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RESUMO 

O objetivo geral deste estudo foi investigar as características da contratação de 
recursos de Tecnologia da Informação - TI adotadas pelas empresas distribuidoras de 
energia elétrica entre 2015 e 2016. Para tal fim, realizou-se uma pesquisa descritiva, 
com abordagem qualitativa e quantitativa. Foram selecionadas seis empresas 
distribuidoras de energia elétrica de acordo com a acessibilidade aos dados 
disponíveis publicamente em seus sítios eletrônicos e no sítio da Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL. Para o tratamento dos dados empregou-se uma análise 
documental das informações relativas às empresas e uma análise do conteúdo dos 
editais, considerando 16 itens relativos às características de contratação de recursos 
de TI oriundos do referencial teórico, especialmente Sebesta (2010, 2012, 2013, 
2016). Complementou-se o tratamento dos dados com uma análise inferencial não 
paramétrica dos resultados da análise de conteúdo, com emprego de testes 
estatísticos binomial, qui-quadrado e de Wilcoxon, e segmentando-se os resultados 
da análise por ano, por item, por empresa, pelo porte da empresa e pelo indicador de 
desempenho da empresa. Após exame de 192 observações no período analisado, os 
principais resultados indicaram que os percentuais de presença e ausência dos itens 
relativos às características de contratação de recursos de TI foram, respectivamente, 
57,29% e 42,71%. Esses percentuais mantiveram-se em 2015 e em 2016 e não 
apresentaram diferenças significativas considerando o indicador de desempenho das 
empresas. Entretanto, os percentuais não foram uniformes ao serem segmentados 
por item, apresentando diferenças significativas dependendo da empresa e do porte 
das empresas. Este estudo poderá contribuir com pesquisas relacionadas à 
terceirização de recursos de TI, para melhor entendimento da atuação de empresas 
distribuidoras de energia elétrica e auxiliar gestores da área de TI, acadêmicos, órgãos 
governamentais e demais interessados em Governança de TI e no estudo da temática 
da terceirização. 
 
Palavras-chave: Governança de Tecnologia da Informação. Terceirização. 
Distribuidoras de energia. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo introdutório traz uma descrição do contexto da pesquisa (Seção 

1.1), a formulação do problema de pesquisa (Seção 1.2), o objetivo geral e os 

específicos a serem alcançados (Seções 1.3 e 1.4) e, por fim, as razões que justificam 

este trabalho (Seção 1.5). 

1.1 Contextualização 

A Tecnologia da Informação (TI) ganhou papel fundamental nas organizações 

contemporâneas, tornando-se indispensável em diversos níveis da organização, do 

operacional, com os Sistemas de Processamento de Transações, ao nível estratégico, 

com os Sistemas de Apoio ao Executivo (LAUDON; LAUDON, 2007). O uso da TI 

possibilita a integração entre todos os ambientes empresariais, maior aproximação 

com clientes, fornecedores e parceiros. Pode, também, aumentar a produção e gerar 

economia através da automação de processos operacionais e produtivos.  

Apesar de toda a importância da TI para o funcionamento e produtividade das 

organizações, os recursos de TI podem ser terceirizados, visando a redução de 

custos. A contratação de terceiros para prover recursos de TI ocorre, principalmente, 

em atividades-meio das empresas. Por isso, a empresa precisa garantir controles 

eficientes, uma vez que a contratada estará atuando diretamente com ativos de 

informação do contratante e para que o contratado se mantenha alinhado aos 

objetivos e às metas do contratante (LUCIANO; TESTA, 2011). 

Para escolher um bom parceiro e firmar um bom contrato, é preciso cuidado 

com o planejamento da contratação. Segundo orientações direcionadas a órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal do Tribunal de Contas da União - TCU 

(2012), o planejamento da contratação é fundamental para que os riscos sejam 

gerenciados, as ações estejam alinhadas com os objetivos do contratante e os 

recursos envolvidos sejam bem utilizados. 
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As responsabilidades, os objetivos e a eficácia dos recursos de TI estão 

contemplados no estudo da Governança de TI. A Governança de TI aborda as 

decisões a serem tomadas, quem é responsável por elas e como essas decisões são 

tomadas e monitoradas para que o uso da TI seja eficaz e responsável, evitando-se a 

perda de dados, desvio de informação e outros riscos relacionados (WEILL; ROSS, 

2006).  

Para auxiliar na definição da Governança de TI da corporação, existem 

frameworks para governança de TI. Um desses frameworks é o COBIT, acrônimo para 

Control Objectives for Information and related Technology, desenvolvido pela 

Information Systems Audit and Control Association (ISACA). O COBIT contempla 

práticas recomendadas de controle da informação, desde o planejamento das ações 

até o monitoramento dos resultados. 

As práticas do COBIT servem de base para alguns manuais, indicações, 

processos, práticas e estudos que devem ser seguidos para se efetuar uma 

contratação de TI eficaz alinhada com as diretrizes de Governança de TI da 

organização. Alguns destes, são os estudos de Sebesta (2010, 2012, 2013, 2016) que 

podem servir de base para a investigação da contratação de recursos de TI por 

diversas empresas, inclusive as distribuidoras de energia elétrica, conforme descrito 

nesta pesquisa. 

1.2 Formulação do problema  

As empresas distribuidoras de energia elétrica são concessionárias, 

prestadoras de serviços de utilidade pública de diferentes portes, com milhares ou 

milhões de consumidores clientes (ANEEL, 2018c). Possuem a TI como atividade-

meio e empresas costumam terceirizar serviços que não sejam sua atividade-fim 

(MENEZES, 2017). 

O uso adequado de recursos de TI contribui para o desempenho das atividades 

das empresas de distribuição de energia elétrica ao melhorar a eficiência de seus 

processos. Assim, a terceirização dos recursos de TI deve ser realizada da melhor 

forma possível, tendo em vista que a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 

que monitora o desempenho dessas empresas, pode suspender a concessão caso as 
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metas de desempenho não sejam alcançadas (ANEEL, 2018a). Essas metas são 

acompanhadas por meio de indicadores de desempenho. 

Esta pesquisa busca aproveitar a oportunidade da existência de sugestões de 

boas práticas de governança de TI na literatura, inclusive os mencionados estudos de 

Sebesta, para investigar as características de contratação de recursos de TI por 

empresas distribuidoras de energia elétrica no Brasil, aproveitando a disponibilidade 

de dados de editais de licitação dessas empresas em 2015 e 2016. 

Diante do exposto no texto introdutório e nos parágrafos anteriores apresenta-

se o seguinte problema de pesquisa: Quais são as características da contratação 

de recursos de Tecnologia da Informação adotadas pelas empresas 

distribuidoras de energia elétrica no período de 2015 a 2016? 

1.3 Objetivo Geral  

Investigar as características da contratação de recursos de Tecnologia da 

Informação adotadas pelas empresas distribuidoras de energia elétrica no período de 

2015 a 2016. 

1.4 Objetivos Específicos  

São propostos os seguintes objetivos específicos: 

 Propor um quadro, a partir do referencial teórico, com itens usados para 

analisar as características da contratação de recursos de Tecnologia da 

Informação. 

 Identificar, com base nos itens do quadro proposto, as características da 

contratação de recursos de Tecnologia da Informação das empresas 

distribuidoras de energia elétrica. 

 Comparar as características da contratação de recursos de Tecnologia da 

Informação identificadas por item no ano de 2015 e no ano de 2016. 
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 Comparar as características da contratação de recursos de Tecnologia da 

Informação identificadas para cada empresa distribuidora de energia elétrica. 

 Comparar as características da contratação de recursos de Tecnologia da 

Informação segundo o porte da empresa distribuidora de energia elétrica. 

 Verificar as diferenças entre as características da contratação de recursos de 

Tecnologia da Informação conforme o indicador de desempenho da empresa 

distribuidora de energia elétrica. 

1.5 Justificativa 

Este trabalho é relevante sob o ponto de vista teórico por propor uma pesquisa 

acadêmica para analisar as práticas adotadas na contratação de recursos de TI 

realizadas pelas companhias de distribuição de energia elétrica do País. Para tanto, 

aplicam-se itens estudados em literatura internacional relacionadas a governança de 

TI e à terceirização de recursos de TI, especialmente Sebesta (2010, 2012, 2013, 

2016). 

Outro argumento que reforça a relevância teórica deste estudo é a análise 

comparativa das características de contratação de recursos de TI das empresas 

distribuidoras de energia elétrica considerando as seguintes variáveis: o período, o 

porte das empresas e o indicador de desempenho. A investigação dos resultados 

obtidos com base em uma ou mais dessas variáveis pode contribuir para os estudos 

sobre a aplicação de práticas de governança de TI nessas empresas. 

Quanto à relevância prática, o estudo pode ter seus resultados aproveitados 

por diversas partes interessadas. Além dos acadêmicos, os gestores dessas 

empresas, por exemplo, podem ser beneficiados com itens que podem auxiliar no 

aprimoramento de editais para contratos de TI. O trabalho pode servir, também, aos 

reguladores, por exemplo a ANEEL, que acompanha o desempenho das empresas 

de distribuição de energia elétrica. 

Por fim, quanto à escolha de empresas do setor elétrico, deve-se ao fato da 

familiaridade do autor com a área e da importância do setor para a sociedade 

brasileira.  Sem prejuízo desse fato, o presente estudo pode contribuir no fornecimento 
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de dados para análises comparativas futuras sobre as práticas de governança e 

contratação de recursos de TI adotadas por empresas de outros setores e por órgãos 

governamentais no País. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta o referencial teórico utilizado e está dividido em três 

seções. A primeira apresenta conceitos de Governança de TI (Seção 2.1) e a segunda 

seção refere-se à terceirização e contratos de TI (Seção 2.2). Por fim, a terceira e 

última seção contextualiza as empresas distribuidoras de energia elétrica (Seção 2.3). 

2.1 Governança de TI 

Para os fins deste estudo, governança de TI é “a especificação dos direitos 

decisórios e do framework de responsabilidades para estimular comportamentos 

desejáveis na utilização da TI” (WEILL; ROSS, 2006, p. 8). O termo foi utilizado na 

literatura pela primeira vez em 1992 por Loh e Venkatraman, mas somente sete anos 

depois, com Sambamurthy e Zmud, ganhou o significado atual (MENEZES, 2017).  

A Governança de TI não abrange apenas o aspecto normativo, ao especificar 

e estabelecer responsabilidades, mas também o aspecto comportamental da TI ao 

estabelecer os objetivos dos ativos humanos e de relacionamento. Não se trata 

simplesmente de ter regras estabelecidas para TI, mas que essas regras sejam 

estímulos para que todos os envolvidos na área estejam alinhados com o objetivo da 

organização.  

Uma Governança de TI eficaz precisa ter mecanismos apoiadores para garantir 

seus princípios e objetivos (WIEDENHÖFT; LUCIANO; TESTA, 2013). De acordo com 

Weill e Ross (2016), uma governança de TI eficaz deve responder a três perguntas 

principais: Quais decisões devem ser tomadas? Quem deve tomar essas decisões? 

Como essas decisões serão tomadas e monitoradas? 

Para auxiliar as organizações a encontrarem respostas para as perguntas 

citadas no parágrafo anterior e garantir que sejam colocadas em prática, foram 

desenvolvidos frameworks de boas práticas de Governança de TI. Dentre os diversos 

modelos disponíveis, existem dois que podem ser lembrados: o ‘Control Objectives for 

Information and related Technology’ - COBIT, mantido pela ‘Information Systems Audit 

and Control Association’ - ISACA e o ‘Information Technology Infrastructure Library’ - 
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ITIL, elaborado pela entidade do Reino Unido ‘Office of Government Commerce’ - 

OGC (RIDLEY; YOUNG; CARROLL, 2004). 

O COBIT surgiu em 1996, como um framework para auditoria e controles de TI 

com foco nos objetivos de controle. Anos depois, passou a acrescentar ferramentas 

de gestão e, em 2005, o COBIT 4, ampliou para framework de governança de TI, com 

a inclusão de processos de governança e conformidade (compliance). O COBIT 5, por 

sua vez, incorporou à versão anterior mais dois frameworks de governança, 

relacionados ao valor do negócio e à gestão de risco em TI.  

O COBIT, dividido em duas áreas, cinco processos e trinta e sete domínios, 

disponibiliza uma gama de recursos de controle e auditoria aplicáveis à diversos 

cenários e organizações (LUCIANO; TESTA, 2011). Para cobrir a organização por 

inteiro, o sistema de governança proposto pelo COBIT possui os seguintes 

componentes: Habilitadores da Governança, Escopo da Governança e Funções, 

Atividades e Relacionamentos. Eles se relacionam conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Governança e gestão de TI no COBIT 5. 
Fonte: Adaptado de ISACA (2012) 

Na Figura 1, os habilitadores da governança compreendem os recursos 

organizacionais utilizados, como princípios, estruturas, processos e práticas. O 

escopo da governança refere-se às partes da organização em que a governança será 

aplicada. Funções, Atividades e Relacionamentos define quem está envolvido, como 

Objetivo da Governança: Criação de Valor 

Realização de 
Benefícios 

Otimização 
do Risco 

Otimização 
dos Recursos 

Habilitadores 
da Governança 

Escopo 
da Governança 

Funções, Atividades e Relacionamentos 
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estão envolvidos, o que fazem e como interagem dentro do escopo da governança de 

TI (ISACA, 2012). 

O modelo de referência de processo do COBIT 5 detalha e define todos os 

processos relacionados à TI que são normalmente encontrados em uma organização. 

Sendo um modelo único, cada empresa deve adequar-se e definir seu próprio 

conjunto de processos de acordo com suas necessidades, mas visando cobrir todos 

os objetivos de governança e gestão (ISACA, 2012). As principais áreas de 

governança e gestão abordadas no framework COBIT 5 estão mostradas na Figura 2. 

 

Figura 2 – Principais áreas de governança do COBIT 5. 
Fonte: Adaptado de ISACA (2012) 

O modelo do COBIT 5 distingue Governança e Gestão sendo a gestão 

responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das 

atividades de TI da empresa. A gestão é a responsável por garantir que os objetivos 

definidos pela corporação sejam alcançados (ISACA, 2012). Na área de Governança, 

o COBIT 5 contém cinco processos, com práticas para Avaliar, Dirigir e Monitorar. A 

área de Gestão, foco deste trabalho, possui quatro domínios abrangendo os 

processos de Planejar, Construir, Entregar e Monitorar. Cada um desses domínios 

contém diversos processos, conforme demonstrado na Figura 3, a seguir. 

As atividades de gestão de contratos de recursos de TI estão inclusas nos 

processos de Alinhar, Planejar e Organizar (APO), principalmente nos processos 

APO09 – Gerenciar Contratos de Prestação de Serviços e APO10 – Gerenciar 

Governança 

Gestão 

Avaliar 

Planejar 
(APO) 

Construir 
(BAI) 

Entregar 
(DSS) 

Monitorar 
(MEA) 

Feedback da Gestão 

Monitorar Dirigir 

Necessidades do Negócio 
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Fornecedores. Estes processos, juntos, apresentam 10 práticas de gestão, cada uma 

delas contendo várias atividades direcionadas para se alcançar o objetivo proposto 

pela prática. Ao todo, os processos APO09 e APO10 possuem 47 atividades 

relacionadas. Todas as atividades diretamente relacionadas à seleção de 

fornecedores estão listadas no Anexo A. 

 
Figura 3 – Os 37 processos de governança e de gestão do COBIT 5. 
Fonte: ISACA (2012) 

O ITIL, por sua vez, foi desenvolvido no final dos anos 1980 e constitui-se de 5 

livros produzidos pela OGC. Ao contrário do COBIT, que possui uma visão mais ampla 

da organização, o foco do ITIL é o gerenciamento de serviços, IT Service Management 

- ITSM. O modelo ITIL define as melhores práticas para processos e procedimentos 

para serviços de TI. Os principais objetivos são reduzir os custos e os riscos, aumentar 

a eficiência e a disponibilidade com a capacidade de entrega da organização ajustada 

(FILHO, 2011). 

O modelo do ITIL preconiza que os serviços de TI podem e devem ser sempre 

melhorados, em um processo de melhoria contínua conhecido como Plan, Do, Check 

and Act - PDCA, e revisitado como o ‘ciclo de vida de serviço’ apresentado na Figura 
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4. Os 5 volumes da biblioteca da ITIL compõem as fases do ciclo de vida do serviço: 

Estratégia de Serviço ou Service Strategy - SS; Desenho de Serviço ou Service Design 

- SD; Transição de Serviço ou Service Transition - ST; Operação de Serviço ou Service 

Operation - SO; Melhoria Contínua de Serviço ou Continual Service Improvement - 

CSI. 

 
Figura 4 – Ciclo de vida de serviço 
Fonte: Filho (2011) 

Outras entidades, órgãos reguladores e estudos nacionais e internacionais 

também buscam enfatizar as melhores práticas de contratação de recursos de TI. O 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão por meio da Secretaria de 

Tecnologia da informação e Comunicação – SETIC, publica um Guia de Boas Práticas 

em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação, aplicável a todos os 

órgãos públicos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia 

da Informação - SISP do Poder Executivo Federal (SETIC, 2017). O Tribunal de 

Contas da União - TCU, também, divulgou um guia de boas práticas em contratação 

de soluções de tecnologia da informação direcionado a qualquer órgão e entidade da 

Administração Pública Federal (TCU, 2012). Alguns órgãos estaduais, como é o caso 

do Ministério Público de Pernambuco, também publicaram seus próprios guias de 

orientação para a contratação (MPPE, 2014). 

O Ministério da Ciência e Tecnologia lançou em 2011, através da Secretaria de 

Política de Informática - SEPIN, um livro denominado Processo de Contratação de 

Serviços de Tecnologia da Informação para Organizações Públicas – PCSTI, aplicável 
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a qualquer organização pública das esferas federal, estadual e municipal. Segundo a 

SEPIN (2011), a única norma referencial sobre governança de TI disponível no Brasil 

à época da publicação era a ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 e, frequentemente, o 

TCU detectava irregularidades nas contratações de serviços de TI. Por essa razão, o 

objetivo do livro foi “propor um processo de aquisição derivado tanto de normas 

internacionais e brasileiras quanto das melhores práticas da Engenharia de Software, 

reconhecido pelo mercado e alinhado à legislação brasileira” (SEPIN, 2011). 

2.2 Terceirização e Contratos de TI 

Magalhães, Ferreira, et al. (2009) define terceirização como uma relação de 

parceria com terceiros para que a contratante se concentre nas atividades fim, uma 

definição que mais se aproxima do pós-guerra. Considerando a extensiva utilização 

do termo, Marcelino (2012, p. 57) apresenta uma definição mais generalizada: 

“terceirização (...) é a relação onde o trabalho é realizado para uma empresa, mas 

contratado de maneira imediata por outra”. 

A terceirização teve sua origem durante a Segunda Guerra Mundial, no século 

XX, quando as empresas precisaram direcionar seus esforços para atender às 

demandas do país em suprimentos para a guerra, contratando parte dos serviços e 

da produção de outras empresas (FELÍCIO; HENRIQUE, 2004). No pós-guerra e a 

partir de 1970, o Japão se apresentou como grande potência alterando profundamente 

as formas de organização industrial. A indústria automobilística já se utilizava de 

pequenas fornecedoras de autopeças, mas as empresas japonesas passaram a 

desenvolver um relacionamento estreito com fornecedores, desenvolvendo e 

aperfeiçoando projetos e produtos, transferindo conhecimento, compartilhando 

laboratórios, pessoal e equipamentos, ou até mesmo auxiliando financeiramente 

(AMATO NETO, 1995). 

Com a possibilidade de poder mesclar controle e redução de custos e, para 

competir com o novo arranjo organizacional imposto pela globalização, essa 

reestruturação produtiva permitiu que as empresas mantivessem uma estrutura 

organizacional mais simples, orientando os esforços de gestão para sua competência 

central (MAGALHÃES; FERREIRA, et al., 2009). O que durante a guerra era uma 
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imposição criada pelo contexto vivido, passou a ser adotado pelas empresas 

espontaneamente para enxugar a máquina corporativa e tornou-se uma tendência 

global (AMATO NETO, 1995).  

Na França, somente é chamado de terceirização (sous-traitance) quando há 

uma empresa contratada trabalhando dentro da contratante. Se o trabalho é realizado 

fora das dependências de quem contrata, é conhecido por externalização 

(externalizacion). No Brasil, onde a prática foi muito difundida nos últimos vinte anos, 

essa distinção não é feita. São considerados terceirizados qualquer prestador de 

serviço, interno ou externo a empresa, fornecedor de produtos ou serviços. Essa 

diferença de interpretação se dá pela importância que a terceirização tem como 

recurso estratégico de gestão e redução de custos no país (MARCELINO, 2012), ao 

contrário da ideologia japonesa de participação no contratado. 

A Terceirização de TI é um movimento crescente no mundo desde a década de 

90. Inicialmente, o objetivo era apenas o apoio operacional da organização, mas, com 

o aumento do valor da informação, as terceirizações relacionadas à TI ganharam um 

papel estratégico na organização (MENEZES, 2017). Com o aumento na preocupação 

com a área, as empresas de TI se especializaram, sendo que, atualmente, boa parte 

dos objetivos na terceirização é a confiabilidade do serviço prestado (MELO; 

MARQUES, 2011). 

Porém, outros motivos levam as empresas a terceirizar parte ou toda a área de 

TI. Redução de custos, melhoria na qualidade do serviço, atualização com o mercado, 

concorrência, conhecimento técnico inexistente na empresa, acesso à equipamentos 

e serviços, redução nas atividades que não fazem parte do negócio principal da 

empresa (AUBERT; RIVARD; PATRY, 2002). Independente dos motivos, a 

terceirização deve ser bem planejada e analisada. Não é uma decisão possível de 

obter visando apenas a redução do custo e das atividades da companhia, pois, “um 

processo terceirizado, que visa a resultados unicamente em razão do custo, não pode 

ser bem-sucedido” (MAGALHÃES; FERREIRA, et al., 2009, p. 44). 

Os serviços de TI mais terceirizados, segundo Menezes (2017), são: 

Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações; Data Centers; Serviços de manutenção 

de hardware, software, rede e servidores; Serviços específicos em redes; Suporte 

técnico; Help Desk; Implantação e Customização de novas ferramentas – ERP, CRM; 
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Manutenção de sistemas existentes; Administração de Banco de dados; Políticas de 

segurança e de becapes; Treinamentos. 

Segundo Sebesta (2013), as empresas devem considerar algumas questões 

ao planejar a terceirização como: quais serviços serão terceirizados, se há alguma 

estratégia para a terceirização, qual o serviço ou produto no mercado mais adequado 

à necessidade da empresa e quais são os pré-requisitos e consequências do modelo 

de terceirização escolhido. 

Além das boas práticas de Governança de TI indicadas pelo poder público e 

citadas na Seção 2.1, as empresas públicas ainda precisam observar o estabelecido 

pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, também conhecida como Lei de Licitações, 

ao realizar as suas contratações de TI. A Lei de Licitações institui normas para as 

licitações e contratos de obras, serviços, compras e alienações pela Administração 

Pública. Em seu teor, a lei estabelece condições mínimas para os editais, as etapas 

de um processo licitatório, como a habilitação de fornecedores de acordo com o 

disposto no Art. 27, assim como as informações obrigatórias que devem constar nos 

editais e nos contratos, tais como prazo segundo o inciso II do Art. 40 e condições de 

recebimento do objeto licitado conforme determinado pelo inciso XVI do Art. 40. 

(BRASIL, 1993). 

Apesar da quantidade de estudos sobre terceirização em TI, as pesquisas 

concentram-se especialmente nos fatores que influenciam as estratégias gerais de 

terceirização, sem abordar os resultados sob a forma de uma estrutura prática e 

funcional (SEBESTA, 2012). Boa parte dos estudos estão focados nas vantagens e 

desvantagens da terceirização para o contratante, nos custos e riscos da 

terceirização, na gestão desses contratos de TI ou na percepção subjetiva de gestores 

e fornecedores sobre os contratos que administram. Além desses fatores, a seleção 

dos fornecedores precisa ser planejada para que os critérios de Governança de TI 

sejam refletidos na contratação (LUCIANO; TESTA, 2011). 

Como empresas diferentes possuem necessidades diferentes, é necessário 

determinar um conjunto de características que deveriam ser consideradas para um 

contrato de fornecimento de recursos de TI, de serviços ou de insumos, que seja 

aplicável a empresas públicas e privadas e que esteja mais próximo da prática do que 

do planejamento estratégico da organização. Grandes empresas podem possuir 

necessidades diferentes de organizações menores, enquanto empresas públicas 
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possuem legislações específicas. Segundo Sebesta (2013), os frameworks de 

Governança de TI são mais eficientes em grandes organizações já que, por serem 

complexos e muito abrangentes, demandariam, apenas para a implementação, os 

escassos recursos das empresas menores. 

Ramírez, Gascó, Taverner (2015), em uma análise longitudinal da terceirização 

de TI em empresas espanholas, apresenta algumas classificações para as empresas 

e os contratos estudados. Essas classificações permitem elaborar um perfil das 

companhias para auxiliar nas observações dos resultados. 

Como empresas maiores tendem a terceirizar mais do que empresas pequenas 

(RAMÍREZ; GASCÓ; TAVERNER, 2015), a primeira classificação utilizada será para 

diferenciar uma empresa distribuidora de energia elétrica grande de uma empresa 

pequena. As outras classificações utilizadas por Ramírez, Gascó e Taverner (2015) 

abrangem os tipos de contratos de TI. Os autores utilizam algumas variáveis como o 

tipo de atividade terceirizada, a estrutura de preços e duração do contrato, 

classificadas conforme a Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Itens para classificação dos editais de licitação 
Fonte: Adaptado de Ramírez, Gascó e Taverner (2015). 

Segundo Sebesta (2016), o COBIT como referência para análise de contratos 

é uma ferramenta muito complexa do ponto de vista prático. Assim, em seu estudo, 

Sebesta estabelece, baseado em diversos autores, 32 métricas divididas em 5 

categorias - Métricas Internas, Métricas Financeiras, Métricas Empresariais, Métricas 

Externas e Categoria Especial de Métricas - para avaliar o desempenho de contratos 

de TI e que seriam aplicadas por meio de entrevistas à profissionais da área.  

Neste estudo, será utilizada uma versão da categoria de Métricas Empresariais 

adaptada ao contexto das organizações da amostra e tendo como fonte 

exclusivamente os editais de licitação. Optou-se por não utilizar as Métricas Internas, 
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Financeiras, Externas e Especiais, pois não são possíveis de avaliar sem o acesso a 

outros dados da organização e do fornecedor e também ao contexto em que as 

organizações se encontram. Além disso, seria preciso conhecer as políticas de custos, 

governança de TI e estratégia empresarial do contratante. 

O Quadro 1 apresenta dezesseis itens que podem ser utilizados na análise das 

características de contratação de recursos de TI, baseado especialmente nas 

referidas métricas empresariais abordadas nos estudos de Sebesta (2010, 2012, 

2013, 2016). Os itens foram escolhidos para serem aplicados ao estudo dos editais 

das empresas distribuidoras de energia elétrica.  

Nos resultados apresentados em Sebesta (2016), todas métricas da categoria 

Métricas Empresarias obtiveram impactos positivos nos contratos de terceirização de 

TI de acordo com os respondentes. Por exemplo, escalabilidade teria impacto positivo 

na qualidade da operação do serviço, enquanto inovação teria um impacto positivo na 

qualidade do serviço pós-contratual. Assim, decidiu-se manter os dezesseis itens da 

categoria, apenas substituindo alguns itens por outros com características similares: 

‘plano de emergência’ passou a ser ‘plano de contigência’; ‘oportunidade de 

experimentar o aplicativo antes da compra’ foi substituído por ‘especificação de testes’ 

pois, segundo as regras de editais públicos, a experimentação antes do contrato não 

é permitida; e ‘critérios de habilitação do fornecedor’ substituiu a métrica de 

credibilidade. 
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Item Característica 

1 Definição de prazo contratual ou prazo de entrega 

2 Menção a escalabilidade 

3 Integração com sistemas existentes 

4 Menção a customização 

5 Critérios de confiabilidade 

6 Descrição da forma de acesso ao produto ou serviço 

7 Métricas de desempenho e/ou produtividade 

8 Especificação de testes 

9 Critérios de habilitação do fornecedor 

10 Especificação da segurança de dados 

11 Garantias contratuais 

12 Menção a Service Level Agreement (SLA) 

13 Menção a contingência 

14 Forma de manutenção 

15 Informações sobre treinamentos 

16 Menção a inovação 

Quadro 1 – Quadro de análise utilizado na identificação das características de contratação de 
recursos de TI 
Fonte: Adaptado de Sebesta (2010, 2012, 2013, 2016). 

 

Por fim, os itens do Quadro 1 deste estudo podem ser usados para indicar as 

características de contração de recursos de TI com base na análise dos editais de 

contratação das empresas distribuidoras de energia elétrica. Na sequência será 

apresentada a seção que discorre sobre as referidas empresas, objeto de interesse 

desta pesquisa. 

2.3 Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica 

O setor elétrico brasileiro é dividido em 4 segmentos: Geração, Transmissão, 

Distribuição e Comercialização. O primeiro segmento é o responsável por produzir a 

energia elétrica que será utilizada no consumo. As empresas geradoras de energia 

elétrica são as proprietárias das usinas de geração que transformam a energia 

proveniente de diversas fontes de energia, como por exemplo, hidráulica, solar, eólica 

e outras, em energia elétrica.  

Estas usinas estão conectadas ao sistema de transmissão de energia elétrica, 

o segundo segmento, operado pelas empresas transmissoras de energia elétrica e 
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que transportam a eletricidade gerada nas usinas para as subestações através dos 

mais de 100 mil quilômetros de linhas de transmissão espalhadas pelo país (ONS, 

2018). Destas subestações, as distribuidoras de energia elétrica são responsáveis por 

levar a energia até o consumidor final. Há ainda o quarto segmento, o de 

comercialização onde empresas são autorizadas a comprar e vender energia para 

consumidores livres, geralmente grandes consumidores - um segmento relativamente 

novo no Brasil e no mundo (ANEEL, 2016d). 

 

Figura 6 – Segmentos do setor elétrico brasileiro 
Fonte: ANEEL (2016d) 

O setor da indústria de energia elétrica passou por mudanças institucionais não 

apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Essas mudanças visavam aumentar a 

eficiência e reduzir os custos do setor. A energia passou a ser considerada um produto 

e separada dos serviços de transporte realizados pelas redes de transmissão e 

distribuição, o que fez surgir o segmento de comercialização (LUCENA; RODRIGUES, 

2004). 

No Brasil, houve também a privatização de várias empresas de energia elétrica 

e, em paralelo, caminhou a construção do sistema regulatório. A privatização do setor 

teve início no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, 

e, no ano seguinte, foi criada a ANEEL por meio da Lei nº. 9.427 de 26 de setembro 

de 1996 (FERREIRA, 2000) como agência de regulação. 

Por meio da Lei nº. 10.848 de 15 de março de 2004, o Estado determinou que 

as empresas de energia se desverticalizassem, proibindo que as concessionárias de 

distribuição de energia elétrica atuassem em atividades de geração, transmissão e 
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comercialização, o que levou a reestruturação societária de várias empresas de 

energia. Nas últimas duas décadas, o setor elétrico vem passando por mudanças 

graduais e, constantemente, empresas públicas são privatizadas, como a Companhia 

Energética de Goiás – CELG privatizada em novembro de 2016 (CELG, 2013) e, 

recentemente, o anúncio da venda de todas as distribuidoras que são controladas pelo 

governo federal através da Eletrobrás (DIEESE, 2017). 

Todas as organizações atuantes no setor elétrico são concessionárias, ou seja, 

recebem do poder público uma concessão para a prestação de serviços públicos 

(BRASIL, 1988) e são reguladas pela ANEEL. A ANEEL é uma autarquia vinculada 

ao Ministério de Minas e Energia que possui, entre suas principais atribuições 

(ANEEL, 2018b): regular a geração, transmissão, distribuição e comercialização; 

fiscalizar as concessões, permissões e serviços de energia elétrica; estabelecer 

tarifas; dirimir as divergências entre os agentes e entre os agentes e consumidores; 

promover as atividades de outorgas de concessão, permissão e autorização de 

empreendimentos e serviços de energia elétrica, por delegação do Governo Federal. 

Este estudo aborda o terceiro segmento do setor elétrico brasileiro, as 

empresas distribuidoras de energia elétrica, que atuam diretamente com os 

consumidores. Mensalmente, o desempenho dessas empresas é aferido pela ANEEL 

através dos indicadores de qualidade de serviço e qualidade do produto. Esses 

indicadores são utilizados para renovação da concessão e para a revisão tarifária. 

Para o Ranking Anual de Continuidade de Serviço de 2015, a ANEEL 

estabeleceu que grandes distribuidoras de energia elétrica seriam aquelas com 

mercado de energia maior que 1 TWh (Tera Watt-hora) no ano e que as distribuidoras 

pequenas seriam aquelas cujo mercado é menor ou igual a esse valor (ANEEL, 2015). 

A partir do Ranking Anual de Continuidade do Serviço 2016, a agência classificou 

como distribuidoras grandes aquelas que possuem mais de 400.000 unidades 

consumidoras e como pequenas as que possuem quantidades de consumidores 

menores ou iguais a esse valor (ANEEL, 2016b). Para este estudo, serão utilizados 

ambos os critérios em conjunto, indicando que as empresas, segundo o porte, podem 

ser segmentadas em grandes e pequenas, conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Classificação por porte das distribuidoras de energia elétrica 

PORTE DA EMPRESA MERCADO DE ENERGIA UNIDADES CONSUMIDORAS 

Grande > 1 TWh > 400.000 

Pequena ≤ 1 TWh ≤ 400.000 

Fonte: ANEEL (2015, 2016b) 

Diferentemente do segmento de geração, os preços da distribuição são 

regulados pela ANEEL, sendo as tarifas cobradas dos consumidores periodicamente 

revisadas pela agência. O descumprimento das metas impostas pode penalizar a 

empresa em uma revisão tarifária (ANEEL, 2016d). Desta forma, a saúde financeira 

de uma distribuidora está intimamente ligada ao seu desempenho operacional. 

A ANEEL utiliza indicadores para medir o desempenho operacional das 

empresas distribuidoras de energia elétrica. Dois desses indicadores são o indicador 

de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) - tempo que 

uma unidade consumidora ficou sem energia elétrica - e o indicador de Frequência 

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) - quantidade de vezes 

que uma unidade consumidora ficou sem energia elétrica - chamados de indicadores 

coletivos de continuidade. Visando manter a qualidade na prestação do serviço, a 

ANEEL edita limites mínimos para esses indicadores que devem ser mantidos pelas 

distribuidoras. Os indicadores são apurados pelas empresas distribuidoras de energia 

elétrica e enviados periodicamente para a ANEEL (ANEEL, 2016a). 

Os indicadores DEC e FEC são condensados em um indicador global anual, o 

Indicador de Desempenho Global de Continuidade (DGC), que é utilizado para a 

elaboração dos rankings anuais da continuidade do serviço e visa comparar o 

desempenho de uma distribuidora em relação às demais. O DGC é calculado como 

uma média aritmética simples entre as razões dos valores apurados e limites para 

DEC e FEC conforme a fórmula a seguir (ANEEL, 2016c, 2017): 

𝐷𝐺𝐶 =
(
𝐷𝐸𝐶𝐴𝑝𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜
𝐷𝐸𝐶𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒

+
𝐹𝐸𝐶𝐴𝑝𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜
𝐹𝐸𝐶𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒

)

2
 

Uma empresa com o indicador DGC igual a 1 atingiu exatamente os limites de 

DEC e FEC editados pela ANEEL. Quanto menor for o DGC de uma empresa, melhor 

seria a qualidade do serviço prestado. Assim, para os fins deste trabalho, as empresas 
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de distribuição de energia elétrica serão classificadas, quanto ao desempenho, em 

dois grupos: DGC menor ou igual a 1 (DGC≤1) e DGC maior que 1 (DGC>1). 

Por fim, após o detalhamento de aspectos relacionados às empresas de 

energia elétrica, este parágrafo conclui o referencial teórico. Na sequência serão 

apresentados os aspectos metodológicos desta pesquisa. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Este capítulo trata dos métodos e técnicas de pesquisa utilizados neste estudo 

contendo o tipo e descrição geral da pesquisa (Seção 3.1), caracterização do setor e 

área do objeto de estudo (Seção 3.2), população e amostra (Seção 3.3) e 

procedimentos de coleta e de análise de dados (Seção 3.4) 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

Esta pesquisa é um estudo descritivo pois, segundo Sampieri, Collado e Lucio 

(2013, p. 102), este tipo de estudo busca “especificar as propriedades, características 

e traços importantes de qualquer fenômeno”. Também pode estabelecer correlações 

entre variáveis e não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve 

(VERGARA, 2009). Adicionalmente, a abordagem da pesquisa é mista, ou seja, 

quantitativa e qualitativa (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

3.2 Caracterização do setor e área do objeto de estudo 

Conforme citado na Seção 2.3, o setor elétrico brasileiro é dividido em 4 

segmentos: Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização. Este estudo 

aborda o terceiro segmento do setor elétrico brasileiro, as empresas distribuidoras de 

energia elétrica, que atuam diretamente com os consumidores. As referidas empresas 

podem ser segmentadas em grandes e pequenas, com base na classificação da 

ANEEL. Mensalmente, o desempenho dessas empresas é aferido pela ANEEL 

através dos indicadores de qualidade de serviço e qualidade do produto. Esses 

indicadores são utilizados para renovação da concessão e para a revisão tarifária. 
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3.3 População e amostra 

A população considera as 63 empresas distribuidoras de energia elétrica em 

atividade no Brasil em 2015 e em 2016, com base em informações da ANEEL 

(Apêndice A). A amostra é não probabilística (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, 

p. 208). Sua seleção foi de acordo com a acessibilidade aos dados de empresas 

distribuidoras de energia elétrica, disponíveis publicamente em seus sítios eletrônicos 

e no sítio da ANEEL. 

Foi realizada a verificação nos endereços eletrônicos de cada uma das 63 

empresas e seus respectivos portais de compras. Dos dados de contratação de 

recursos de TI encontrados, retirou-se da amostra as empresas que não possuíam 

documentos disponíveis. Por fim, retirou-se da amostra as empresas que só possuíam 

editais em apenas um dos anos e optou-se por considerar apenas as empresas com 

dados nos anos de 2015 e 2016 devido a disponibilidade, apenas até 2016, dos 

indicadores de qualidade e dos rankings da ANEEL no momento da data de coleta 

dos dados. 

As empresas selecionadas para participar do estudo estão apresentadas no 

Quadro 2. Estão descritas seis empresas distribuidoras, sendo três da região Sul, 

duas da região Centro-Oeste e uma da região Sudeste. Todas elas são de controle 

público estadual ou municipal. Conforme definido na seção 3.2, as empresas foram 

classificadas em grandes e pequenas, sendo três grandes e três pequenas. A partir 

dos dados disponíveis pela ANEEL (2015, 2016b), foi incluído no quadro o indicador 

de desempenho DGC de cada empresa nos anos de 2015 e 2016. 
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COMPANHIA ESTADUAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

Sigla CEEE-D Porte Grande 

Região Sul UF RS 

DGC 2015 1,22 DGC 2016 1,29 

CELG DISTRIBUIÇÃO 

S.A. 

Sigla CELG-D Porte Grande 

Região Centro-Oeste UF GO 

DGC 2015 2,24 DGC 2016 1,72 

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. 

Sigla CEB-DIS Porte Grande 

Região Centro-Oeste UF DF 

DGC 2015 1,37 DGC 2016 0,95 

COMPANHIA 

CAMPOLAR-GUENSE DE 

ENERGIA 

Sigla COCEL Porte Pequeno 

Região Sul UF PR 

DGC 2015 0,89 DGC 2016 1,08 

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. 

Sigla DMED Porte Pequeno 

Região Sudeste UF MG 

DGC 2015 0,14 DGC 2016 0,35 

CENTRAIS ELÉTRICAS 

DE CARAZINHO S.A. 

Sigla ELETROCAR Porte Pequeno 

Região Sul UF RS 

DGC 2015 0,90 DGC 2016 1,16 

Quadro 2 – Empresas distribuidoras selecionadas para o estudo.  
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de dados da pesquisa. 

3.4 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

A coleta de dados foi realizada entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018. 

Consistiu na busca de documentos de contratação de recursos de TI nos portais 

eletrônicos de todas as empresas distribuidoras de energia elétrica listadas no Quadro 

2. Complementando com as informações institucionais das empresas e de dados 

secundários sobre rankings das empresas e indicadores de desempenho disponíveis 

no sítio eletrônico da ANEEL. 
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Os editais foram coletados diretamente dos endereços eletrônicos das 

empresas da amostra por acesso público livre ou através do fornecimento do número 

de Cadastro de Pessoas Física – CPF do autor, preenchendo um formulário, como no 

caso da empresa CEB, ou realizando um cadastro de usuário, caso das empresas 

CEEE e CELG. Alguns editais foram obtidos em portais de licitações como o 

Licitações-e ou o ComprasNet, ambos acessados através de um link pelo site da 

empresa pesquisada (LICITAÇÕES-E, 2018; BRASIL, 2018). 

Para o tratamento dos dados empregou-se uma análise documental das 

informações relativas às empresas e uma análise do conteúdo dos editais. A análise 

de conteúdo é conceituada como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42) 

A técnica para análise de conteúdo adotada é categorial que, segundo Bardin 

(1977), é a técnica mais antiga e mais utilizada. “Funciona por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos 

analógicos” (BARDIN, 1977, p. 153). A análise foi feita com base no Quadro 1 

apresentado na Seção 2.2 e tendo como regra de enumeração a presença ou 

ausência dos termos. 

A ideia de Ramírez, Gascó e Taverner (2015), demonstrada na seção 2.2, de 

investigar as práticas adotadas pelas empresas, é aproveitada neste estudo, 

realizando as adaptações necessárias para a realidade das empresas de distribuição 

de energia elétrica. 

Para cada uma das empresas do Quadro 2, foram analisados 4 editais, 2 em 

cada um dos anos estudados, buscando a presença ou a ausência dos 16 itens 

usados para investigar as características de contratação de recursos de TI. Esses 

itens estão listados no Quadro 1. Para cada ano, considerou-se presente um item caso 

estivesse presente em pelo menos um dos editais pertinentes ao referido ano. No 

total, o exame dos 16 itens na documentação anual de cada uma das 6 empresas em 

2 anos resultou em 192 observações. 



25 

 

 

Após a etapa de análise de conteúdo, foi realizada a tabulação dos dados de 

presenças e ausências de cada um dos 16 itens relativos às características de 

contratação de recursos de TI com seus respectivos percentuais. As análises foram 

complementadas com o uso de estatísticas descritiva e inferencial não paramétrica, 

com uso dos testes binomial, Wilcoxon e qui-quadrado (SIEGEL; CASTELLAN JR., 

2006), segmentando-se os resultados obtidos por item, por empresa, por porte e pelo 

desempenho da empresa, com a finalidade de atender aos objetivos propostos na 

pesquisa. 

A operacionalização do porte e desempenho de cada empresa considerou os 

dados das referidas empresas citados no Quadro 2. O porte pode ser grande ou 

pequeno e sua operacionalização baseia-se na Tabela 1, baseada em dados da 

ANEEL. O desempenho pode ser segmentado em menor ou igual a 1 ou maior do que 

1, e foi operacionalizado com base no indicador DGC, descrito pela ANEEL e citado 

na Seção 2.3 desta pesquisa. 

Por fim, a apresentação de tabelas e quadros foram efetuadas com base no 

software Microsoft Excel. Os testes foram efetuados com base no uso do pacote 

estatístico SPSS. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo apresenta os resultados e a discussão da pesquisa, 

contemplando as seguintes seções: uma contextualização das empresas da amostra 

(Seção 4.1), análise das características de contratação de recursos de TI por item 

(Seção 4.2); análise das características de contratação por empresa (Seção 4.3); 

análise das características de contratação considerando o porte da empresa (Seção 

4.4); análise das características de contratação considerando o desempenho da 

empresa (Seção 4.5). 

4.1 Contextualização das empresas 

A primeira empresa listada no Quadro 2, a Companhia Estadual de Distribuição 

de Energia Elétrica (CEEE-D) é uma sociedade de economia mista pertencente ao 

Grupo CEEE. Originalmente chamado de Comissão Estadual de Energia Elétrica, o 

grupo foi criado em 1943 pelo governo do Rio Grande do Sul para aproveitar os 

potenciais hídricos do estado. Seus principais acionistas são o Governo do Rio 

Grande do Sul por meio da CEEE Participações com 65,92% das ações e a Eletrobrás 

com 32,59%. Suas ações estão listadas na bolsa brasileira (BM&FBOVESPA, 2016).  

A empresa seguinte, CELG Distribuição S.A. (CELG-D), foi criada por meio da 

Lei Estadual nº. 1087, de 19 de agosto de 1955, e foi inicialmente denominada 

Centrais Elétricas de Goiás S.A. (CELG). Além da distribuição, também atuava nos 

segmentos de geração e transmissão de energia, mas foi segregada em CELG 

Distribuição S.A. e CELG Geração e Transmissão S.A. Em 2016, segundo a ANEEL, 

possuía uma receita bruta de 7 bilhões de reais oriunda dos mais de 33 milhões de 

unidades consumidoras. 

Em 1968, Brasília já havia sido inaugurada há 7 anos e os moradores ainda 

careciam de um bom fornecimento de energia elétrica quando o Ministério de Minas e 

Energia criou o grupo de trabalho que resultou na Companhia de Eletricidade de 

Brasília (CEB). Foi renomeada, em 1993, como Companhia Energética de Brasília 

para ampliar seus mercados de atuação. O Governo do Distrito Federal (GDF) é o 
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maior acionista da holding, com 80,2% das ações, com o restante das ações listadas 

na bolsa de valores (BM&FBOVESPA, 2016). O mercado da CEB é composto de 12 

milhões de unidades consumidoras em todo o Distrito Federal gerando uma receita 

de 3 bilhões em 2016. 

A Companhia Campolarguense de Energia (COCEL) é uma sociedade de 

economia mista de capital fechado controlada pela Prefeitura Municipal de Campo 

Largo, Paraná (99,6% do capital social), responsável pela distribuição de energia 

elétrica no município. Foi fundada em 1968 como Companhia Campolarguense de 

Eletricidade, alterando o nome em 1994 para explorar outras fontes de energia 

(COCEL, 2014). Segundo dados da ANEEL, possui pouco mais de 585 mil 

consumidores e uma receita bruta de 168 milhões de reais. 

A DME Distribuição S.A. (DMED) é a concessionária responsável pela 

distribuição de energia elétrica no município de Poços de Caldas, Minas Gerais. 

Administrada pela holding DME Poços de Caldas Participações S.A., é uma empresa 

pública, sociedade anônima de capital fechado e o único acionista é o município. Foi 

criada em 1954 para administrar uma pequena usina hidrelétrica e fornecer energia 

aos habitantes da região (DMED, 2018). Segundo dados de 2016 da ANEEL, possui 

cerca de 875 mil unidades consumidoras e receita de 208 milhões de reais.  

A última empresa do quadro é a Centrais Elétricas de Carazinho S.A. 

(Eletrocar). Uma sociedade de economia mista de capital fechado, controlada pelo 

município de Carazinho no estado do Rio Grande do Sul. Foi fundada em 1961 como 

Serviços Carazinhenses de Energia Elétrica e Indústria (ELETROCAR, 2018). Além 

de Carazinho, atende outros 6 municípios na região, compreendendo 435.908 

unidades consumidoras e receita bruta de 111 milhões de reais, segundo dados de 

2016 da ANEEL. 

4.2 Análise das características de contratação por item 

A Tabela 2 apresenta a tabulação dos dados de presenças e ausências nos 

editais das empresas de cada item citado no Quadro 1 que caracteriza a contratação 

de recursos de TI para o ano 2015. Observa-se na Tabela 2 que todas as empresas 
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distribuidoras de energia elétrica analisadas apresentaram os itens 1 ‘Definição de 

prazo contratual ou de entrega’, 3 ‘Integração com sistemas existentes’, 6 ‘Descrição 

da forma de acesso ao produto ou serviço’ e 9 ‘Critérios de habilitação do fornecedor’. 

Enquanto isso, em nenhum dos editais das empresas analisadas em 2015, houve 

presença do item 16 ‘Menção a inovação’. 

Tabela 2 – Características de contratação de recursos de TI no ano 2015 

Item Característica 

EMPRESA 

CEEE-D CEB CELG COCEL DMED 
ELETRO

CAR 
P A P% 

1 
Definição de prazo 

contratual ou de entrega 
P P P P P P 6 0 100,00% 

2 Menção a escalabilidade A A A A P A 1 5 16,67% 

3 
Integração com sistemas 

existentes 
P P P P P P 6 0 100,00% 

4 Menção a customização P P A A P A 3 3 50,00% 

5 
Critérios de 

confiabilidade 
A A A P P P 3 3 50,00% 

6 

Descrição da forma de 

acesso ao produto ou 

serviço 

P P P P P P 6 0 100,00% 

7 
Métricas de desempenho 

e/ou produtividade 
A P A A A A 1 5 16,67% 

8 Especificação de testes A P P A A A 2 4 33,33% 

9 
Critérios de habilitação 

do fornecedor 
P P P P P P 6 0 100,00% 

10 
Especificação da 

segurança de dados 
P P P A A A 3 3 50,00% 

11 
Garantias contratuais ou 

do produto 
P P P A P P 5 1 83,33% 

12 
Menção a Service Level 

Agreement (SLA) 
A P P A A A 2 4 33,33% 

13 Menção a contingência A P A A A A 1 5 16,67% 

14 Forma de manutenção P P P P A P 5 1 83,33% 

15 
Informações sobre 

treinamentos 
P P P P P A 5 1 83,33% 

16 Menção a inovação A A A A A A 0 6 0,00% 

TOTAL 55 41 57,29% 

Fonte: Dados da pesquisa 
Legenda: P – Quantidade de características presentes nos editais; A – Quantidade de características 
ausentes nos editais; P% – Percentual de características presentes. 

Já no ano de 2016, conforme os dados de presenças e ausências apresentados 

na Tabela 3, o item 3 ‘Integração com sistemas existentes’ esteve presente na 

documentação de 50,00% das empresas. Os itens 6 ‘Descrição da forma de acesso 

ao produto ou serviço’ e 9 ‘Critérios de habilitação do fornecedor’ mantiveram-se 

presentes em 100,00% das empresas. 
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Em 2016, o item 16 ‘Menção a inovação’ esteve novamente ausente em todas 

as empresas. Sendo inovação um tema recente na literatura internacional e 

especialmente levando-se em consideração os resultados apresentados em Sebesta 

(2016), onde confirmou-se o impacto positivo da inovação na qualidade do serviço 

pós-contratual, era esperado que esse item pudesse ser encontrado em algum edital. 

Porém, isso não ocorreu na amostra de empresas estudada. 

Tabela 3 – Características de contratação de recursos de TI no ano 2016 

Item Característica 

EMPRESA 

CEEE-D CEB CELG COCEL DMED 
ELETRO

CAR 
P A P% 

1 
Definição de prazo 

contratual ou de entrega 
P P P P P P 6 0 100,00% 

2 Menção a escalabilidade A A P A A A 1 5 16,67% 

3 
Integração com sistemas 

existentes 
P P P A A A 3 3 50,00% 

4 Menção a customização A P P A A A 2 4 33,33% 

5 
Critérios de 

confiabilidade 
P P A A P P 4 2 66,67% 

6 

Descrição da forma de 

acesso ao produto ou 

serviço 
P P P P P P 6 0 100,00% 

7 
Métricas de desempenho 

e/ou produtividade 
P P A A A P 3 3 50,00% 

8 Especificação de testes P P P A P A 4 2 66,67% 

9 
Critérios de habilitação 

do fornecedor 
P P P P P P 6 0 100,00% 

10 
Especificação da 

segurança de dados 
A P P A A A 2 4 33,33% 

11 
Garantias contratuais ou 

do produto 
P P P A P P 5 1 83,33% 

12 
Menção a Service Level 

Agreement (SLA) 
P P P A A A 3 3 50,00% 

13 Menção a contingência P P P A A A 3 3 50,00% 

14 Forma de manutenção P P P A A P 4 2 66,67% 

15 
Informações sobre 

treinamentos 
P P P A A A 3 3 50,00% 

16 Menção a inovação A A A A A A 0 6 0,00% 

TOTAL 55 41 57,29% 

Fonte: Dados da pesquisa 
Legenda: P – Quantidade de características presentes nos editais; A – Quantidade de características 
ausentes nos editais; P% – Percentual de características presentes. 

De acordo com as tabelas 2 e 3, o item 11 ‘Garantias contratuais ou do produto’ 

manteve-se presente em 83,33% das empresas tanto no ano de 2015 quanto em 

2016. Era esperado que este item estivesse presente em 100% da amostra, dado às 

garantias técnicas de produtos e a característica de empresas com controle público 

sujeitas à Lei de Licitações. 
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Já o item 2 ‘Menção a escalabilidade’ esteve presente apenas em uma empresa 

nos anos de 2015 e 2016, mantendo o percentual de 16,67% de presença nos dois 

anos. A presença do item ‘Menção a escalabilidade’ indicaria que uma empresa 

procurou se preparar para um crescimento futuro da demanda do recurso, mas o item 

esteve presente apenas em uma empresa de pequeno porte em 2015 e em uma de 

grande porte em 2016. 

Sendo todas as empresas da amostra de controle público, submetidas à Lei de 

Licitações, o prazo de entrega de um produto ou serviço é um item exigido pelo Art. 

40 da lei, o que justifica o percentual de 100,00% de presença do item 1 ‘Definição de 

prazo contratual ou de entrega’. Como também esperado, o item 9 ‘Critérios de 

habilitação do fornecedor’ e o item 6 ‘Descrição da forma de acesso ao produto ou 

serviço’ estiveram presentes em 100,00% dos editais, atendendo assim ao disposto 

na Lei de Licitações, no Art. 27 e no inciso XVI do Art.40, respectivamente. 

A Tabela 4 apresenta os resultados do teste de Wilcoxon comparando os 

percentuais de presença nos anos 2015 e 2016 apresentados na última coluna (P%) 

da Tabela 2 e da Tabela 3. A hipótese nula é que não há diferença significativa entre 

os percentuais de presença de cada item nos anos 2015 e 2016. A hipótese alternativa 

é que há diferenças significativas de um ano para o outro. 

Tabela 4 – Teste de Wilcoxon para análise das características por item 

N Dif. Positivas Empates Dif. Negativas Est. Sig. Decisão 

16 5 6 5 30,00 0,80 
Não rejeitar a hipótese 

nula 

Fonte: Dados da pesquisa 
Legenda: N – quantidade de itens da amostra; Dif. Positivas – número de pares com diferenças 
positivas; Empates – número de pares iguais; Dif. Negativas – número de pares com diferenças 
negativas; Est. – estatística de teste; Sig. – significância 

O resultado do teste da Tabela 4 foi 30,00, com significância de 0,80. Portanto, 

em um nível de significância de 5%, a hipótese nula não foi rejeitada e, desta forma, 

não há diferenças significativas entre os percentuais de presença das características 

de contratação de recursos de TI segmentadas por item entre 2015 e 2016. Dois 

argumentos podem ser usados para entender a manutenção dos percentuais. Em 

primeiro lugar, durante o período pesquisado, não ocorreram alterações nas 

legislações de contratação do setor público. Além disso, verificou-se a manutenção 
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dos controladores das empresas no período estudado, com base nas evidências 

citadas na Seção 4.1 deste estudo. 

4.3 Análise das características de contratação por empresa 

A Tabela 5 apresenta as quantidades e percentuais das características de 

contratação de recursos de TI presentes e ausentes identificadas em cada empresa 

distribuidora de energia elétrica para o ano de 2015, assim como os resultados dos 

testes binomiais. A hipótese nula é que não há diferenças significativas entre a 

proporção de itens presentes e ausentes em cada empresa no ano de 2015. A 

hipótese alternativa é que há diferenças significativas entre a proporção de itens 

presentes e ausentes para cada empresa no ano de 2015. 

Tabela 5 – Análise das características de contratação de recursos de TI em 
cada empresa em 2015 e teste binomial 

Empresa 
Presentes 

(%P) 

Ausentes 

(%A) 
Significância Decisão 

CEEE-D 
9 

(56,25%) 

7 

(43,75%) 
0,80 

Não rejeitar a 

hipótese nula 

CEB 
13 

(81,25%) 

3 

(18,75%) 
0,02** 

Rejeitar a 

hipótese nula 

CELG 
10 

(62,50%) 

6 

(37,50%) 
0,45 

Não rejeitar a 
hipótese nula 

COCEL 
7 

(43,75%) 

9 

(56,25%) 
0,80 

Não rejeitar a 
hipótese nula 

DMED 
9 

(56,25%) 

7 

(43,75%) 
0,80 

Não rejeitar a 
hipótese nula 

ELETROCAR 
7 

(43,75%) 

9 

(56,25%) 
0,80 

Não rejeitar a 
hipótese nula 

Fonte: Dados da pesquisa 
Legenda: Presentes – quantidade de itens presentes em cada empresa; Ausentes – 
quantidade de itens ausentes em cada empresa; %P – proporção de itens presentes em 
cada empresa; %A – proporção de itens ausentes em cada empresa. 
Obs.: ** Significativo a 5%. 

Foram efetuados 6 testes binomiais e os resultados apresentados na Tabela 5 

indicaram rejeitar a hipótese nula para a empresa CEB em um nível de significância 
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de 5%. Para as outras empresas, o resultado do teste indica não rejeitar a hipótese 

nula. Dessa forma, no ano de 2015, a CEB apresentou maior aderência às 

características de contratação de recursos de TI propostos com base no referencial 

teórico. 

A Tabela 6 apresenta as quantidades e os percentuais das características de 

contratação de recursos de TI presentes e ausentes identificadas em cada empresa 

para o ano de 2016, assim como os resultados dos testes binomiais. A hipótese nula 

é que não há diferenças significativas entre a proporção de itens presentes e ausentes 

em cada empresa no ano de 2016. A hipótese não nula é que há diferenças 

significativas entre a proporção de itens presentes e ausentes para cada empresa no 

ano de 2016. 

Tabela 6 – Análise das características de contratação de recursos de TI em 
cada empresa em 2016 e teste binomial 

Empresa 
Presentes 

(%P) 

Ausentes 

(%A) 
Significância Decisão 

CEEE-D 
12 

(75,00%) 

4 

(25,00%) 
0,08 

Não rejeitar a 

hipótese nula 

CEB 
14 

(87,50%) 

2 

(12,50%) 
0,00*** 

Rejeitar a 
hipótese nula 

CELG 
13 

(81,25%) 

3 

(18,75%) 
0,02** 

Rejeitar a 
hipótese nula 

COCEL 
3 

(18,75%) 

13 

(81,25%) 
0,02** 

Rejeitar a 
hipótese nula 

DMED 
6 

(37,50%) 

10 

(62,50%) 
0,45 

Não rejeitar a 
hipótese nula 

ELETROCAR 
7 

(43,75%) 

9 

(56,25%) 
0,80 

Não rejeitar a 
hipótese nula 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: Presentes – quantidade de itens presentes em cada empresa; Ausentes – 
quantidade de itens ausentes em cada empresa; %P – proporção de itens presentes em 
cada empresa; %A – proporção de itens ausentes em cada empresa. 
Obs.: ** Significativo a 5%. *** Significativo a 1%. 

Foram efetuados 6 testes binomiais e os resultados apresentados na tabela 

indicaram rejeitar a hipótese nula para as empresas CELG e COCEL em um nível de 

significância de 5%, e para a empresa CEB em um nível de significância de 1%. Para 

as outras empresas, o resultado do teste sugere não rejeitar a hipótese nula.  
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Com os resultados dos testes, pode-se observar que, em 2015, uma das seis 

empresas (16,67%) apresentaram maior aderência às características de contratação 

de recursos de TI propostas com base no referencial teórico. Já em 2016, o número 

de aderentes aumentou para três empresas (50,00%), indicando, em geral, que as 

empresas da amostra se apresentaram mais aderentes às características propostas 

no Quadro 1 do referencial teórico. 

4.4 Análise das características de contratação segundo o porte da empresa 

Esta seção apresenta a análise das diferenças entre as características de 

contratação de recursos de TI segundo o porte da empresa distribuidora de energia 

elétrica. A Tabela 7 apresenta a quantidade e percentual de itens presentes e 

ausentes consolidados pelo porte de cada empresa, considerando as informações 

descritas nas Tabelas 2 e 3. Nas três últimas colunas da Tabela 7, são apresentados 

os resultados do teste estatístico qui-quadrado. Com esse teste, busca-se verificar se 

existe uma associação entre o porte da empresa e o percentual de presença dos itens 

relativos às características de contratação de recursos de TI. 

De acordo com a Tabela 7, os resultados do teste qui-quadrado para o ano de 

2015 evidenciaram indícios de associação entre porte e o percentual de presença dos 

itens no nível de significância de 10%, mas não indicaram associação entre o porte e 

o percentual de presença dos itens no nível de significância de 5%. Por sua vez, 

considerando o ano de 2016, os resultados do teste qui-quadrado indicaram 

associação entre o porte e o percentual de itens presentes, no nível de significância 

de 1%. Considerando-se os dois anos em conjunto, os resultados do teste qui-

quadrado também indicaram diferenças significativas no nível de 1%. 

Ou seja, apenas no ano de 2016, verificou-se associação entre o porte da 

empresa e o percentual de presença dos itens vinculados às características de 

contratação de recursos de TI com o percentual de presença para o porte grande de 

81,25% e para o porte pequeno de 33,33%. Considerando os dois anos, o percentual 

de presença para porte grande foi de 73,96% e para porte pequeno foi de 40,63%. 

Tais percentuais sugerem que as empresas de porte grande foram mais aderentes às 

características das contratações de recursos de TI. Os resultados corroboram os 
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estudos de Sebesta (2013), quando ele afirma que a implementação de frameworks 

de Governança de TI é mais eficiente em empresas maiores. 

Tabela 7 – Análise das características de contratação de recursos de TI segundo o porte 

Ano Porte 
Presentes 

(%P) 

Ausentes 

(%A) 

Teste qui-

quadradoa 

Grau de 

liberdade 

Significância 

do teste 

(2 lados) 

2015 

Grande 
32 

(66,67%) 

16 

(33,33%) 

2,73 1 0,10* Pequeno 
23 

(47,92%) 

25 

(52,08%) 

Total 
55 

(57,29%) 

41 

(42,71%) 

2016 

Grande 
39 

(81,25%) 

9 

(18,75%) 

20,61 1 0,00*** Pequeno 
16 

(33,33%) 

32 

(66,67%) 

Total 
55 

(57,29%) 

41 

(42,71%) 

2015 

 e  

2016 

Grande 
71 

(73,96%) 

25 

(26,04%) 

20,46 1 0,00*** Pequeno 
39 

(40,63%) 

57 

(59,38%) 

Total 
110 

(57,29%) 

82 

(42,71%) 

a: Computado apenas para uma tabela 2x2 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: Presentes – quantidade de itens presentes para determinado porte de empresa; Ausentes – 
quantidade de itens ausentes para determinado porte de empresa; %P – proporção de itens presentes 
para cada porte; %A – proporção de itens ausentes para cada porte. 
Obs.: * Significativo a 10%. *** Significativo a 1%. 

A Tabela 8 consolida os itens presentes nas tabelas 2 e 3 para permitir a análise 

das características de contratação de recursos de TI em cada ano de acordo com o 

porte das empresas. Para cada porte de empresa, utiliza-se o teste qui-quadrado para 

verificar se existe uma associação entre o ano estudado e o percentual de presença 

dos itens relativos às características de contratação de recursos de TI. 
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Tabela 8 – Análise das características de contratação de recursos de TI em cada ano de 
acordo com o porte das empresas 

Porte Ano 
Presentes 

(%P) 

Ausentes 

(%A) 

Teste qui-

quadradoa 

Grau de 

liberdade 

Significância 

do teste 

(2 lados) 

Grande 

2015 
32 

(66,67%) 

16 

(33,33%) 

1,95 1 0,16 2016 
39 

(81,25%) 

9 

(18,75%) 

Total 
71 

(73,96%) 

25 

(26,04%) 

Pequeno 

2015 
23 

(47,92%) 

25 

(52,08%) 

1,56 1 0,21 2016 
16 

(33,33%) 

32 

(66,67%) 

Total 
39 

(40,63%) 

57 

(59,38%) 

a: Computado apenas para uma tabela 2x2 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: Presentes – quantidade de itens presentes para determinado porte de empresa; Ausentes – 
quantidade de itens ausentes para determinado porte de empresa; %P – proporção de itens presentes 
para cada porte; %A – proporção de itens ausentes para cada porte. 

Para os testes qui-quadrado apresentados na Tabela 8, a hipótese nula é de 

que não existe associação entre o ano e as características de contratação de recursos 

de TI adotadas em cada porte de empresa. Os resultados sugerem que a hipótese 

nula não deve ser rejeitada considerando um nível de significância de 5%, indicando, 

tanto para o porte grande quanto para o porte pequeno, que não há associação entre 

os anos e o percentual de presença dos itens relativos às características de 

contratação de recursos de TI. 

4.5 Análise das características de contratação conforme o indicador de 
desempenho da empresa 

Esta seção apresenta os resultados das análises das características de 

contratação de recursos de TI para as empresas distribuidoras de energia elétrica 

agrupadas conforme o indicador de desempenho da empresa chamado DGC, como 
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descrito na Seção 2.3. Os valores do indicador de desempenho DGC para cada 

empresa constam no Quadro 2. Nesta análise, as empresas foram classificadas como 

DGC>1 ou DGC≤1. 

A Tabela 9 consolida a quantidade e o percentual de itens presentes e ausentes 

descritos nas tabelas 2 e 3. Tal consolidação agrupa os achados por indicador. Nas 

três últimas colunas, são apresentados os resultados dos testes estatísticos qui-

quadrado. Com esse teste, busca-se verificar se existe uma associação entre o 

indicador DGC e o percentual de presença dos itens relativos às características de 

contratação de recursos de TI. 

Tabela 9 – Análise das características de contratação de recursos de TI segundo o DGC 

Ano DGC 
Presentes 

(%P) 

Ausentes 

(%A) 

Teste qui-

quadradoa 

Grau de 

liberdade 

Significância 

do teste 

(2 lados) 

2015 

DGC>1 
32 

(66,67%) 

16 

(33,33%) 

2,73 1 0,10* DGC≤1 
23 

(47,92%) 

25 

(52,08%) 

Total 
55 

(57,29%) 

41 

(42,71%) 

2016 

DGC>1 
35 

(54,69%) 

29 

(45,31%) 

0,26 1 0,61 DGC≤1 
20 

(62,50%) 

12 

(37,50%) 

Total 
55 

(57,29%) 

41 

(42,71%) 

2015 

 e  

2016 

DGC>1 
67 

(59,82%) 

45 

(40,18%) 

0,48 1 0,49 DGC≤1 
43 

(53,75%) 

37 

(46,25%) 

Total 
110 

(57,29%) 

82 

(42,71%) 

a: Computado apenas para uma tabela 2x2. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: DGC – Desempenho Global de Continuidade; DGC>1 – empresas que possuem indicador 
acima de 1; DGC≤1 – empresas que possuem indicador abaixo ou igual a 1; Presentes – quantidade 
de itens presentes para determinado indicador; Ausentes – quantidade de itens ausentes para 
determinado indicador. 
Obs.: * Significativo a 10%. 



37 

 

 

Para os testes qui-quadrado apresentados na Tabela 9, a hipótese nula foi que 

não existia associação entre o indicador DGC e as características de contratação de 

recursos de TI adotadas em cada ano. Para o ano de 2015, ao considerar o nível de 

significância de 10%, houve diferenças significativas, sendo 66,67% de itens 

presentes nas empresas com DGC>1 e 47,92% de itens presentes nas empresas com 

DGC≤1. Entretanto, os resultados indicaram que a hipótese nula não devia ser 

rejeitada considerando um nível de significância de 5%, indicando não haver 

associação entre o DGC das empresas e a presença das características de 

contratação de recursos de TI. Os resultados do teste qui-quadrado para o ano de 

2016 não indicaram diferenças significativas entre os percentuais de itens presentes, 

considerando o indicador DGC. 

A Tabela 10 consolida o percentual de itens presentes e ausentes em cada ano 

identificados nas Tabela 2 e 3, de acordo com o DGC das empresas. Nas três últimas 

colunas, são apresentados os resultados do teste estatístico qui-quadrado. Para cada 

grupo de empresas segmentado pelo indicador DGC, busca-se verificar se existe uma 

associação entre o ano e o percentual de presença dos itens relativos às 

características de contratação de recursos de TI. 

Para os testes de qui-quadrado apresentados na Tabela 10, a hipótese nula é 

que não existe associação entre o ano e as características de contratação de recursos 

de TI adotadas em cada grupo de empresas segregadas pelo Indicador DGC. Os 

resultados sugerem que a hipótese nula foi rejeitada considerando um nível de 

significância de 5%, indicando que não existe uma associação entre o ano das 

empresas e o percentual de presença dos itens que representam as características 

de contratação de recursos de TI segmentado pelo Indicador DGC. 
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Tabela 10 – Análise das características de contratação de recursos de TI em cada ano de 
acordo com o DGC das empresas 

DGC Ano 
Presentes 

(%P) 

Ausentes 

(%A) 

Teste qui-

quadradoa 

Grau de 

liberdade 

Significância 

do teste 

(2 lados) 

DGC>1 

2015 
32 

(66,67%) 

16 

(33,33%) 

1,18 1 0,28 2016 
35 

(54,69%) 

29 

(45,31%) 

Total 
67 

(59,82%) 

45 

(40,18%) 

DGC≤1 

2015 
23 

(47,92%) 

25 

(52,08%) 

1,11 1 0,29 2016 
20 

(62,50%) 

12 

(37,50%) 

Total 
43 

(53,75%) 

37 

(46,25%) 

a: Computado apenas para uma tabela 2x2. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: DGC – Desempenho Global de Continuidade; DGC>1 – empresas que possuem indicador 
acima de 1; DGC≤1 – empresas que possuem indicador abaixo ou igual a 1; Presentes – quantidade 
de itens presentes para determinado indicador; Ausentes – quantidade de itens ausentes para 
determinado indicador. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 

O objetivo geral desta pesquisa foi de investigar as características da 

contratação de recursos de TI adotadas por empresas distribuidoras de energia 

elétrica brasileiras no período de 2015 a 2016. Para isso, realizou-se um estudo 

descritivo de abordagem mista. Foi analisado o conteúdo dos editais de licitação de 

recursos de TI das seis empresas selecionadas a partir de uma amostra não 

probabilística, verificando-se a presença e a ausência de itens relativos às 

características de contratação de TI. 

O primeiro objetivo específico foi propor um quadro, a partir do referencial 

teórico, com itens usados para analisar as características de contratação de recursos 

de TI. Este objetivo foi atendido no Quadro 1 da Seção 2.2 do referencial teórico. O 

quadro apresenta 16 itens relativos às características de contratação de TI. Os itens 

foram elaborados com base no referencial teórico, especialmente nos estudos de 

terceirização de TI de Sebesta (2010, 2012, 2013, 2016). 

O segundo objetivo específico foi identificar as características da contratação 

de recursos de TI presentes nos editais das empresas distribuidoras de energia 

elétrica com base nos itens do quadro proposto. Este objetivo foi alcançado através 

da análise de conteúdo, tabulando-se os dados de presença e ausência dos itens 

apresentados nos editais de licitação de cada empresa participante do estudo e em 

cada um dos anos estudados na Tabela 2 e na Tabela 3 da Seção 4.2. Os percentuais 

de presença dos itens relativos às contratações de TI nos documentos analisados 

variaram entre 0%, caso de ‘Menção a inovação’ e 100%, caso de ‘Definição de prazo 

contratual ou de entrega’, ‘Descrição da forma de acesso ao produto ou serviço’ e 

‘Critérios de habilitação do fornecedor’. 

O terceiro objetivo específico foi comparar as características da contratação de 

recursos de TI identificadas por item no ano de 2015 e no ano de 2016. Essa 

comparação foi feita com base no Teste de Wilcoxon conforme os resultados da 

Tabela 4 da Seção 4.2. Os resultados obtidos não indicaram diferenças significativas 

nos percentuais de presença dos itens de um ano para o outro do estudo. 

O quarto objetivo específico foi comparar as características da contratação de 

recursos de TI identificadas para cada empresa distribuidora de energia elétrica. O 
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objetivo foi atendido na Tabela 5 para o ano de 2015 e na Tabela 6 para o ano de 

2016, ambas presentes na Seção 4.3. Foi realizado o teste binomial para cada ano, 

identificando diferenças significativas em nível de 5% para a empresa CEB em 2015 

e diferenças significativas em nível de 1% para a empresa CEB e em nível de 5% para 

as empresas CELG e COCEL em 2016. Em geral, as empresas da amostra, 

analisadas individualmente, apresentaram-se mais aderentes às características 

propostas no Quadro 1 do referencial teórico em 2016. 

O quinto objetivo específico foi comparar as características da contratação de 

recursos de TI segundo o porte da empresa distribuidora de energia elétrica. Este 

objetivo específico foi alcançado por meio da Tabela 7 e da Tabela 8 da Seção 4.4. 

Os testes qui-quadrado da Tabela 7 indicaram associação entre o porte da empresa 

e o percentual de presença dos itens relativos às características de contratação em 

um nível de significância de 10% em 2015, mas não indicaram diferenças no nível de 

5%. Para o ano de 2016 e considerando-se os dois anos em conjunto, foram 

identificadas diferenças significativas em um nível de 1%. Para um mesmo porte de 

empresa, os resultados dos testes qui-quadrado da Tabela 8 não indicaram 

associação entre o ano e a distribuição de presença e ausência dos itens relativos às 

características de contratação de recursos de TI. 

O sexto e último objetivo específico foi verificar as diferenças entre as 

características da contratação de recursos de TI conforme o indicador de desempenho 

da empresa distribuidora de energia elétrica. Este objetivo específico foi atendido nas 

Tabelas 9 e 10 da Seção 4.5. Os testes qui-quadrado apresentados indicaram uma 

associação entre o indicador de desempenho global da empresa e a distribuição de 

presença e ausência dos itens relativos à contratação apenas no ano de 2015 para 

um nível de significância de 10%. Não indicaram associação considerando o nível de 

significância de 5%. Adicionalmente, não foi identificada associação entre o ano e a 

distribuição de presença e ausência quando analisado cada grupo de empresas 

segregadas conforme o indicador de desempenho. 

O atendimento aos objetivos específicos permitiu atingir o objetivo geral do 

estudo. Os percentuais de presença e ausência dos itens relativos às características 

de contratação de recursos de TI foram, respectivamente, 57,29% e 42,71%. Esses 

percentuais mantiveram-se iguais em 2015 e em 2016, e não apresentaram diferenças 

significativas quando as empresas foram classificadas conforme o indicador de 
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desempenho. Entretanto, os percentuais não foram uniformes ao serem segmentados 

por item, por empresa e segundo o porte das empresas.  

As empresas de porte grande estiveram mais condicionadas à presença de 

itens relativos às características das contratações de recursos de TI do que as 

empresas de porte pequeno, corroborando estudos internacionais, citados na revisão 

de literatura, que sinalizam uma melhor eficiência das práticas de governança de TI 

em empresas de maior porte. Em complemento, verificou-se que a empresa CEB 

apresentou maior aderência às características de contratação tanto em 2015 quanto 

em 2016. Também, constatou-se que três itens estiveram presentes na documentação 

de todas as empresas estudadas e um item esteve ausente na documentação de 

todas elas. 

O estudo tratou um tema atual, relacionado à contratação de recursos de TI. É 

adequado informar que os resultados baseiam-se em dados a respeito das empresas 

encontrados em fontes públicas, como sítio eletrônico da ANEEL e nos sítios 

eletrônicos das empresas analisadas, especialmente os editais de licitação propostos 

por essas empresas. A seleção das empresas e o recorte temporal levou em conta, 

inclusive a acessibilidade pública aos referidos dados. 

Como sugestões de estudos futuros, pode-se propor investigar as 

características de contratação de recursos de TI em outros períodos. Outra opção é 

investigar essas características de contratação adotadas por empresas privadas que 

não participaram desta pesquisa, principalmente se o item ‘Menção a Inovação’ terá 

um percentual de presença diferente do que foi exposto pelas empresas deste estudo. 

Outros estudos futuros podem ser mais aprofundados sobre as empresas 

caracterizadas como mais aderentes às características de contratação de recursos de 

TI deste estudo, como por exemplo a CEB. Investigações na forma de estudo de caso 

poderiam considerar o acesso às políticas de Governança de TI das empresas, para 

comparar a governança e contratação analisando se os requisitos estão refletidos nos 

editais e contratos.  

Por fim, optou-se por utilizar como critério de classificação de qualidade da 

empresa o indicador de Desempenho Global de Continuidade – DGC, mas outros 

índices de atendimento ao consumidor ou índices econômico-financeiros das 

empresas podem ser explorados em pesquisas futuras. O Quadro 1, proposto na 
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Seção 2.2 do referencial teórico, pode servir de base para estudos semelhantes a 

serem realizados em outros setores econômicos ou em editais de outras organizações 

públicas e comparados com o presente estudo.  
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APÊNDICES 

Apêndice A – Relação de empresas distribuidoras de energia 
elétrica no Brasil 

EMPRESA NOME SIGLA REGIÃO UF 

1 CELG CELG-D CO GO 

2 CEB CEB-DIS CO DF 

3 CHESP CHESP CO GO 

4 Energisa Mato Grosso do Sul EMS  CO MS 

5 Energisa Mato Grosso EMT CO MT 

6 Eletrobras Distribuição Alagoas CEAL NE AL 

7 Companhia Energética de Pernambuco CELPE NE PE 

8 Companhia Energética do Maranhão CEMAR NE MA 

9 Eletrobras Distribuição Piauí CEPISA NE PI 

10 
Companhia de Eletricidade do Estado da 
Bahia 

COELBA NE BA 

11 
Companhia Energética do Rio Grande do 
Norte 

COSERN NE RN 

12 Energisa Borborema EBO NE PB 

13 Enel Distribuição Ceará ENEL CE NE CE 

14 Energisa Paraíba EPB NE PB 

15 Energisa Sergipe ESE NE SE 

16 Companhia Sul Sergipana de Eletricidade SULGIPE NE SE 

17 Amazonas Energia AmE NORTE AM 

18 Centrais Elétricas do Pará CELPA NORTE PA 

19 Eletrobras Rondônia CERON NORTE RO 

20 Companhia Energética de Roraima CERR NORTE RR 

21 Eletrobras Distribuição Roraima Boa Vista NORTE RR 

22 Eletrobras Distribuição Acre ELETROACRE NORTE AC 

23 Companhia de Eletricidade do Amapá CEA NORTE AP 

24 Energisa Tocantins ETO NORTE TO 

25 CEMIG CEMIG-D SE MG 

26 
Energisa Sul-Sudeste (Companhia 
Nacional de Energia Elétrica) 

CNEE SE SP 

27 DME Distribuição S.A. DMED SE MG 

28 Companhia Jaguari de Energia S.A. CPFL Jaguari SE SP 

29 Companhia Leste Paulista de Energia 
CPFL Leste 
Paulista 

SE SP 

30 Companhia Luz e Força de Mococa CPFL Mococa SE SP 

31 Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL- Piratininga SE SP 

32 Companhia Jaguari de Energia S.A. CPFL Santa Cruz SE SP 

33 CPFL Sul Paulista CPFL Sul Paulista SE SP 
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34 Companhia Paulista de Força e Luz CPFL-Paulista SE SP 

35 
Energisa Sul-Sudeste (Empresa de 
Distribuição de Energia Vale 
Paranapanema) 

EDEVP SE SP 

36 EDP Espírito Santo EDP ES SE ES 

37 EDP São Paulo EDP SP SE SP 

38 Energisa Sul-Sudeste (Bragantina) EEB SE SP 

39 Elektro ELEKTRO SE SP 

40 Eletropaulo ELETROPAULO SE SP 

41 Empresa Luz e Força Santa Maria S/A ELFSM SE ES 

42 Energisa Minas Gerais EMG SE MG 

43 Enel Distribuição Rio ENEL RJ SE RJ 

44 Energisa Nova Friburgo ENF SE RJ 

45 Energisa Sul-Sudeste (Caiuá) ESS SE SP/PR 

46 Light LIGHT SE RJ 

47 Companhia Estadual de Energia Elétrica CEEE-D SUL RS 

48 Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CELESC-DIS SUL SC 

49 Centrais Elétricas de Carazinho S.A. ELETROCAR SUL RS 

50 
Companhia Campolarguense de 
Eletricidade 

COCEL SUL PR 

51 
Energisa Sul-Sudeste (Companhia Força e 
Luz do Oeste) 

CFLO SUL PR 

52 Cooperativa Aliança 
COOPERALIANÇ
A 

SUL SC 

53 Companhia Paranaense de Energia COPEL-DIS SUL PR 

54 Departamento Municipal de Energia de Ijuí DEMEI SUL RS 

55 Empresa Forca e Luz João Cesa EFLJC SUL SC 

56 Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda EFLUL SUL SC 

57 Força e Luz de Coronel Vivida Ltda FORCEL SUL PR 

58 Hidroelétrica Panambi S/A HIDROPAN SUL RS 

59 Iguaçu Energia IENERGIA SUL SC 

60 Mux Energia (Muxfeldt, Marin e Cia Ltda.) MUXENERGIA SUL RS 

61 Rio Grande Energia S.A. RGE SUL RS 

62 Rio Grande Energia S.A. RGE SUL SUL RS 

63 Nova Palma Energia Ltda UHENPAL SUL RS 

Fonte: Páginas eletrônicas das empresas, ABRADEE (2018) e ANEEL (2018c). 
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ANEXOS 

Anexo A – Atividades e práticas do APO09 e APO10 do COBIT 5 
relacionadas à contratação de recursos 

Área Gestão Corporativa 

Domínio Alinhar, Planejar e Organizar 

Processo APO 09 - Gerenciar Contratos de Prestação de Serviços 

Prática Definir e preparar os contratos de prestação de serviços 

Atividades 

Analise os requisitos para acordos de serviços novos ou alterados recebidos do 
gerenciamento de relacionamento comercial para garantir que os requisitos 
possam ser correspondidos. Considere aspectos como horários de serviço, 
disponibilidade, desempenho, capacidade, segurança, continuidade, 
conformidade e questões regulatórias, usabilidade e restrições de demanda. 

Projete contratos de serviço ao cliente com base nos serviços, pacotes de serviços 
e opções de nível de serviço nos catálogos de serviços relevantes. 

Determine, acorde e documente contratos operacionais internos para apoiar os 
contratos de atendimento ao cliente, se aplicável. 

Prática Monitorar e reportar os níveis de serviços 

Atividades 

Estabeleça e mantenha métricas para monitorar e coletar dados de nível de 
serviço. 

Avalie o desempenho e forneça relatórios regulares e formais do dos contratos de 
serviço, incluindo desvios dos valores acordados. Distribua este relatório para o 
gerenciamento de relacionamento comercial. 

Realize avaliações periódicas para prever e identificar tendências no desempenho 
do nível de serviço. 

Forneça as informações de gerenciamento apropriadas para ajudar o 
gerenciamento de desempenho. 

Combine planos de ação e correções para quaisquer problemas de desempenho 
ou tendências negativas. 

Processo APO 10 - Gerenciar Fornecedores 

Prática Selecionar fornecedores 

Atividades 

Revise todas as RFIs e RFPs para garantir que elas: 
• Definam claramente os requisitos 
• Incluam um procedimento para esclarecer os requisitos 
• Permitam aos fornecedores tempo suficiente para preparar suas propostas 
• Definam claramente os critérios de distinção e o processo de decisão  

Avalie RFIs e RFPs de acordo com o processo/critério de avaliação aprovado e 
mantenha evidências documentais das avaliações. Verifique as referências dos 
fornecedores candidatos. 

Selecione o fornecedor que melhor se adequa à RFP. Documente, comunique a 
decisão e assine o contrato. 

No caso específico de aquisição de software, inclua e reforce os direitos e 
obrigações de todas as partes nos termos contratuais. Esses direitos e obrigações 
podem incluir propriedade e licenciamento de propriedade intelectual, 
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manutenção, garantias, procedimentos de arbitragem, termos de atualização e 
adequação, incluindo segurança, garantia e direitos de acesso. 

No caso específico da aquisição de recursos de desenvolvimento, inclua e reforce 
os direitos e obrigações de todas as partes nos termos contratuais. Esses direitos e 
obrigações podem incluir propriedade e licenciamento de propriedade intelectual; 
adequação, incluindo metodologias de desenvolvimento; teste; processos de 
gestão da qualidade, incluindo os critérios de desempenho necessários; revisões 
de desempenho; base de pagamento; garantias; procedimentos de arbitragem; 
gestão de Recursos Humanos; e conformidade com as políticas da empresa. 

Obtenha aconselhamento jurídico sobre contratos de aquisição de 
desenvolvimento de recursos sobre a propriedade e licenciamento de 
propriedade intelectual. 

No caso específico de aquisição de infraestrutura, instalações e serviços 
relacionados, inclua e aplique os direitos e obrigações de todas as partes nos 
termos contratuais. Esses direitos e obrigações podem incluir níveis de serviço, 
procedimentos de manutenção, controles de acesso, segurança, revisão de 
desempenho, base de pagamento e procedimentos de arbitragem. 

Prática Gerenciar relacionamentos e contratos de fornecedores 

Atividades 

Atribua representantes para o relacionamento de cada fornecedor e torne-os 
responsáveis pela qualidade do(s) serviço(s) fornecido(s). 

Especifique um processo formal de revisão e comunicação, incluindo interações e 
programações dos fornecedores. 

Combine, gerencie, mantenha e renove contratos formais com o fornecedor. 
Certifique-se de que os contratos estejam em conformidade com as normas da 
empresa e os requisitos legais e normativos. 

Nos contratos com os principais fornecedores de serviços, inclua disposições para 
a revisão do site do fornecedor e práticas e controles internos por parte da 
administração ou de terceiros independentes. 

Avalie a eficácia do relacionamento e identifique as melhorias necessárias. 

Defina, comunique e acorde formas de implementar as melhorias necessárias para 
o relacionamento. 

Use os procedimentos estabelecidos para lidar com disputas contratuais, usando, 
sempre que possível, relações e comunicações efetivas para superar problemas de 
serviço. 

Defina e formalize funções e responsabilidades para cada fornecedor de serviço. 
Onde vários fornecedores se combinam para fornecer um serviço, considere 
atribuir uma função de empreiteiro principal a um dos fornecedores para assumir 
a responsabilidade pelo contrato em geral. 

Prática Gerenciar o risco de fornecedores 

Atividades 

Identifique, monitore e, quando apropriado, gerencie riscos relacionados à 
capacidade do fornecedor de prestar serviços de forma eficiente, efetiva, segura, 
confiável e contínua. 

Ao definir o contrato, preveja um risco potencial definindo claramente os 
requisitos do serviço, incluindo acordos de garantia de software, fornecedores 
alternativos ou contratos de reserva para mitigar possíveis falhas do fornecedor; 
segurança e proteção da propriedade intelectual (PI); e quaisquer requisitos legais 
ou normativos. 
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Prática Monitorar o desempenho e conformidade do fornecedor 

Atividades 

Defina e documente critérios para monitorar o desempenho do fornecedor 
alinhado com os contratos de nível de serviço e garantir que o fornecedor 
divulgue regularmente e de forma transparente relatórios pelos critérios 
contratos. 

Monitore e revise a entrega de serviços para garantir que o fornecedor ofereça 
uma qualidade de serviço aceitável, atendendo aos requisitos e respeitando as 
condições contratuais. 

Analise o desempenho do fornecedor e a relação custo-benefício para garantir 
que eles sejam confiáveis e competitivos, em comparação com outros 
fornecedores e as condições do mercado. 

Solicite revisões independentes das práticas e controles internos do fornecedor, 
se necessário. 

Registre e avalie periodicamente os resultados da análise e discuta-os com o 
fornecedor para identificar necessidades e oportunidades de melhoria. 

Monitore e avalie informações disponíveis externamente sobre o fornecedor. 

Fonte: ISACA (2012) 
 


