre o estabelecimento de um pacote de governança mínimo com 

limites para o compartilhamento de estruturas e pessoas, bem como para a gestão de concessionárias de 

distribuição pertencentes a um mesmo grupo econômico sócio de outras empresas. Adicionado a isso, 

destacamos duas Cláusulas do Contrato de Concessão, abaixo transcritas: 

CLÁUSULA OITAVA - GOVERNANÇA CORPORATIVA E TRANSPARÊNCIA  

A DISTRIBUIDORA se compromete a empregar seus melhores esforços para manter 

seus níveis de governança e transparência alinhados às melhores práticas e harmônicos 

à sua condição de prestadora de serviço público essencial.  

Subcláusula Primeira – A DISTRIBUIDORA obriga-se a observar a regulação da ANEEL 

sobre governança e transparência que, entre outros, poderá estabelecer parâmetros 

mínimos e deveres regulatórios relativos ao Conselho de Administração, à Diretoria, ao 

Conselho Fiscal, à Auditoria e à Conformidade, além de promover o alinhamento da 

política de remuneração dos Administradores à natureza de longo prazo do serviço 

público de distribuição. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – COMPROMISSOS DO CONTROLADOR 

SOCIETÁRIO  

[...]  

Subcláusula Quinta - O(S) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES) se comprometem a 

observar a regulação da ANEEL para controladores de concessionárias de serviço 

público, compreendendo mas não se limitando a diretrizes sobre divulgação de 

informações, gestão de riscos e suporte a decisões de longo prazo. 

 

                                                           
3 Nota Técnica nº 345/2014 - SFF/ANEEL de 11 de dezembro de 2014 -  Análise das contribuições recebidas na Consulta Pública Nº 

12/2013, que discute a regulamentação do compartilhamento de recursos humanos e de infraestrutura no âmbito do setor elétrico. 
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Também foram levadas em consideração as contribuições recebidas em resposta à Consulta Pública 

015/2014 (“formalização e ao aprimoramento da fiscalização do equilíbrio econômico e financeiro das 

distribuidoras de energia elétrica, compreendendo a instituição de indicadores públicos de sustentabilidade”).  

Embora carecendo ainda de detalhes e especificações da Agência sobre os requisitos regulatórios a respeitos 

das ferramentas de governança citadas, bem como a diretrizes sobre divulgação de informações e gestão de 

riscos. Fica clara a importância que a ANEEL trata, a partir dos acontecimentos ocorridos no Grupo Rede, na 

forma que as concessionárias têm se estruturado administrativamente e de seus compromissos com a ética e 

integridade no relacionamento com seus stakeholders.  

 

3. As Medidas de Sustentabilidade Econômico-Financeira  

Mais uma vez a ANEEL, na Nota Técnica N° 175/2015, destaca os problemas econômicos que tomaram 

conta do Grupo Rede que resultaram na intervenção administrativa como sendo exemplos a serem evitados e 

motivadores para medidas de implementação de níveis mínimos de sustentabilidade econômico-financeira 

para as concessionárias de distribuição. 

São citados casos estrangeiros como os das Agências Britânicas de Energia OFGEM4 e de Saneamento 

OFWAT5 que estabeleceram regras que determinam a necessidade de as concessionárias manterem nota de 

crédito atestada por agência de rating idôneas, equivalente ao Grau de Investimento. 

Outras instituições também são citadas, principalmente em relação a bancos que possuem seus covenants 

para manutenção de condições e concessões de crédito à instituições. Assim, a ANEEL apresenta como 

condições às concessionárias padrões mínimos de qualidade (DEC e FEC) e de equilíbrio econômico-

financeiro a serem cumpridos nos primeiros 5 anos de concessão. Essas regras se baseiam nos seguintes 

pilares: 

I. Investimento na reposição da infraestrutura depreciada anualmente; 

II. Investimento para expansão do sistema e melhora da qualidade do serviço; 

III. Pagamento dos juros da dívida; 

IV. Cobertura das necessidades de capital de giro; 

V. Recolhimento dos tributos sobre o lucro; 

VI. Remuneração adequada dos sócios, e em certos casos,  

VII. A amortização da parcela do principal, entre outras obrigações. 

Com esses pilares estabelecidos em relação a sustentabilidade econômica das concessionárias, passou-se à 

verificação dos indicadores utilizados para medição dos níveis de sustentabilidade. 

                                                           
4
 Office of Gas and Electricity Markets - www.ofgem.gov.uk 

5
 Water Services Regulation Authority - www.ofwat.gov.uk 
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Primeiramente foram separadas as Receitas com a Parcela A das Receitas com a Parcela B, focando-se 

exatamente na Parcela B, que é de onde vem a remuneração dessas empresas com base nas regras 

tarifárias da própria ANEEL e definidas também no contrato de concessão. 

Ainda, foi definido com indicador base de fluxo de caixa para sustentação das concessionárias o EBITDA6 

(Earning before interest, taxes, depreciation and amortization) ou LAJIDA (Lucro antes dos juros, impostos, 

depreciação e amortização), este sendo deduzido de parcelas não recorrentes7 para que fosse possível 

verificar a fluxo de caixa das atividades operacionais, refletindo a performance intrínseca do negócio da 

empresa. 

Posteriormente, são subtraídos do Fluxo de Caixa (EBITDA) das Concessionárias os investimentos de 

Reposição dos Ativos e o Custo da Dívida, sendo esse resultado obrigatoriamente superior a 0 (zero).  

A fórmula definida foi: 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝑄𝑅𝑅 − 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 ≥ 0 

 

A Quota de reintegração (QRR) é calculada nos ciclos de revisão tarifária das concessionárias, e, para fins 

desse cálculo de sustentabilidade, deve ser atualizada pelo IGPM. Conforme definido pelo PRORET8, a quota 

de reintegração corresponde a parcela que considera a depreciação e amortização dos ativos ao longo de 

sua vida útil, dependendo da Base de Remuneração Bruta e da taxa média de depreciação dos ativos. 

Os juros da dívida, para fins de cálculo desse indicador, representam o valor da dívida líquida “precificados” 

pela multiplicação da taxa SELIC pela taxa média de juros de 111% do CDI, sendo a SELIC a referência do 

custo do CDI. Calculando esse custo, atualmente com uma SELIC de 14,25%, teríamos um custo anual de 

15,8%. 

Em relação ao custo da dívida, cabe a crítica em relação ao critério usado pela ANEEL, uma vez que na Nota 

Técnica 22/20159 que estabelece o custo de capital para composição da taxa WACC10 de remuneração do 

Capital, o custo de capital de terceiros é definido a uma taxa real de 5,14%, incluindo a atual inflação dos 

últimos 12 meses calculada pelo IBGE, de 8,89%, o custo de capital de terceiros ou da dívida seria de 14,49% 

- portanto 1,3 pontos percentuais menor que o utilizado pela ANEEL para fins deste cálculo de 

sustentabilidade.  

                                                           
6 A ANEEL ainda ressalta que a metodologia utilizada por ela difere da metodologia da CVM, possuindo estrutura de cálculo de “cima 
para baixo” para formação do indicador. 
7 A ANEEL considera na Nota Técnica as seguintes deduções: (i) Despesas com demissões voluntárias PDV; (ii) Provisões para 
redução de valores recuperáveis de ativos; (iii) Provisões em geral, Devedores Duvidosos, Trabalhista, Cívil, Fiscais, Ambientais, 
Regulatórios e outros; (iv) Recuperação de Receitas acima de 1% da Receita Bruta deduzida de impostos. 
8 PRORET - Procedimentos de Regulação Tarifária da ANEEL – Submódulo 2.1 – Procedimentos Gerais, item 3.1.3. 
9 Nota Técnica 22/2015 - SGT/ANEEL - Metodologia e critérios gerais para definição do custo de capital a ser utilizado no cálculo da 
remuneração dos investimentos efetuados pelas concessionárias de distribuição por ocasião da Revisão Tarifária Periódica - RTP. 
10 WACC – Weighted Average Cost of Capital – Custo Médio Ponderado de Capital. 
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Evoluindo na análise dos critérios de sustentabilidade econômico-financeiros estabelecidos nessa nota 

técnica, a ANEEL reconhece que existem concessionárias longe ainda do alcance desse patamar de 

resultado de caixa positivo após as deduções dos investimentos e do custo da dívida, inclusive existindo 

várias concessionárias com EBITDA negativo, antes de qualquer dedução de investimento ou custo de dívida. 

Assim, prevê a Agência que em no máximo 2 anos (2017) as concessionárias tenham que atingir o indicador 

EBITDA positivo, sendo no 3° ano (2018) o fluxo positivo após a dedução dos investimentos (QRR), e ao final 

do 5° ano fluxo de caixa positivo após a dedução dos investimentos e custo da dívida (2020).  

Lembrando que, da mesma forma que para cumprimentos dos indicadores de qualidade, o descumprimento 

de indicadores de sustentabilidade econômico-financeira por dois anos seguidos provoca a abertura 

automática de processo de extinção da concessão. Sendo nesse interim de não cumprimento da meta do 1° 

para o 2° ano, a ANEEL já prevê a necessidade de aporte de capital dos sócios para cumprimento do 

indicador, bem como a restrição na distribuição de dividendos acima do mínimo de 25% previstos em Lei. 

Assim, após o não cumprimento da meta no 1° ano existe a previsão de sanções para os controladores e 

acionistas das concessionárias. 

Em paralelo, a dada a importância das demonstrações contábeis-financeiras para apuração dos indicadores 

de sustentabilidade econômico-financeira, a ANEEL passará a exigir que as demonstrações financeiras 

regulatórias enviadas sejam acompanhadas dos seguintes requisitos: 

 Assinatura do Diretor Presidente e Diretor Financeiro, bem como do contador responsável; 

 Parecer dos auditores independentes quanto ao BMP e RIT do mês de dezembro de cada ano; 

 Parecer do Conselho Fiscal a respeito das demonstrações contábeis-financeiras, o qual deve ser 

obrigatoriamente formado por 2/3 de seus membros com comprovado conhecimento em finanças ou 

contabilidade. 

Apenas em relação aos requisitos acima expostos, não foram vinculados a essas obrigações, diretamente, 

nenhum tipo de sanção pela não cumprimento dos requisitos acima, ou em casos de problemas comprovados 

com a qualidade do conteúdo das informações das concessionárias enviadas à Agência.  

Analisando exemplos do mercado americano, junto com a Lei Sarbanes & Oxley foi criado pelo Congresso 

Norte Americano o PCAOB (Public Accounting Oversight Board), mecanismo de supervisão das auditorias de 

empresas de capital aberto para preservar os interesses de investidores, em relação a exatidão e 

independência dos relatórios e informações divulgadas a mercado. Essa entidade possui várias regras 

relacionadas a boas práticas de auditoria, ética e independência, orientações gerais e controle de qualidade 

das auditorias, todas elas sendo aprovadas pela SEC11, a “CVM americana”. O PCAOB estabelece sanções 

em caso de descumprimento, violação e omissões das práticas estabelecidas pelo Conselho, indo desde 

suspensão temporária do registro de trabalho, limitações temporárias e permanentes das funções e 

operações de empresas e profissionais envolvidos, até multas superiores USD 750 mil para pessoas físicas e 

                                                           
11 SEC – US Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). 
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USD15 Milhões para pessoas jurídicas12. Sendo inclusive apresentado na página na internet do PCAOB13, 

várias empresas e profissionais que ao longo desses anos já sofreram punições por descumprimento das 

normas e regras estabelecidas por esse conselho, demonstrando de forma transparente as violações e as 

punições impostas pelo órgão a infratores.          

 

4. Controles Internos e atendimento a Regulação 

Visto as novas regulamentações propostas pela ANEEL, faz-se necessária a implementação de medidas 

pelas concessionárias que possuem resultados práticos para o atendimento das regulamentações. Referente 

às medidas de governança propostas, várias distribuidoras já possuem estruturas administrativas que 

permitem o atendimento dos requisitos quando implementadas de maneira eficaz. Para tanto, as 

concessionárias devem se perguntar: (i) Existem instrumentos eficazes para a avaliação dos riscos e 

controles internos regulatórios? (ii) Como está sendo avaliada a eficácia dos controles internos contra 

condutas inapropriadas dentro empresa? 

A resposta dessas duas questões abrange boa parte dos normativos exigidos pela ANEEL nessa nova 

proposta regulatória trazida pela nota técnica 175/2015. 

Considerando a necessidade de cumprimento de aspectos de sustentabilidade econômico-financeira, as 

concessionárias deverão voltar-se cada vez mais para análise dos riscos e controles internos referentes as 

regulamentações tarifárias descritas no PRORET que envolvem o processo de revisão tarifária periódica. 

Uma vez que neste processo se define os valores reconhecidos pela Agência e que estão compreendidos no 

EBITDA das concessionárias. 

Portanto, ao longo dos ciclos tarifários, as concessionárias precisam avaliar seus controles internos existentes 

para garantir que seus investimentos de fato serão reconhecidos pela Agência, bem como a que valores 

serão avaliados conforme metodologia específica da regulação. Todo esse processo demanda uma eficaz 

gestão de ativos/investimentos (CAPEX), investimentos esses que geram o EBITDA das distribuidoras de 

energia por meio da remuneração definida pelo WACC regulatório estabelecidos pela ANEEL, atualmente em 

8,09%14. Dentre os controles analisados pela ANEEL durante as fiscalizações de Revisão Tarifária Periódica, 

podemos destacar: 

 Valoração do ativo, considerando o valor de fábrica, os componentes menores e os custos 

adicionais; 

 Cálculo de Depreciação; 

 Classificação da unidade de cadastro; 

 Conciliação físico-contábil (sobras contábeis); 

 Determinação e controle de obras de investimento; 

                                                           
12 Seção 105(c)(4)(D)(i) e 105(c)(4)(D)(ii) da Lei Sarbanes-Oxley – Sarbanes-Oxley Act of 2002. 
13 www.pcaobus.com/enforcement. 
14 WACC ANEEL, definido pela Nota Técnica 71/2015. 
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 Unitização de custos e componentes menores em obras; 

 Apuração de índices de aproveitamento; 

 Realização de adições, baixas e transferências; 

 Classificações e registros de acordo com o MCPSE e MCSE; e 

 Valoração e quantificação correta de bens. 

Todos esses controles, além de gerarem grande impacto no cálculo e reconhecimento dos investimentos ao 

longo do processo tarifário e, portanto, de vital importância para geração do EBITDA das concessionárias no 

prazo entre ciclos de revisão tarifárias, agora definidos em 5 anos, podem ainda gerar impacto pelo 

descumprimento dos preceitos regulatórios definidos pela Agência, gerando multas para as concessionárias 

que desrespeitarem essas regras. Definidos como “não conformidades” e consequentemente gerando “Autos 

de Infração”, essas “não conformidades” geradas ao longo do 3° ciclo de Revisão Tarifária variaram para as 

grandes concessionárias de R$30 a R$250 milhões, fora as glosas do CAPEX. 

Referente a condutas inapropriadas e implementações de controles internos que reforce a governança 

corporativa das concessionárias, é muito importante que se possuam ferramentas internas para constante 

avaliação desses riscos e a eficácia no seu controle. 
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5. Conclusão 

Empresas que possuem ferramentas mais aperfeiçoadas de governança têm sido premiadas por melhor 

avaliação de seus investidores e maiores facilidades na atração e acesso a capital para financiamento de 

seus projetos. Destaca-se entre essas ferramentas o papel da Auditoria Interna como mecanismo 

independente de avaliação desses controles, monitorando a eficácia e comunicando a conselhos e comitês, 

periodicamente, o nível do sistema de controle interno dessas empresas. Para tanto, é preciso fortalecer essa 

atividade internamente, criando Comitês de Auditoria que consigam estruturar planos de auditoria periódicos e 

que abranjam todas as áreas da empresa, por meio de equipes capazes de realizá-los. Importante destacar 

também, a forma colaborativa que a Auditoria Interna deve possuir com os Auditores Independentes, 

possibilitando a troca de informações, comunicação tempestiva e correta à conselhos e comitês em caso de 

identificação de condutas inapropriadas de dirigentes e profissionais dessas empresas.   

Contudo, a maior inserção de aspectos de governança e controles internos na regulação atrairá certamente a 

maior atenção dos executivos das empresas a esse assunto, disseminando na cultura da empresa a 

valorização de aspectos de integridade e transparência, sendo essa mensagem top down um potente 

propulsor das boas práticas de governança corporativa. 

Espera-se que com essas indicações de medidas de melhoria na governança por parte das agências, venham 

acompanhadas de medidas de enfrentamento e sanções para casos em que haja o desrespeito dessas 

regulamentações. Importante para que sejam cumpridos esses preceitos, é de que existam normativos para 

sanção de atividades inapropriadas, penalizando indivíduos e instituições que não se adequem a esses 

preceitos, e que causem prejuízos a consumidores, fornecedores, investidores e ao mercado em geral. 

Finalmente, para ao setor elétrico, ainda é preciso que a mensagem de boas práticas de governança seja top 

down partindo também do poder concedente, na medida em que as concessionárias controladas pelo governo 

precisam dar melhores exemplos de preceitos claros de transparência e controles internos, bem como as 

decisões a respeito das políticas do setor (planejamento e regulação) precisam possuir maior transparência, 

previsibilidade e participação dos agentes de mercado, para que se evite a escalada de processos judiciais 

contra decisões tomadas por órgãos do governo como tem ocorrido atualmente.  

 

  

http://www.lmdm.com.br/


 

Nota Técnica N° 175/2015 - SCT-SFE-SFF-SRD-SRM/ANEEL 
Modelo de termo aditivo ao contrato de concessão para a prorrogação das 
concessões de distribuição de energia elétrica. 

 

www.lmdm.com.br  10 
 

COMO A LMDM PODE AJUDAR?  

A LMDM é uma empresa de consultoria especializada em regulação e estratégia financeira para o setor 

elétrico. Além de assessoria ao processo tarifário, a LMDM pode mapear os processos da concessionária, 

definindo controles internos robustos que considerem o melhor retorno tarifário possível pela regulação 

vigente. 

Conte conosco para desenvolver uma estratégia de adequação às novas regras de compliance. Visite 

www.lmdm.com.br e entenda como nossa experiência poderá ajudá-lo a superar todos os atuais desafios 

regulatórios. 

 

Se preferir, fale com: 

Carlos Werlang Lebelein, Sócio de Auditoria e Riscos 

Carlos.Lebelein@lmdm.com.br 

Rosângela Mac Cord de Faria, Sócia de Governança Corporativa 

Rmf@lmdm.com.br  
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