
Diretoria Financeira



Prioridades estratégicas da área

1. Aprimoramento da gestão orçamentária da Companhia no intuito de
adaptar os processos para atendimento do modelo regulatório e
implantação de controle orçamentário integrado entre os sistemas
corporativos visando suspender de forma automática contratações
que excedam os gastos previstos no orçamento aprovado.

2. Uniformizar o Procedimento de Apropriação dos Custos Internos da
Companhia nas Obras em Andamento.

3. Cumprimento dos Covenants financeiros Contratuais

4. Melhorar o Risco de Crédito da Companhia (Rating)



Principais desafios da área

AMPLIAR

REDUZIR

MELHORAR

• Ampliar as ferramentas  que possibilitam o 
monitoramento dos covenants financeiros da 
Companhia levando-se em consideração projeções 
futuras. 

• Reduzir as inconsistências no processo de apropriação 
de custos entre as unidades de serviços da Companhia, 
revisando os métodos e direcionadores utilizados 
atualmente. 

• A gestão orçamentária aplicada ao modelo regulatório.
• Padronizar os critérios utilizados pelas Unidades da 

Companhia para apropriação de custos internos às 
Obras em Andamento, utilizando o método por 
atividade (ABC).

CRIAR
• Novas ferramentas que contribuam na gestão do 

orçamento da Companhia auxiliando o alcance das 
metas regulatórias (Fator X).

• Identificar e mapear as métricas de crédito utilizadas 
pelas agências de classificação de risco, que permitam à 
Companhia melhorar de rating nas escala nacional e 
internacional.



Indicadores que merecem atenção especial

Situação atual Situação desejada

Controlado estrategicamente buscando 
atingir o índice de 0,77%, calculado para o 

ciclo tarifário 2017 a 2020.

Controle descentralizado, realizado pelas 
unidades, com metas específicas e planos 

de ação.

INDICADOR 1: Fator X

Situação atual Situação desejada

O rating  da Companhia é classificado por 
duas Agências de Risco, Fitch (AA bra) e a 

Moody´s (Ba3 int/A1 bra).

Rating da Companhia em níveis superiores 
aos atualmente verificados nas escalas das 

principais agências de classificação de riscos

INDICADOR 2: Rating da Companhia



Indicadores que merecem atenção especial

Situação atual Situação desejada
Os dados do último ITR 2017, demonstram 

que a Companhia está atendendo 
integralmente as cláusulas restritivas 
estipuladas quando da emissão das 

Debêntures e Financiamentos.

Ter uma visão antecipada  dos índices que 
fazem parte da demonstração financeira  a 
partir de novas simulações de empréstimos 

e financiamentos. 

INDICADOR 3: Covenants Financeiros 



Expectativas em relação ao Programa

• A expectativa é que ao final do CAGE os empregados tenham maior
conhecimento da Companhia e de práticas gerenciais para que,
quando oportunizado, estejam preparados para a assumir postos de
gestão preservando a perenidade da empresa.

• Motivar os empregados a proporem novas ações que impactem
positivamente nos resultados da empresa independente do cargo
ocupado.

• A equipe da DF, agradece a organização e aos candidatos
participantes.



Obrigado!


