Número: 48542.000179/2019-00

Nota Técnica nº 179/2019-SMA/ANEEL

Em 22 de janeiro de 2019.

Processo: 48500.002211/2009-19
Assunto: Alteração do Regulamento do Prêmio
ANEEL de Ouvidorias.

I. DO OBJETIVO

A presente Nota Técnica tem por objetivo apresentar propostas de alteração do
regulamento do Prêmio ANEEL de Ouvidorias.
II. DOS FATOS
2.
Em 06 de fevereiro de 2017, a SMA publicou a Nota Técnica n° 11/2017–
SMA/ANEEL, na qual apresentou a proposta de metodologia para apuração da qualidade dos
serviços de Ouvidoria, ranqueamento e instituição do Prêmio Aneel de Ouvidorias, no âmbito das
concessionárias de distribuição de energia elétrica.
3.
Em 1º de março de 2018, a SMA publicou a Nota Técnica n° 17/2018–SMA/ANEEL,
na qual apresentou a proposta de criação de um Regulamento específico para o Prêmio ANEEL
de Ouvidoria.
III. DA ANÁLISE
4.
A análise a seguir será dividida em duas etapas. Primeiramente, para a apuração
referente ao ano de 2018. Posteriormente, para os critérios a serem utilizados a partir de 2019.
III.1 ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA O ANO DE 2018.
5.
Ao publicar o Regulamento do Prêmio em 2018, foram introduzidas duas questões
que não haviam sido previstas inicialmente quando da elaboração da Nota Técnica n° 11/2017–
SMA/ANEEL: i) um critério de desempate baseado na nota do Índice ANEEL de Satisfação do
Consumidor (IASC); e ii) uma nota mínima para que a distribuidora seja elegível a receber a
premiação.
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6.
Após discussão do tema no âmbito do Fórum dos Ouvidores das Distribuidoras de
Energia Elétrica, foi solicitado à SMA que o critério de desempate baseado no IASC fosse alterado.
Isso porque, na visão dos Ouvidores, o critério de desempate atual tenderia a premiar as mesmas
distribuidoras que recebem o Prêmio IASC, além de envolver muitas outras questões que
impactam a satisfação do consumidor e que fogem do escopo ou poder de atuação das Ouvidorias.
7.
Não obstante concordar parcialmente com as colocações apresentadas pelos
Ouvidores, a SMA entende que a satisfação do consumidor é uma dimensão que deve ser
considerada também na Premiação das Ouvidorias. Nesse sentido, uma métrica de satisfação
específica para a atuação das Ouvidorias será elaborada para utilização em futuras edições da
Premiação, conforme proposta que será melhor detalhada adiante nesta Nota Técnica.
8.
Em substituição ao IASC, foi escolhido por meio de votação entre os Ouvidores a
utilização de um critério diretamente relacionado com a sua atuação, qual seja um dos critérios já
constantes na metodologia atual: o QRP, referente a Quantidade Relativa de Reclamações
Procedentes.
III.2 ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PREMIAÇÃO PARA 2019 E DEMAIS ANOS.
9.
Desde o início da construção dos indicadores que compõem a Premiação e, mais
fortemente, após a sua efetiva criação, percebemos na SMA considerável melhora nas tratativas
realizadas com as distribuidoras por meio do Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGO).
10.
Conforme demonstram os gráficos abaixo: i) o tempo de resposta, ii) a quantidade
de trâmites no sistema, iii) o descumprimento de prazos, assim como iv) solicitações de ouvidoria
sendo reiteradas por falta de uma resposta da distribuidora foram reduzidas significativamente.
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11.
No gráfico abaixo, temos a pontuação total das 27 distribuidoras obtidas em 2017
e 2018. Nele se observa que diversas distribuidoras já se encontram em um patamar de excelência
com relação à métrica inicialmente proposta para a Premiação. Algumas distribuidoras já
conseguem inclusive obter nota máxima em todos os indicadores que compõem a premiação.

12.
Todas essas questões são, contudo, eminentemente operacionais e não
contemplam a qualidade da resposta que está sendo de fato encaminhada ao consumidor,
principalmente nas solicitações que são encerradas por meio do chamado Caminho do
Entendimento, ou seja, quando a ANEEL redireciona a reclamação do consumidor para o
atendimento inicial ou para a própria Ouvidoria da distribuidora1.
13.
Nesse sentido, entende-se desejável introduzirmos indicadores que passem a
considerar mais fortemente a qualidade da comunicação encaminhada pela distribuidora ao
consumidor. Em tempo, a qualidade aqui referida seria a resolução definitiva do problema
reclamado pelo consumidor, o que por sua vez não se confunde com o deferimento do seu pleito.
A comunicação com o consumidor deverá ser, portanto, eficiente e eficaz, sob pena de o
consumidor retornar à ANEEL, seja por não ter o seu pleito atendido, não concordar com o
conteúdo da resposta, não entender a resposta ou mesmo não a ter recebido.
14.
Dessa forma, como primeira proposta, sugerimos a criação de um indicador
baseado no retorno à ANEEL de consumidores que já tiverem reclamado anteriormente e cuja
tratativa por meio do Caminho do Entendimento não tenha sido encerrada de forma conclusiva ao
ser encaminhada para a distribuidora.
15.
Essa condição pode ser indicada e acompanhada diretamente pelo SGO. Dentre
as opções atualmente disponíveis no sistema, seriam considerados em 2019 os retornos nos quais
o consumidor indicar que as informações prestadas pela distribuidora são inconsistentes, que
houve descumprimento de prazo pela Ouvidoria, que discorda da solução da Ouvidoria, que o
problema não foi solucionado ou o serviço não foi executado após reclamar na Ouvidoria.
1

Essa situação ocorre para oportunizar o devido contraditório, assim como o tratamento do caso pela
distribuidora na instância adequada, sempre que não houver um protocolo do atendimento inicial ou da
Ouvidoria da distribuidora.
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16.
Não seriam considerados retornos relacionados com solicitações de ouvidoria
encaminhadas para tratamento pelo atendimento inicial (1º nível da distribuidora), situações nas
quais o consumidor apresente fatos novos não disponibilizados anteriormente para a Ouvidoria,
quando o consumidor apenas solicitar o reenvio de uma resposta já recebida, o consumidor alegar
não entender a resposta, registros duplicados, assim como retornos relacionados com as
tipologias ressarcimento de elétricos e cobranças de procedimentos irregulares.
17.
Num primeiro momento, apesar de não comporem o indicador de retorno do
consumidor à ANEEL, algumas das situações acima elencadas serão gradualmente incluídas pela
SMA na sua composição após o ano de 2019. Desde já, entretanto, a SMA dará publicidade de
todas situações que motivarem um retorno do consumidor à ANEEL.
18.
Outra forma de levar em consideração a qualidade da atuação das Ouvidorias será
a satisfação do próprio consumidor com o tratamento dispensado pela Ouvidoria na análise, no
tratamento e na resposta de sua demanda junto à distribuidora. Para isso, a SMA está inquirindo
o consumidor sobre a atuação da Ouvidoria da distribuidora sempre que uma solicitação é
encerrada pelo Caminho do Entendimento e encaminhada para tratamento em 2º nível.
19.
Após o prazo limite que foi informado ao consumidor para que a distribuidora lhe
encaminhe uma resposta, a SMA envia então um e-mail com uma pergunta sobre o seu nível de
satisfação. O resultado obtido a partir das notas dos consumidores será acompanhado ao longo
de 2019 sem fazer parte da Premiação, mas posteriormente também compô-la-á conforme
pontuação e valores de referência a serem definidos pela SMA. Da mesma forma que os motivos
de retorno do consumidor, o resultado das notas dos consumidores será divulgado juntamente
com os demais indicadores da Premiação.
20.
A imagem abaixo apresenta a fraseologia do questionamento que está sendo feito
aos consumidores com solicitações de ouvidoria encaminhadas para tratamento em 2º nível na
própria distribuidora.
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21.
Paralelamente à criação dos novos indicadores de retorno do consumidor e de
satisfação, sugerimos retirar da Premiação os indicadores “Devoluções no SGO” e
“Descumprimento de prazo de Ouvidoria (DPO)”.
22.
O indicador de devoluções no SGO tem por objetivo mensurar o esforço e, de certa
forma, a qualidade das respostas encaminhadas pelas distribuidoras. A sua marcação no sistema
enseja, contudo, uma avaliação por vezes subjetiva do analista, podendo gerar um retrabalho com
pedidos para que a sua marcação seja reavaliada pela SMA. Por isso, objetivando diminuir esse
custo operacional e considerando-se também que um maior número de devoluções no sistema
aumentará o tempo de tratamento no SGO, permaneceremos apenas com o indicador “Prazo de
resposta no SGO” considerado na premiação. Não obstante, continuaremos acompanhando no
sistema e divulgando em relatórios operacionais a quantidade de trâmites (tanto de devoluções
como de novos questionamentos) realizados para se encerrar uma solicitação de Ouvidoria.
23.
O Descumprimento de prazo de Ouvidoria (DPO), o qual representa o retorno do
consumidor à Aneel em razão do descumprimento de prazo pela Ouvidoria da distribuidora,
sinalizado no SGO por meio da situação Descumprimento de prazo no 2º nível, irá compor o novo
indicador “Retorno do Consumidor”. E, objetivando que a sua marcação seja a mais próxima do
real motivo de retorno do consumidor, isto é, quando a distribuidora tiver evidências (devidamente
indicadas ou inseridas no SGO) de que atendeu ao prazo de resposta na Ouvidoria, o SGO será
alterado de modo a permitir que a distribuidora possa ela mesma alterar a indicação do retorno
“Caminho Ent. – Descumprimento de prazo no 2º nível” para “Caminho Ent. – Discorda da solução
do 2º nível”, ressaltando que este tipo de retorno também compõem o indicador “Retorno do
Consumidor”.
24.
Além da criação e retirada dos supracitados indicadores, foram definidas em acordo
com o Fórum dos Ouvidores as seguintes alterações na distribuição dos pontos entres os
indicadores, assim como nos valores de referência para a atribuição das notas de cada indicador,
os quais passariam a ser mais rigorosos a partir do ano de 2019.

25.
Por fim, ressaltamos que algumas Ouvidorias suscitaram a possibilidade de se
retirar da pontuação do Prêmio a quantidade dos canais de atendimento oferecidos pelas
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Ouvidorias. Na avaliação dessa proposta, entretanto, a SMA entende que o sinal de importância
dos canais deve permanecer como um item de pontuação do Prêmio. Mas, conjuntamente com a
redefinição dos pesos de cada item, acima indicada, as exigências para se atingir uma pontuação
máxima seriam simplificadas. Além do canal telefônico obrigatório, as Ouvidorias deverão oferecer
ao menos dois canais adicionais para obter a pontuação máxima, sendo um canal digital (e.g. Email, formulário eletrônico, aplicativo móvel, WhatsApp, etc.) e um canal físico (e.g. atendimento
presencial, carta, etc.). Não haverá limites de canais ou pontuação variável para quem oferecer
mais de 3 canais, no caso o telefônico e os dois adicionais. Contudo, será feita a publicidade dos
canais que cada Ouvidoria dispõe nos relatórios da Premiação.
IV - DO FUNDAMENTO LEGAL
26.
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão
e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá
outras providências.
27.
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui a Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia
elétrica e dá outras providências.
V - DA CONCLUSÃO
28.
Com base no acima exposto, concluímos não haver óbice para que a diretoria da
ANEEL aprove as alterações propostas para o Regulamento do Prêmio ANEEL de Ouvidoria,
assim como a metodologia a ser utilizada na premiação, conforme proposta de Regulamento
anexo a esta Nota Técnica.
VI - DA RECOMENDAÇÃO
29.
Recomenda-se as alterações no Regulamento do Prêmio ANEEL de Ouvidoria,
conforme proposto nesta Nota Técnica.
JORGE AUGUSTO LIMA VALENTE
Especialista em Regulação

MARCOS BRAGATTO
Especialista em Regulação

De acordo:
GUSTAVO MANGUEIRA DE ANDRADE SALES
Superintendente Adjunto de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública
ANDRÉ RUELLI
Superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública
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PRÊMIO ANEEL DE OUVIDORIA - ANO 2018
REGULAMENTO
DO PRÊMIO
Art. 1o A ANEEL institui o Prêmio ANEEL de Ouvidoria com o objetivo de estimular a
contínua melhoria de atuação das distribuidoras, assim como as boas práticas no tratamento de
reclamações no âmbito de suas Ouvidorias.
Art. 2o Concorrem ao prêmio as Ouvidorias das distribuidoras de energia elétrica de todo
o Brasil, elegíveis segundo as disposições do art. 5º e agrupadas nas categorias definidas no art.
6º deste Regulamento.
Art. 3o O prêmio consiste na entrega de um troféu para as Ouvidorias que obtiverem a
maior pontuação ao longo do ano civil anterior, conforme a apuração dos critérios definidos neste
Regulamento.
Parágrafo único. Adicionalmente à entrega dos troféus, as distribuidoras com maior
pontuação poderão utilizar o Selo do Prêmio ANEEL de Ouvidoria, conforme disposto no art. 7º
deste Regulamento.
Art. 4o Para os fins e efeitos deste Regulamento, são adotadas as seguintes definições:
I - Devolução: ação realizada no Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGO) para devolver
uma resposta da distribuidora na qual faltam informações já solicitadas pela ANEEL ou na qual
as informações não estão claras o suficiente para que a ANEEL dê prosseguimento na análise.
II - Reclamação procedente: toda reclamação na qual for constatado que o procedimento
da Ouvidoria não foi em conformidade com a legislação setorial ou que ensejar a atuação da
ANEEL alterando-se o parecer dado inicialmente pela Ouvidoria da distribuidora.
III - Reiteração: status que passa a ter uma Solicitação de Ouvidoria (SO) uma vez
vencido o prazo para que a distribuidora encaminhe uma resposta à ANEEL.
IV - Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGO): sistema informatizado por meio do qual
ocorre o tratamento das Solicitações de Ouvidoria (SO’s) entre a ANEEL e as distribuidoras.
V - Solicitações de Ouvidoria (SO’s): são todas as demandas e manifestações do
consumidor registradas junto à ANEEL no Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGO).

DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Art. 5o Serão elegíveis a concorrer ao Prêmio ANEEL de Ouvidoria as distribuidoras
que comprovarem o atendimento integral das disposições contidas na Resolução Normativa nº
470, de 13 de dezembro de 2011.
Parágrafo único. A comprovação de que trata o caput poderá ser solicitada pela ANEEL
a qualquer tempo.

DAS CATEGORIAS
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Art. 6o São definidas as seguintes categorias de premiação:
I- Distribuidoras de Pequeno Porte: com até 100 mil unidades consumidoras;
II- Distribuidoras de Médio Porte: acima de 100 mil e até 1 milhão de unidades
consumidoras; e
III- Distribuidoras de Grande Porte: acima de 1 milhão de unidades consumidoras.

DA PREMIAÇÃO E APURAÇÃO DOS PONTOS
Art. 7o Serão premiadas, em cada categoria, as três distribuidoras que apresentarem a
maior pontuação segundo a metodologia prevista neste artigo, desde que a pontuação obtida seja
superior a 70 pontos.
Art. 8o A pontuação do Prêmio ANEEL de Ouvidoria será composta pelos seguintes
itens de avaliação:

I- Tratamento das Reclamações, compreendendo no máximo 60 pontos
distribuídos pelos seguintes indicadores:
a) Devoluções no SGO, no máximo 15 pontos: obtido pela razão entre a quantidade de
SO´s que foram devolvidas às distribuidoras e a quantidade de SO’s que tiveram algum tratamento
no mesmo período.
b) SO´s reiteradas, no máximo 15 pontos: obtido pela razão entre a quantidade de SO´s
que foram em algum momento reiteradas pelo SGO e a quantidade de SO’s que tiveram algum
tratamento no mesmo período.
c) Prazo de resposta no SGO, no máximo 15 pontos: obtido pela média do tempo de
análise das SO´s pelas distribuidoras no SGO.
d) Reclamações procedentes, no máximo 7,5 pontos: obtido pela razão entre a quantidade
de reclamações caracterizadas como procedentes e a quantidade de reclamações encerradas no
mesmo período.
e) Quantidade Relativa de Reclamações Procedentes (QRP), no máximo 7,5 pontos:
obtido pela razão entre a quantidade de reclamações caracterizadas como procedentes e a
quantidade de unidades consumidoras da distribuidora.
II- Estrutura Adequada, compreendendo no máximo 40 pontos distribuídos pelos
seguintes indicadores:
a) Descumprimento de prazo de Ouvidoria (DPO), no máximo 10 pontos: obtido pela
relação entre a quantidade de SO´s marcadas com a opção “Caminho Entendimento –
Descumprimento de prazo no 2º Nível” e a soma de todas as SO´s recebidas no período.
b) Quantidade de canais de acesso adicionais ao atendimento telefônico obrigatório, no
máximo 7,5 pontos.
c) Existência de normas e procedimentos internos definindo a atuação da Ouvidoria na
distribuidora, no máximo 5 pontos.
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d) Vinculação da Ouvidoria à autoridade máxima executiva da distribuidora, no máximo
10 pontos.
e) Existência de Certificação ISO 9001 especificando os procedimentos da Ouvidoria,
no máximo 7,5 pontos.
§ 1o As reclamações finalizadas no SGO como “Caminho do Entendimento 1º Nível”,
“Caminho do Entendimento 2º Nível - Ouvidoria” e “Processo Finalizado”, assim como as
reclamações das tipologias “Falta de Energia – Interrupção Pontual”, “Interrupções Frequentes”
e “Flutuação/Variação/Oscilação de Tensão” não serão consideradas para o cômputo dos
indicadores de reclamação procedente.
§ 2o Em relação ao item “b” do inciso II deste artigo, não serão considerados os canais
que não tiverem uma comprovação mínima da sua existência e divulgação aos consumidores,
assim como aqueles que não observem um funcionamento regular e frequente.
§ 3o Em relação ao item “d” do inciso II deste artigo, considerar-se-á como autoridade
máxima executiva da distribuidora o seu Presidente, um Vice-Presidente, um Diretor-Geral, uma
Diretoria Colegiada, um Diretor-Presidente ou o Conselho de Administração da distribuidora.
§ 4o A comprovação da vinculação da Ouvidoria à autoridade máxima executiva da
distribuidora poderá ser feita por meio do organograma oficial da distribuidora ou de seu grupo
econômico, pelo seu Estatuto Social ou por meio de suas normas e procedimentos internos.
§ 5o A pontuação dos itens “c”, “d” e “e” do inciso II deste artigo será atribuída pelo
valor máximo a partir da comprovação dos mesmos e pelo valor mínimo caso não sejam
comprovados.
§ 6o Para cada item do inciso I e dos itens “a” e “b” do inciso II deste artigo serão
definidos pela ANEEL valores de referência, a partir do quais serão atribuídas as notas máximas
e mínimas do item em questão.

Nota
P
o
Máxima
M
n
1
t
M
u Média
7,
a
ç
Ouvidoria Ouvidoria
ã
Modelo
Média
o

Mínima

Valor do indicador

§ 7o A pontuação de todos os itens do inciso I e dos itens “a” e “b” do inciso II deste
artigo será atribuída conforme a equação abaixo.

𝑷𝒕𝒎á𝒙
𝑶𝒖𝒗𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 − 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓
𝑷𝒐𝒏𝒕𝒖𝒂çã𝒐 = 𝑷𝒕𝒎á𝒙 − (
∗(
))
𝟐
𝑶𝒖𝒗𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 − 𝑶𝒖𝒗𝒎é𝒅𝒊𝒂
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Onde:
Ptmáx é a pontuação máxima possível para o item avaliado
Ouvmédia é o valor de referência atribuído à atuação média em relação ao item
avaliado
Ouvmodelo é o valor de referência a partir do qual a distribuidora obterá a pontuação
máxima
Art. 9o Na ocorrência de duas ou mais distribuidoras apresentarem a mesma pontuação
total, o desempate será realizado com base no melhor resultado obtido para o indicador

Quantidade Relativa de Reclamações Procedentes (QRP).
Art. 10. O Prêmio ANEEL de Ouvidoria será entregue em ato solene, em data e local a
serem definidos anualmente pela ANEEL.

DO SELO DO PRÊMIO ANEEL DE OUVIDORIA
Art. 11. O Selo do Prêmio ANEEL de Ouvidoria poderá ser utilizado pelas três
distribuidoras com maior pontuação, reproduzindo-se a identidade visual criada pela ANEEL para
essa finalidade, em suas notas fiscais/faturas de energia elétrica, página eletrônica e peças de
propaganda ou publicidade, sendo vedadas quaisquer alterações quanto à sua forma ou desenho.

Parágrafo único. A utilização do Selo do Prêmio ANEEL de Ouvidoria, conforme
disposto neste artigo, poderá ser feita até a divulgação dos resultados da próxima edição da
premiação.
Art. 12. Os casos omissos serão tratados pela ANEEL.
ANEXO
Valores de Referência dos Itens Avaliados
Item
Devoluções no SGO
SO´s reiteradas
Prazo de resposta no SGO
Reclamações procedentes
Quantidade Relativa de Reclamações Procedentes (QRP)*
Descumprimento de prazo de Ouvidoria (DPO)
Quantidade de canais de acesso
(*) Por 10.000 unidades consumidoras.

Ouvidoria
Modelo
0,1
1%
5 dias
10%
0,1
0%
6

Ouvidoria
Média
0,2
10%
10 dias
40%
0,8
2%
3
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PRÊMIO ANEEL DE OUVIDORIA - ANO 2019
REGULAMENTO
DO PRÊMIO
Art. 1o A ANEEL institui o Prêmio ANEEL de Ouvidoria com o objetivo de estimular a
contínua melhoria de atuação das distribuidoras, assim como as boas práticas no tratamento de
reclamações no âmbito de suas Ouvidorias.
Art. 2o Concorrem ao prêmio as Ouvidorias das distribuidoras de energia elétrica de todo
o Brasil, elegíveis segundo as disposições do art. 5º e agrupadas nas categorias definidas no art.
6º deste Regulamento.
Art. 3o O prêmio consiste na entrega de um troféu para as Ouvidorias que obtiverem a
maior pontuação ao longo do ano civil anterior, conforme a apuração dos critérios definidos neste
Regulamento.
Parágrafo único. Adicionalmente à entrega dos troféus, as distribuidoras com maior
pontuação poderão utilizar o Selo do Prêmio ANEEL de Ouvidoria, conforme disposto no art. 7º
deste Regulamento.
Art. 4o Para os fins e efeitos deste Regulamento, são adotadas as seguintes definições:
I – Retorno do consumidor: será considerado como retorno do consumidor à ANEEL a
abertura de uma nova Solicitação de Ouvidoria (SO) para tratamento de uma mesma reclamação
anteriormente já encerrada no Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGO).
II - Reclamação procedente: toda reclamação na qual for constatado que o procedimento
da Ouvidoria não foi em conformidade com a legislação setorial ou que ensejar a atuação da
ANEEL alterando-se o parecer dado inicialmente pela Ouvidoria da distribuidora.
III - Reiteração: status que passa a ter uma Solicitação de Ouvidoria (SO) uma vez
vencido o prazo para que a distribuidora encaminhe uma resposta à ANEEL.
IV - Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGO): sistema informatizado por meio do qual
ocorre o tratamento das Solicitações de Ouvidoria (SO’s) entre a ANEEL e as distribuidoras.
V - Solicitações de Ouvidoria (SO’s): são todas as demandas e manifestações do
consumidor registradas junto à ANEEL no Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGO).

DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Art. 5o Serão elegíveis a concorrer ao Prêmio ANEEL de Ouvidoria as distribuidoras
que comprovarem o atendimento integral das disposições contidas na Resolução Normativa nº
470, de 13 de dezembro de 2011.
Parágrafo único. A comprovação de que trata o caput poderá ser solicitada pela ANEEL
a qualquer tempo.
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DAS CATEGORIAS
Art. 6o São definidas as seguintes categorias de premiação:
I- Distribuidoras de Pequeno Porte: com até 100 mil unidades consumidoras;
II- Distribuidoras de Médio Porte: acima de 100 mil e até 1 milhão de unidades
consumidoras; e
III- Distribuidoras de Grande Porte: acima de 1 milhão de unidades consumidoras.

DA PREMIAÇÃO E APURAÇÃO DOS PONTOS
Art. 7o Serão premiadas, em cada categoria, as três distribuidoras que apresentarem a
maior pontuação segundo a metodologia prevista neste artigo, desde que a pontuação obtida seja
superior a 70 pontos.
Art. 8o A pontuação do Prêmio ANEEL de Ouvidoria será composta pelos seguintes
itens de avaliação:

I- Tratamento das Reclamações, compreendendo no máximo 80 pontos
distribuídos pelos seguintes indicadores:
a) Retorno do consumidor, no máximo 20 pontos: obtido pela razão entre a quantidade
de retornos oriundos de SO´s que já tenham sido tratadas pela Ouvidoria da distribuidora e a
quantidade de unidades consumidoras da distribuidora.
b) SO´s reiteradas, no máximo 15 pontos: obtido pela razão entre a quantidade de SO´s
que foram em algum momento reiteradas pelo SGO e a quantidade de SO’s que tiveram algum
tratamento no mesmo período.
c) Prazo de resposta no SGO, no máximo 25 pontos: obtido pela média do tempo de
análise das SO´s pelas distribuidoras no SGO.
d) Reclamações procedentes, no máximo 10 pontos: obtido pela razão entre a quantidade
de reclamações caracterizadas como procedentes e a quantidade de reclamações encerradas no
mesmo período.
e) Quantidade Relativa de Reclamações Procedentes (QRP), no máximo 10 pontos:
obtido pela razão entre a quantidade de reclamações caracterizadas como procedentes e a
quantidade de unidades consumidoras da distribuidora.
II- Estrutura Adequada, compreendendo no máximo 20 pontos distribuídos pelos
seguintes indicadores:
f) Quantidade de canais de acesso adicionais ao atendimento telefônico obrigatório, no
máximo 5 pontos.
g) Existência de normas e procedimentos internos definindo a atuação da Ouvidoria na
distribuidora, no máximo 5 pontos.
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h) Vinculação da Ouvidoria à autoridade máxima executiva da distribuidora, no máximo
5 pontos.
i) Existência de Certificação ISO 9001 especificando os procedimentos da Ouvidoria,
no máximo 5 pontos.
§ 1o As reclamações finalizadas no SGO como “Caminho do Entendimento 1º Nível”,
“Caminho do Entendimento 2º Nível - Ouvidoria” e “Processo Finalizado”, assim como as
reclamações das tipologias “Falta de Energia – Interrupção Pontual”, “Interrupções Frequentes”
e “Flutuação/Variação/Oscilação de Tensão” não serão consideradas para o cômputo dos
indicadores de reclamação procedente.
§ 2o Em relação ao item “a” do inciso II deste artigo, não serão considerados os canais
que não tiverem uma comprovação mínima da sua existência e divulgação aos consumidores,
assim como aqueles que não observem um funcionamento regular e frequente.
§ 3o Em relação ao item “c” do inciso II deste artigo, considerar-se-á como autoridade
máxima executiva da distribuidora o seu Presidente, um Vice-Presidente, um Diretor-Geral, uma
Diretoria Colegiada, um Diretor-Presidente ou o Conselho de Administração da distribuidora.
§ 4o A comprovação da vinculação da Ouvidoria à autoridade máxima executiva da
distribuidora poderá ser feita por meio do organograma oficial da distribuidora ou de seu grupo
econômico, pelo seu Estatuto Social ou por meio de suas normas e procedimentos internos.
§ 5o A pontuação dos itens “b”, “c” e “d” do inciso II deste artigo será atribuída pelo
valor máximo a partir da comprovação dos mesmos e pelo valor mínimo caso não sejam
comprovados.
§ 6o Para cada item do inciso I deste artigo serão definidos pela ANEEL valores de
referência, a partir do quais serão atribuídas as notas máximas e mínimas do item em questão.

Nota
P
o
Máxima
M
n
1
t
M
u Média
7,
a
ç
Ouvidoria Ouvidoria
ã
Modelo
Média
o

Mínima

Valor do indicador

§ 7o A pontuação de todos os itens do inciso I e dos itens “a” e “b” do inciso II deste
artigo será atribuída conforme a equação abaixo.

𝑷𝒕𝒎á𝒙
𝑶𝒖𝒗𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 − 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓
𝑷𝒐𝒏𝒕𝒖𝒂çã𝒐 = 𝑷𝒕𝒎á𝒙 − (
∗(
))
𝟐
𝑶𝒖𝒗𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 − 𝑶𝒖𝒗𝒎é𝒅𝒊𝒂
Onde:
Ptmáx é a pontuação máxima possível para o item avaliado
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Ouvmédia é o valor de referência atribuído à atuação média em relação ao item avaliado
Ouvmodelo é o valor de referência a partir do qual a distribuidora obterá a pontuação
máxima

§ 8o Serão consideradas nos retornos de que trata o item “a” do inciso I as
situações classificadas como “Alega que as informações prestadas pela distribuidora são
inconsistentes”, “Caminho Ent. – Descumprimento de prazo no 2º nível”, “Caminho Ent.
– Discorda da solução do 2º nível” ou “Problema não foi solucionado / serviço não
executado (3º nível)”.
§ 9o Não serão consideradas nos retornos de que trata o item “a” do inciso I as
situações classificadas como “Caminho Ent. – Descumprimento de prazo no 1º nível –
será acompanhado como indicadores no painel público da Aneel”, “Caminho Ent. –
Discorda da solução do 1º nível– será acompanhado como indicadores no painel público
da Aneel”, “Apresentação de Dados/fatos novos”, “Consumidor não entendeu a
resposta”, “Reenvio de resposta”, “Registro duplicado (contatos reiterados do
consumidor sobre o mesmo assunto)”, “Sem fatos novos/insistência/não concorda após
análise da Aneel”, , assim como os retornos provenientes das tipologias “Cobrança por
irregularidade” ou “Ressarcimento de danos elétricos”.
Art. 9o Na ocorrência de duas ou mais distribuidoras apresentarem a mesma pontuação
total, o desempate será realizado com base no melhor resultado obtido para o indicador

Quantidade Relativa de Reclamações Procedentes (QRP).
Art. 10. O Prêmio ANEEL de Ouvidoria será entregue em ato solene, em data e local a
serem definidos anualmente pela ANEEL.

DO SELO DO PRÊMIO ANEEL DE OUVIDORIA
Art. 11. O Selo do Prêmio ANEEL de Ouvidoria poderá ser utilizado pelas três
distribuidoras com maior pontuação, reproduzindo-se a identidade visual criada pela ANEEL para
essa finalidade, em suas notas fiscais/faturas de energia elétrica, página eletrônica e peças de
propaganda ou publicidade, sendo vedadas quaisquer alterações quanto à sua forma ou desenho.

Parágrafo único. A utilização do Selo do Prêmio ANEEL de Ouvidoria, conforme
disposto neste artigo, poderá ser feita até a divulgação dos resultados da próxima edição da
premiação.
Art. 12. Os casos omissos serão tratados pela ANEEL.
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ANEXO
Valores de Referência dos Itens Avaliados
Item
Retorno do consumidor*
SO´s reiteradas
Prazo de resposta no SGO
Reclamações procedentes
Quantidade Relativa de Reclamações Procedentes (QRP)*
Quantidade de canais de acesso

Ouvidoria
Ouvidoria
Modelo
Média
0,3
3
0,5%
5,0%
4 dias
8 dias
8%
40%
0,05
0,80
Ao menos 1 canal virtual e 1
físico, além do telefônico

(*) Por 10.000 unidades consumidoras.
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