
Relatório recomenda a Coelba como empresa de 
referência, no país, na gestão do Luz Para Todos 

  
 
 
Em março deste ano, a Coelba recebeu a visita do consultor Álvaro Labuto Filho, 
contratado pela Eletrobras para identificar e descrever os “Mecanismos de Controle 
dos Contratos de Projetos de Eletrificação Rural da Coelba”, em especial, os 
contratos do Luz Para Todos. 
 

 
Obra do Luz Para Todos na comunidade  

indígena Pataxó no sul do estado 
 
Em seu relatório, entregue recentemente à Eletrobrás, Álvaro Labuto, engenheiro 
eletricista de larga experiência no setor, afirma que a Coelba “demonstrou um 
grande domínio dos processos necessários para realização dos projetos de 
eletrificação rural, com uma organização sustentada em sistemas 
informatizados, abertos e corporativos”. Segundo o consultor, “dessa forma, a 
realização dos projetos tem um fluxo natural e rigidamente controlado, que facilita 
a ação dos coordenadores e gerentes, bem como, a transparência para 
acompanhamento, dentro e fora da Empresa”. 
 
Na conclusão do trabalho, o consultor recomenda a Coelba como empresa de 
referência, a ser considerada pelos demais Agentes Executores (leia-se, 
distribuidoras de energia) do Programa Luz Para todos no país, “para 
aprimoramento de seus respectivos processos de execução, acompanhamento e 
controle, inclusive, através da ampliação do uso de sistemas de informática e de 
geo-referenciamento”. 
 

 
Álvaro Labuto, engenheiro eletricista, consultor 

da Eletrobrás: competência impressiona 



 
O consultor destaca ainda o fato de que a Coelba “é transparente em todas as 
etapas de desenvolvimento dos projetos e tem um grande cuidado com o 
meio-ambiente e com o equilíbrio social” e complementa reconhecendo o 
trabalho do Departamento de Obras Especiais (OOE): 
 
 “A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba impressiona 
pela competência, dedicação e entusiasmo de seus colaboradores e 
dirigentes. Essa visão foi obtida em diversas áreas da Empresa e, 
principalmente, junto aos técnicos e gestores do Departamento de Obras 
Especiais – OOE, dirigido pelo Eng. Hugo Machado Silva Filho, órgão 
responsável pela execução de todos os projetos do Programa Luz para 
Todos, no Estado da Bahia.” 
 

 
Hugo Machado, gerente do Departamento de Obras  
Especiais (OOE), órgão responsável pelo Programa 

 
O consultor da Eletrobrás constatou in loco, com visita, viagem, pesquisa e 
entrevistas, o que todos nós, colaboradores da Coelba, sabemos e acompanhamos 
ao longo dos anos em que a empresa desenvolve o Luz Para Todos: a capacidade, a 
experiência, a técnica, o empenho e o compromisso de uma equipe vitoriosa. 
Parabéns equipe do OOE! 
 


