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INTRODUÇÃO 
 

 

A Constituição Federal Brasileira, conforme o disposto no parágrafo único ao seu artigo 70, 
estabelece que a Prestação de Contas é obrigação legal das unidades administrativas do Poder 
Executivo Federal, cabendo ao Tribunal de Contas da União - TCU o julgamento das contas, nos 
termos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. 

 

 
No presente Relatório de Gestão ora apresentado, as atividades da EPE, desenvolvidas no 

exercício, estão detalhadas na forma definida com estrita observância das disposições contidas nas 
instruções e orientações dos órgãos de controle externo e interno (Tribunal de Contas da União - TCU 
e Controladoria Geral da União – CGU/PR). 

 

 

Procurou-se organizar uma sequência lógica de apresentação das informações, seguindo o 
conteúdo e referência estrutural definidos no Anexo II da Decisão Normativa nº 161, do TCU e no 
Anexo Único da Portaria TCU nº 65/2018, bem como nas orientações contidas no Sistema e-Contas 
do Tribunal, conforme principais itens indicados no sumário destacado anteriormente.  

 
  



      

16 
 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 
O ano de 2017 consolidou uma nova gestão na Empresa de Pesquisa Energética - EPE, com 

visão e princípios bem definidos e atuação em estreita colaboração com o Ministério de Minas e 
Energia - MME. Buscou-se a comunicação, a valorização da equipe, a excelência técnica e um 
ambiente de diálogo com toda a sociedade sobre os desenvolvimentos do setor energético. Foi um 
ano muito intenso, de bastante trabalho, de novos desafios e de muitos resultados concretos para a 
indústria de energia elétrica, petróleo, gás natural e biocombustíveis, assim como para a sociedade 
brasileira. 
 

Pelo lado da gestão interna, a Empresa teve muitos desafios e grandes avanços. Um forte 
contingenciamento orçamentário demandou ações objetivas e criativas para que as atividades da EPE 
não fossem comprometidas. Uma estreita atuação da Diretoria Executiva com o Conselho de 
Administração permitiu que processos de gestão de riscos e boas práticas de governança e controles 
internos fossem implementados. O planejamento estratégico institucional tornou-se um instrumento 
que fornece diretrizes claras sobre a atuação da EPE, as quais transitam por toda Empresa e 
repercutem em uma maior integração da equipe, com uma visão única sobre onde se quer chegar. 
 

A implementação de uma nova política de comunicação foi fundamental para uma interação 
mais moderna e dinâmica da Empresa com o mercado e com a sociedade, prestando contas dos 
trabalhos desenvolvidos. Foi implementado um novo portal na Internet totalmente bilíngue, visando 
atingir o público internacional, e construído com conteúdo atualizado permanentemente, baseado em 
recursos multimídia, tais como vídeos e podcasts, com forte participação em redes sociais. O novo 
portal traz também informes técnicos, apresentando relevantes temas de discussão da indústria, além 
de tornar pública a agenda de trabalhos da EPE. 
 

A Empresa esteve também muito presente e atuante na restauração do ambiente de 
credibilidade e confiança para a atração de investimentos na indústria de energia, em estreita e 
frutífera colaboração com todas as instituições envolvidas no setor energético brasileiro. Destaca-se 
a participação da EPE como palestrante em mais de trezentos fóruns de discussões nacionais e 
internacionais sobre eletricidade, petróleo, gás natural e biocombustíveis, onde buscou-se sempre 
aportar contribuições técnicas visando a racionalidade econômica e propiciar, de forma isenta, a 
simetria de informações entre os agentes.  
 

A EPE também teve papel intelectual fundamental na concepção dos Projetos de Lei de 
modernização do marco regulatório do setor elétrico, do setor de biocombustíveis e do gás natural, 
além de atuar decisivamente em programas relacionados ao setor de abastecimento de combustíveis 
e da exploração de petróleo e gás natural em terra. A Política Nacional de Biocombustíveis – 
“RenovaBio” já é uma realidade (Lei nº 13.576/2017). Os projetos de lei referentes aos setores 
elétrico e de gás natural estão em discussão no ambiente legislativo. 
 

Aperfeiçoou-se significativamente os produtos já existentes da Empresa, além da criação de 
novos. Destaca-se, nesse sentido, o Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE, totalmente 
reformulado e preparado dentro de critérios objetivos para a expansão do setor elétrico. Critérios 
objetivos que foram possíveis de serem postos em prática através do desenvolvimento de um modelo 
matemático de decisão de investimentos, elaborado pelos próprios colaboradores. Neste novo modelo 
matemático foi incorporada a análise das incertezas associadas ao Plano e analisadas as 
vulnerabilidades do setor elétrico do País, tais como efeitos de mudanças climáticas. O petróleo e 
seus derivados, gás natural e biocombustíveis foram também tratados de forma igualmente profunda 
e objetiva, dentro de uma visão de planejamento energético integrado.  
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Foi publicado ainda o Balanço Energético Nacional 2017 - BEN, o Zoneamento Nacional de 

Recursos de Óleo e Gás 2017, além de inúmeros outros estudos específicos de interesse da indústria 
energética nacional e que são apresentados neste Relatório. A Empresa atuou na elaboração de 
diretrizes que modernizaram os leilões de energia elétrica do País e o cálculo dos valores de referência 
para empreendimentos de geração distribuída. A EPE teve suas projeções e estudos utilizados, com 
credibilidade e como referência por agentes públicos e privados em seus próprios processos de 
planejamento. Em 2017 a Empresa se consolidou como centro de discussões de temas relevantes da 
indústria de energia do País, aproximando-se também da academia e de centros de pesquisa. 
 

Todas estas ações descritas anteriormente contribuíram para a obtenção de resultados 
concretos para a atração de investimentos no País, como mostraram os resultados dos exitosos leilões 
de blocos exploratórios de petróleo e de transmissão e geração de energia elétrica, contribuindo para 
o progresso do Brasil, com geração de renda e empregos. Em todos estes eventos da agenda brasileira 
de atração de investimentos, a EPE atuou de forma determinante nos processos que os envolviam. 
 

A EPE possui hoje forte reconhecimento das autoridades governamentais e dos mercados de 
energia elétrica, petróleo, gás natural e biocombustíveis, estando presente nos principais 
acontecimentos da área de energia do País e sendo responsável direta por um conjunto de ações 
relevantes para o setor energético brasileiro. 
 

Nesse sentido, o Relatório da Gestão apresenta os principais resultados alcançados e 
informações que possibilitam o conhecimento da Instituição, seus objetivos e políticas, em 
complemento às peças contábeis. 
 

Reafirmando o compromisso com a transparência e a busca constante da satisfação do 
interesse público e dos resultados mais positivos possíveis, submete-se à apreciação do Tribunal de 
Contas da União o Relatório de Gestão da EPE relativo ao exercício de 2017. 

 
Diretoria Executiva 
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2. VISÃO GERAL DA EPE 
 

2.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIA INSTITUCIONAIS 
 

O Ministério de Minas e Energia - MME, como órgão setorial da União, tem suas 
competências voltadas para a aplicação das políticas e diretrizes de governo nas áreas de recursos 
minerais e energéticos, envolvendo o planejamento, a prospecção e o aproveitamento dos potenciais 
existentes. 
 

No campo da energia, em suas diversas formas, o MME desenvolve suas atividades com 
foco no abastecimento dos respectivos mercados, buscando garantir o desenvolvimento econômico 
e social do País, atuando na organização dos interesses públicos e privados para a exploração dos 
recursos naturais, de forma sincronizada com sustentabilidade ambiental. 
 

No âmbito da reestruturação do modelo setorial, a Empresa de Pesquisa Energética - EPE foi 
constituída na forma de empresa pública com vistas a subsidiar o MME no cumprimento de suas 
atribuições. A responsabilidade institucional da EPE é definida na Lei nº 10.847, de 15 de março de 
2004, que autorizou sua criação, e no Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que criou a 
Empresa e aprovou seu Estatuto Social. 
 

Neste contexto jurídico-institucional, define-se o papel da EPE como o de gerar subsídios às 
entidades governamentais, em especial ao MME, ao Conselho Nacional de Política Energética - 
CNPE, ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE e à Comissão Permanente para 
Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico - CPAMP, assim como aos 
agentes setoriais para definição de políticas e ações necessárias à garantia do suprimento de energia, 
de forma módica e ambientalmente sustentável, necessária ao desenvolvimento econômico e social 
do País. 
 

A EPE tem tido, de fato, papel relevante no planejamento e desenvolvimento do setor 
energético à medida que conduz estudos e pesquisas de excelência que culminam na construção do 
conjunto de procedimentos e ações que visam subsidiar e orientar o planejamento e as estratégias de 
desenvolvimento do setor energético brasileiro, assessorando o MME e o CNPE na formulação da 
Política Energética Brasileira. 
 

O atendimento a esta responsabilidade institucional faz-se, por meio do desenvolvimento de 
estudos e pesquisas dentro de um ciclo regular de atividades, entre os quais se destacam:  
 

• projeções da matriz energética brasileira; 
• elaboração e publicação do balanço energético nacional; 
• identificação e quantificação dos potenciais de recursos energéticos, compreendendo, entre 

outros, suporte e participação das articulações relativas ao aproveitamento energético de rios 
compartilhados com países limítrofes e a determinação dos aproveitamentos ótimos dos 
potenciais hidráulicos; 

• suporte ao gerenciamento da relação reserva e produção de hidrocarbonetos no Brasil, 
visando à manutenção da autossuficiência sustentável; 

• avaliação da utilização de energia proveniente de fontes renováveis; 
• desenvolvimento dos planos de expansão da geração e transmissão de energia elétrica de 

curto, médio e longo prazos, com destaque para o Plano Decenal de Expansão do Setor 
Energético, com periodicidade anual, e Plano Nacional de Energia de Longo Prazo, a serem 
submetidos, ambos, à apreciação do Conselho Nacional de Política Energética; 
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• obtenção da licença prévia ambiental e da declaração de disponibilidade hídrica necessárias 
às licitações envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica; 

• estudos de mercado visando definir cenários de demanda e oferta de petróleo, seus derivados 
e produtos petroquímicos; 

• estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental para os 
empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis; 

• acompanhamento da execução de projetos e estudos de viabilidade realizados por agentes 
interessados e devidamente autorizados; 

• desenvolvimento de plano diretor para o desenvolvimento da indústria de gás natural no 
Brasil; 

• suporte e participação nas articulações visando à integração energética com outros países; 
• estudos voltados a programas de apoio à modernização e capacitação da indústria nacional, 

visando maximizar a participação desta no esforço de fornecimento dos bens e 
equipamentos necessários para a expansão do setor energético; 

• estudos de suporte aos leilões de expansão da oferta de energia, compreendendo, entre 
outras ações, cadastramento e habilitação técnica dos projetos que poderão ser incluídos nos 
leilões de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos; cálculo do custo 
marginal de referência que constará dos leilões de compra de energia previstos na Lei nº 
10.848/2004; 

• estudos de suporte aos leilões de expansão da transmissão, compreendendo a elaboração de 
relatórios técnicos e de avaliação ambientais dos empreendimentos a serem licitados; 

• cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração de energia elétrica; e  
• participação no CNPE, no CMSE e na CPAMP com o desenvolvimento de estudos e 

análises eventualmente demandados por estas instituições colegiadas. 
 

As políticas públicas estão sob a responsabilidade do MME e foram definidas na elaboração 
do Plano Plurianual, período 2016-2019, sob a forma de Objetivos de Governo, dos quais derivam 
metas setoriais para o MME, também colocadas no Plano Plurianual. São as seguintes: 
 

• assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração 
com outros países; 

• garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, 
confiabilidade e modicidade tarifária; 

• promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros 
combustíveis líquidos; e 

• promover o aumento da produção nacional, da oferta e da infraestrutura de transporte e 
distribuição de gás natural. 

 
A EPE, por meio de seus estudos e pesquisas de excelência, subsidia o planejamento e o 

desenvolvimento do setor energético nacional, lidando diariamente com os mais variados tipos de 
informação obtida de fontes como: empresas geradoras, distribuidoras e consumidoras de energia, 
empresas que compõem os vários segmentos da indústria, comércio e serviços, órgãos da 
Administração Pública Federal - APF, de natureza direta ou indireta, e também de órgãos públicos 
estaduais e municipais, além de outras instituições que fazem parte da cadeia de informações 
relacionadas ao mercado de energia. 
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2.2 NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA EPE 
 

As informações a seguir apresentadas identificam as normas legais que disciplinam as 
atividades da EPE. Adicionalmente descrevemos algumas normas de funcionamento consideradas 
pertinentes ao conhecimento do ambiente de funcionamento da Empresa: 

 
 

� Lei n° 10.847, de 15 de março de 2004, DOU de 16/03/2004 (Autoriza a criação da Empresa 
de Pesquisa Energética - EPE e dá outras providências); 
 

� Decreto 5.184, de 16 de agosto de 2004, DOU de 17/08/2004 (Cria a Empresa de Pesquisa 
Energética - EPE, aprova seu Estatuto Social e dá outras providências); 
 

� Estatuto Social, Aprovado pela 3ª AGE em 13 de dezembro de 2017 

� PDG-COA-001, DCA 01/119ª de 30/10/2014 – Política de Gestão dos Estudos e Pesquisas 
de Planejamento Energético; 

� PDG-COA-002, DCA 01/119ª de 30/10/2014 – Política de Gestão Organizacional; 

� PDG-COA-003, DCA 01/119ª de 30/10/2014 – Política de Gestão de Pessoas; 

� PDG-COA-004, DCA 01/119ª de 30/10/2014 – Política de Gestão de Aquisições; 

� PDG-COA-005, DCA 01/119ª de 30/10/2014 – Política de Gestão da Informação; 

� PDG-COA-006, DCA 01/119ª de 30/10/2014 – Política de Segurança da Informação e 
Comunicações; 

� PDG-COA-007, DCA 01/119ª de 30/10/2014 – Política de Tecnologia da Informação e 
Comunicações; 

� PDG-COA-008, DCA 02/146ª de 16/12/2016 – Política de Gestão de Riscos; 

� PDG-COA-009, DCA 02/146ª de 16/12/2016 – Política de Controles Internos da Gestão e 
Conformidade; 

� PDG-COA-010,  DCA nº 02/154ª de 16/08/2017 - Política de Comunicação Integrada 

 
Por se tratar de empresa pública federal a EPE está sobre a égide de diversas normas de 

direito público, tais como a Lei Complementar n.º 101/2000, a Lei n.º 13.303/2016, o Decreto n.º 
8.945/2016, a Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 001/2016, além das Resoluções da 
Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações 
Societárias da União - CGPAR n°s 03/2010, 06/2015, 07/2015, e 09 a 18//2016, etc. 

 
Ademais, aplicam-se, também, a Lei nº 4.320/1964, a Lei nº 6.404/1976, a Lei Orçamentária 

Anual e a Lei das Diretrizes Orçamentárias, entre outras. 
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2.3 AMBIENTE DE ATUAÇÃO 
 

A EPE tem papel relevante no planejamento e desenvolvimento do setor energético à 
medida que conduz estudos e pesquisas de excelência que culminam na construção do conjunto de 
procedimentos e ações que visam subsidiar e orientar o planejamento e as estratégias de 
desenvolvimento do setor energético brasileiro, de forma módica e ambientalmente sustentável, 
necessária ao desenvolvimento econômico e social do País. 
 

A atuação da EPE requer ampla articulação com órgãos e instituições setoriais e extra 
setoriais. Nesse sentido, a Empresa empreendeu, no âmbito setorial, estreita articulação com o 
Ministério de Minas e Energia - MME, com as agências reguladoras Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis - ANP e Agência 
Nacional de Águas - ANA, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e com a Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. 
 

No caso das participações nos leilões de energia, a articulação se estende a outros órgãos, 
tais como a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Meio Ambiente - MMA e o 
Tribunal de Contas da União - TCU, entre outros. Na elaboração dos planos de expansão, incluem-
se, ainda, agentes setoriais e instituições de pesquisa nacionais e internacionais. No 
acompanhamento dos estudos realizados pela EPE no âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC foram de grande relevância, as articulações com o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais - IBAMA, os órgãos ambientais estaduais, a Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI, Fundação Palmares, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 
todas importantes na obtenção das autorizações para ingresso e trânsito em áreas legalmente 
protegidas, como as terras indígenas, as terras de remanescentes de quilombos e as unidades de 
conservação, e, em especial, na realização dos seminários públicos para Participação Pública 
durante a divulgação das Avaliações Ambientais Integradas de aproveitamentos hidrelétricos. 
 

A fim de bem cumprir sua missão, a EPE necessita lidar, diariamente, com os mais variados 
tipos de informação obtidos de diversas fontes como: as empresas geradoras, distribuidoras e 
consumidoras de energia, as empresas que compõem os vários segmentos da indústria, comércio e 
serviços, os órgãos da Administração Pública Federal - APF, de natureza direta ou indireta, e 
também de órgãos públicos estaduais e municipais. Enfim, todas as instituições que fazem parte da 
cadeia de informações relacionadas ao mercado de energia. 

 
Essas informações servem como entrada em diversos processos de tratamento e gestão e, 

uma vez processadas, retornam à sociedade na forma de estudos, boletins e balanços, auxiliando no 
processo de planejamento e tomada de decisão em todas as esferas do poder público e áreas de 
negócio em geral. Sendo assim, na EPE a informação é insumo básico e produto final. Por isso, 
todos os cuidados devem ser tomados para que essa informação seja utilizada dentro dos mais fortes 
princípios de segurança, economicidade, eficiência e legalidade. 

 
Dentre os principais produtos e serviços prestados pela EPE em 2017 pode-se destacar: 
 
 

1) Balanço Energético Nacional 2017 - Ano Base 2016 

2) Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2017 - Ano Base 2016 

3) Estudos de Cenários Econômicos Energéticos - Horizonte Decenal: 

1. Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 
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4) Estudos de Apoio aos Leilões de Contratação de Energia: 

1. Análise dos Projetos 

2. Estudos Elétricos 

5) Plano de Expansão de Transmissão: 

1. Programa de Expansão da Transmissão e Plano de Expansão de Longo Prazo - 

PET/PELP 

2. Análise Técnico-Econômica e Socioambiental de Alternativas - Relatórios R1 

3. Estudos de Transmissão 

4. Avaliação de Relatórios R2, R3 e R4 elaborados por terceiros 

5. Sistema de Gestão da Expansão as Transmissão - SGET 

6) Estudos de Atendimento a Sistemas Isolados 

7) Monitoramento, Acompanhamento e Análise de Mercado de Energia 

1. Resenhas Mensais do Acompanhamento do Mercado de Energia Elétrica 

8) Revisões Quadrimestrais da Demanda de Energia Elétrica 

9) Base de Dados Anemométricos e Climatológicos (Sistemas AMA) 

10) Plano Nacional de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do País - PEMAT 

11) Estudos sobre a Indústria de Gás Natural na Bolívia 

12) Estudo sobre a Indústria de Gás Natural na Argentina 

13) Estudos sobre Estocagem Subterrânea de Gás Natural - ESGN 

14) Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás - ZNMT 

15) Análise de Conjuntura de Biocombustíveis 

16) Outros estudos na área de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

1. Estudos Sobre a Capacidade Instalada de Moagem de Cana-de-Açúcar no Brasil 

2. Banco de Dados Sucroenergético 

3. Estudo sobre a Evolução das Demandas e dos Preços Regionais da Gasolina C e do 

Etanol Hidratado 

4. Estudo sobre Estadualização da Demanda de Combustíveis do Ciclo Otto 

5. Estudo sobre Cenários de Oferta de Etanol e Demanda do Ciclo Otto 

6. Estudo sobre a Penetração dos Veículos Híbridos e Elétricos 

7. Estudo sobre Transporte - IBGE 

8. Notas Técnicas sobre os Eixos Estratégicos da Iniciativa RenovaBio 

9. Estudos sobre a Capacidade Instalada de Moagem de Cana-de-Açúcar no Brasil 

10. Estudo sobre a Evolução das Demandas e dos Preços Regionais da Gasolina C e do 

Etanol Hidratado 
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11. Estudos sobre o Mercado de Açúcar 

12. Estudo sobre a Estadualização da Projeção da Oferta de Etanol e Açúcar 

13. Estudos sobre Produtividade da Cana-de-Açúcar 

14. Estudos sobre Rendimento da Cana-de-Açúcar 

15. Estudos sobre Etanol de Milho 

16. Base de Dados de Biocombustíveis 

17. Estudos sobre BioQAv 

18. Estudos sobre Custos Agroindustriais do Setor Sucroenergético 

19. Estudos sobre Oferta de Biodiesel até 2030 

20. Estudos de Cogeração a Bagaço de Cana-de-Açúcar 

21. Estudo sobre Geração de Energia Elétrica com Biomassa Florestal 

22. Trabalhos de Suporte às Iniciativas Internacionais Biofuture Platform e Mission 

Inovation 

23. Estudos sobre o Mercado de Biocombustíveis nos EUA: Colaborações com USDA-

USDOE 

24. Estudo sobre Combustíveis Alternativos para Aviação: Parceria com a GIZ 

25. Estudo sobre a Tributação de Combustíveis 

26. Estudos sobre a Geopolítica do Petróleo 

27. Estudos sobre o Gás Natural Liquefeito - GLP no mundo 

28. Estudos sobre o histórico de importação de diesel e gasolina 

29. Petróleo, Crise e Caminhos de Superação no Rio de Janeiro 

30. Retrospectiva 2017: E&P e Abastecimento no Brasil 

31. Mercado de Produtos Petroquímicos 

32. Curvas PEVs de algumas correntes de petróleos nacionais 

33. Querosene de Aviação (QAV) - Oferta e Infraestrutura Logística 

34. SI - Estudos para atendimento a Roraima - Dados de óleo combustível 

35. Arrecadação de royalties - São João de Meriti/RJ 

36. Sistema de Movimentação de Derivados de Petróleo - SMDP 

37. Sistema Nacional de Combustíveis - SINEC 

38. Estudos sobre a Importação de Gasolina e Óleo Diesel 

17) WebMap EPE 

18) Plano Nacional de Energia 2050 

19) Estudos de Recursos Energéticos 

1. Livros de Termeletricidade e Fontes Renováveis 
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2. Cálculo dos Valores Anuais de Referência Específicos - VREs  

20) Estudos de Inventários e Bacias Hidrográficas e de Viabilidade Técnico-Econômica 

UHE 

1. Estudos de pré-inventário da bacia do rio Negro 

2. Estudos de inventário da bacia do rio Trombetas 

3. Estudo de viabilidade da UHE Castanheira 

4. Estudo de viabilidade da UHE Bem Querer 

5. Estudo de Viabilidade da UHE Prainha 

21) Outros Estudos de Suporte ao Planejamento Energético 

1. Plano Indicativo de Oleodutos 

2. Análise de atendimento à região Nordeste 

3. Estudos para avaliação da necessidade de contratação de potência e estruturação de 

um leilão de potência 

4. Avaliações Ambientais de Áreas Sedimentares 

5. Avaliação de Investimentos para Fins de Enquadramento no Regime especial de 

incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura - REIDI 

6. Análise de Alteração de Características Técnicas de Empreendimentos de Geração 

(Pós-Leilão) 

7. Revisão de Garantia Física de Energia de Empreendimentos de Geração de Fonte 

Eólica 

8. Revisão de Garantia Física de Energia de Empreendimentos de Geração de Fonte 

Termelétrica 

9. Cálculo de Garantia Física de Energia de Empreendimentos Termelétricos e Eólicos 

com Base na Geração de Energia Elétrica Verificada 

10. Revisão Ordinária de Garantia Física de Energia de UHE Despachadas 

Centralizadamente 

11. Revisão Extraordinária de Garantia Física de Energia de Usinas Hidrelétricas 

12. Validações dos Modelos SUISHI e NEWAVE 

13. Atividades do Grupo de Trabalho da CPAMP de Governança dos Modelos 

Computacionais 

14. Estudos sobre Revisão dos Critérios de Garantia de Suprimento 

15. Estudos da Iniciativa “Gás para Crescer” 

16. Estudos de Prospecção Tecnológica 

17. Estudos de Suporte ao Plano de Eficiência Energética 



 

25 
 

18. CGIE/GT Perdas 

19. Grupo de Trabalho Precificação de Carbono 

20. Desenvolvimento de modelo energético integrado 

21. Desenvolvimento de modelo energético de geração distribuída 

22. Desenvolvimento de modelo para setor comercial 

 

2.4 ORGANOGRAMA FUNCIONAL  
 
A Empresa de Pesquisa Energética - EPE é uma empresa pública constituída pela Lei nº 

10.847, de 15 de março de 2004, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro na 
cidade de Brasília e escritório central no Rio de Janeiro, cuja estrutura administrativa e operacional 
foi regulamentada pelo Decreto 5.184, de 16 de agosto de 2004. 

 
Administração da EPE: 
 

A Assembleia Geral é o órgão máximo da empresa, com poderes para deliberar sobre todos 
os negócios relativos ao seu objeto e será regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social e o estatuto social da empresa, bem 
como eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo. 

A Assembleia Geral é composta por um único acionista, a União, representada pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

Conforme o Art. 16 do Estatuto Social da EPE, aprovado na 3ª AGE em 13/12/2017, a EPE 
terá os seguintes órgãos estatutários: 

I – Conselho de Administração; 

II – Diretoria Executiva; 

III – Conselho Fiscal; 

IV – Comitê de Auditoria (COAUD); e 

V – Comitê de Elegibilidade. 

VI – Conselho Consultivo. 

§ 1º A empresa será administrada pelo Conselho de Administração, como órgão de 
orientação superior das atividades da empresa e pela Diretoria Executiva. 

Compete ao Conselho de Administração dentre outras atribuições: fixar a orientação geral 
dos negócios da empresa; eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da empresa, 
fixando-lhes as atribuições; fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva, examinar, a 
qualquer tempo, os livros e papéis da empresa, solicitar informações sobre contratos celebrados ou 
em via de celebração, e quaisquer outros atos; manifestar-se previamente sobre as propostas a serem 
submetidas à deliberação do acionista em assembleia e convocar a Assembleia Geral; 

 

A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe, 
dentro da orientação geral traçada pelo Conselho de Administração, assegurar o funcionamento 
regular da EPE. 
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Estrutura Organizacional da EPE: 

 

A estrutura organizacional básica da EPE é composta pela Presidência, por quatro Diretorias 
e dez Superintendências:  

 
Organograma: 
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A descrição das competências e atribuições de cada unidade organizacional da EPE é 
estabelecida em seu Regimento Interno aprovado pela DCA nº 02/143ª de 29/09/2016, 
disponível no link: http://www.epe.gov.br/sites-pt/acesso-a-
informacao/institucional/Documents/RegimentoInterno.pdf 

  
Quadro – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 
atuação 

Diretoria de 
Estudos de 
Energia Elétrica 

Coordenar, orientar e acompanhar as 
atividades de elaboração dos estudos 
necessários para o desenvolvimento 
dos planos de expansão da geração e 
transmissão de energia elétrica; 
elaboração dos estudos de viabilidade 
técnico-econômica para os 
empreendimentos de geração e 
transmissão de energia elétrica; 
elaboração dos estudos para a 
determinação dos aproveitamentos 
ótimos dos potenciais hidráulicos; 
elaboração dos estudos necessários às 
definições dos parâmetros de 
planejamento para realização dos 
leilões de expansão do sistema de 
geração e transmissão do sistema 
elétrico; e ao suporte e participação das 
articulações relativas ao 
aproveitamento energético de rios 
compartilhados com países limítrofes. 
 

Amilcar 
Gonçalves 
Guerreiro 

Diretor 01/01/2017 a 
31/12/2017 
(designado 
em 
24/07/2015)  

Superintendência 
de Planejamento 
da Geração 

Compete desenvolver os estudos para 
os planos de expansão de curto, médio 
e longo prazos do parque de geração de 
energia elétrica nacional; desenvolver, 
acompanhar, subsidiar e realizar os 
estudos necessários à definição dos 
parâmetros técnicos e econômicos para 
a realização dos leilões de compra de 
energia elétrica no ambiente de 
comercialização regulado; 

Jorge 
Treinkenreich 
 
 
 

Superintendente 01/01/2017 a 
31/12/2017 
(designado 
em 
1º/03/2016) 

Superintendência 
de Projetos de 
Geração 

Compete desenvolver, acompanhar, 
subsidiar e realizar os estudos 
necessários para a habilitação técnica 
dos empreendimentos de geração de 
energia elétrica que participarão dos 
leilões de energia nova; e desenvolver, 
acompanhar, subsidiar e realizar os 
estudos necessários ao 
dimensionamento dos projetos de 
engenharia dos empreendimentos de 
geração de energia elétrica tanto de 
inventário, quanto de viabilidade 
técnica e econômica. 

Thiago 
Vasconcellos 
Barral Ferreira 

Superintendente 01/01/2017 a 
31/12/2017 
(designado 
em 
02/09/2016) 
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Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Superintendência 
de Transmissão de 
Energia 

Compete desenvolver e realizar os 
estudos necessários para o 
desenvolvimento dos planos de expansão 
de curto e médio prazos do sistema de 
transmissão de energia elétrica nacional, 
bem como acompanhar e subsidiar os 
estudos de longo prazo;  desenvolver, 
acompanhar, subsidiar e realizar os 
estudos necessários à definição dos 
parâmetros técnicos e econômicos para a 
realização dos leilões de concessão das 
instalações de transmissão de energia 
elétrica da rede básica nacional; e 
desenvolver, acompanhar, subsidiar e 
realizar os estudos necessários à 
definição dos projetos de engenharia das 
instalações de transmissão de energia 
elétrica e das conexões de cargas 
elétricas e usinas geradoras de energia 
elétrica ao sistema. 
 
 
 

Jose 
Marcos 
Bressane 

Superintendente 01/01/2017 a 
31/12/2017 
(designado em 
01/06/2015) 

Diretoria de 
Estudos 
Econômico-
Energéticos e 
Ambientais 

Coordenar, orientar e acompanhar as 
atividades relacionadas aos estudos 
econômicos necessários à formulação de 
cenários referenciais para a expansão da 
oferta e da infraestrutura de energia, aos 
estudos da demanda de energia, 
incluídos os de energia elétrica, de 
combustíveis fósseis e de 
biocombustíveis, aos estudos do 
planejamento integrado dos recursos 
energéticos no longo prazo, aí incluídos 
os estudos setoriais sobre o uso da 
energia, o desenvolvimento tecnológico, 
a competitividade entre os energéticos, a 
sustentabilidade ambiental e o 
financiamento do setor de energia; aos 
estudos de impacto socioambiental de 
empreendimentos de geração e 
transmissão de energia elétrica e de 
expansão da capacidade de oferta de 
outros energéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo 
Gorini de 
Oliveira 

Diretor 01/01/2017 a 
07/12/2017 
(nomeado em 
13/08/2015) 
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Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Superintendência 
de Estudos 
Econômicos e 
Energéticos 
 

Compete a elaboração de estudos 
macroeconômicos necessários à 
formulação de cenários referenciais para 
os estudos de expansão da oferta e da 
infraestrutura de energia; promover 
estudos de mercado visando a definir 
cenários de demanda dos energéticos, aí 
incluídos energia elétrica, de 
combustíveis fósseis e de 
biocombustíveis; desenvolver estudos 
setoriais, inseridos no planejamento 
integrado de recursos energéticos a 
longo prazo, sobre o uso da energia, 
sobre a competitividade entre os 
energéticos e sobre a capacidade de 
financiamento do setor de energia; 
promover o acompanhamento e a análise 
regular do mercado dos diferentes 
energéticos; promover estudos e 
produzir informações para subsidiar 
planos e programas de desenvolvimento 
energético ambientalmente sustentável, 
inclusive, de eficiência energética; 
promover planos de metas voltadas para 
a utilização racional e conservação de 
energia; realizar estudos e projeções da 
Matriz Energética Brasileira; elaborar e 
providenciar a publicação do Balanço 
Energético Nacional; realizar estudos 
que identifiquem e quantifiquem os 
potenciais de recursos energéticos, bem 
como sua perspectiva de uso no longo 
prazo; desenvolver os estudos do 
planejamento integrado dos recursos 
energéticos no longo prazo visando à 
formulação de alternativas para a 
composição da oferta de energia; 
desenvolver estudos setoriais, inseridos 
no planejamento integrado de recursos 
energéticos a longo prazo, sobre o 
desenvolvimento tecnológico e a 
sustentabilidade ambiental; e promover 
as ações técnicas e administrativas 
necessárias à viabilização das atividades 
sob sua responsabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeferson 
Borghetti 
Soares 

Superintendente 01/01/2017 a 
31/12/2017 
(designado em 
18/08/2015) 
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Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Superintendência 
de Meio Ambiente 

Compete desenvolver, acompanhar, 
subsidiar e realizar os estudos 
socioambientais necessários ao 
planejamento energético; desenvolver, 
acompanhar, subsidiar e realizar os 
estudos socioambientais necessários ao 
dimensionamento dos projetos de 
geração, transmissão de energia elétrica 
e infraestrutura de combustíveis 
contemplados nos planos de expansão de 
curto, médio e longo prazos do sistema 
energético nacional; desenvolver, 
acompanhar, subsidiar e realizar os 
estudos socioambientais necessários à 
prospecção e inventários de recursos 
energéticos e a gestão do licenciamento 
prévio ambiental de novos 
empreendimentos  selecionados; e 
desenvolver estudos e produzir 
informações socioambientais para 
subsidiar planos e programas de 
desenvolvimento energético 
ambientalmente sustentável. 
 
 

Isaura 
Ferreira 
Frega 
 
 
Elisângela 
Medeiros 
de Almeida 

Superintendente 
 
 
 
 
Superintendente 
 
 

01/01/2017 a 
17/10/2017 
(designada em 
09/11/2015). 
 
18/10/2017 a 
31/12/2017 
(designada em 
18/10/2018). 

Diretoria de 
Estudos do 
Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis 

Coordenar, orientar e acompanhar as 
atividades de estudos de gestão dos 
recursos e reservas de petróleo e seus 
derivados e gás natural; estudos sobre a 
infraestrutura, oferta, produção, 
transformação, comercialização e 
abastecimento de petróleo e seus 
derivados, gás natural e 
biocombustíveis; estudos sobre as 
indústrias nacional e internacional de 
petróleo, gás natural e biocombustíveis. 
 
 

José Mauro 
Ferreira 
Coelho  
 
 
 

Diretor  
 
 
 
 
 
 

01/01/2017 a 
31/12/2017 
(Designado em 
30/11/2016) 
 
 
 
 

Superintendência 
de Petróleo 

Compete elaborar estudos de gestão dos 
recursos e reservas de petróleo e gás 
natural; elaborar estudos sobre a 
infraestrutura, produção e 
transferência/escoamento de petróleo e 
gás natural; elaborar estudos sobre a 
infraestrutura, oferta, produção, 
transformação, comercialização e 
abastecimento de derivados de petróleo; 
elaborar estudos sobre as indústrias 
nacional e internacional de petróleo e 
seus derivados. 
 
 
 
 
 
 

Marcos 
Frederico 
Farias de 
Souza 

Superintendente 01/01/2017 a 
31/12/2017 
(Designado em 
06/12/2016) 
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Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Superintendência 
de Gás Natural e 
Biocombustíveis 

Compete elaborar estudos sobre a 
infraestrutura, processamento, 
transporte, estocagem, oferta, 
comercialização e suprimento de gás 
natural; elaborar estudos sobre a 
infraestrutura, oferta, produção, 
transformação, comercialização e 
abastecimento de biocombustíveis; 
elaborar e/ou avaliar estudos de projetos 
de infraestrutura de gás natural e de 
biocombustíveis; elaborar estudos sobre 
os mercados nacional e internacional de 
gás natural e biocombustíveis. 

Giovani 
Vitória 
Machado 

Superintendente 01/01/2017 a 
31/12/2017 
(designado em 
14/05/2012) 

Diretoria de 
Gestão 
Corporativa 

Orientar, coordenar e acompanhar as 
atividades econômicas, financeiras, 
orçamentárias, patrimoniais e contábeis 
da Empresa e a gestão da infraestrutura 
corporativa necessária ao funcionamento 
da Empresa, incluindo a cadeia de 
suprimento de materiais e de serviços, os 
espaços físicos e as instalações, bem 
como a tecnologia da informação e de 
comunicação, de forma integrada aos 
processos de gestão de pessoas e do 
conhecimento. 

Álvaro 
Henrique 
Matias 
Pereira 

Diretor 01/01/2017 a 
31/12/2017 
(nomeado em 
01/11/2012 e 
reconduzido 
em 04/11/2016) 

Superintendência 
de Recursos 
Financeiros 

Compete propor e acompanhar a 
execução do orçamento de investimentos 
e de custeio; promover a administração 
dos recursos financeiros; efetuar a 
execução e a análise contábil, fiscal e 
tributária; e efetuar o controle contábil e 
patrimonial dos ativos e passivos. 
 

Paulo 
Emílio 
Teixeira 
Barbosa 

Superintendente 01/01/2017 a 
31/12/2017 
(designado em 
18/03//2013) 

Superintendência 
de Recursos 
Logísticos 

Compete promover a administração dos 
serviços gerais e do apoio 
administrativo; proceder às licitações e 
contratações de bens e serviços; 
promover a gestão, a capacitação e o 
desenvolvimento de pessoas; promover a 
gestão e a organização de processos. 

Ivete Terra 
Nunes 

Superintendente 01/01/2017 a 
31/12/2017 
(designada em 
06/07/2009) 

Superintendência 
de Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações 

Compete promover a gestão e a 
administração de dos recursos de 
tecnologia da informação e 
comunicações; prover os sistemas de 
apoio às áreas finalísticas da Empresa; 
prover os sistemas de apoio à gestão da 
Empresa; promover a Segurança da 
Informação e Comunicações. 

Sergio 
Lucio 
Guimaraes 
de Miranda 

Superintendente 01/01/2017 a 
31/12/2017 
(designado em 
20/12/2014) 
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2.5 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS  
 
A EPE foi constituída na forma de empresa pública de natureza privada aplicando-se a 

ela subsidiariamente a Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76). A sua responsabilidade 
institucional foi definida na Lei nº 10.847/2004, que autorizou sua criação, e no Decreto nº 
5.184/2004, que a criou e aprovou o seu primeiro Estatuto Social. A partir de abril/2008 a 
Empresa passou a integrar o orçamento fiscal e da seguridade social (empresa pública 
dependente) e, dessa forma, vincula-se às diretrizes da Lei n° 4.320/64 e ao Orçamento Geral da 
União – OGU. Tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a 
subsidiar o planejamento do setor energético tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e 
seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre 
outras. 

 
Embora a EPE ainda não tenha concluído o mapeamento de seus processos, atividade 

integrante do Projeto CEDOC, é possível extrairmos os principais macroprocessos da EPE a 
partir de suas atribuições institucionais. 

 
2.5.1 Macroprocesso Finalístico 1:  
 
Elaborar estudos para subsidiar o planejamento da expansão do setor energético 
 
2.5.1.1  Processo: Plano Nacional de Energia (PNE)  
 
Denomina-se Plano Nacional de Energia (PNE) um conjunto de estudos sobre as 

perspectivas energéticas de longo prazo que tem como objetivo subsidiar o País na condução de 
suas políticas energéticas. O conjunto de estudos engloba análise do cenário econômico de longo 
prazo, seus impactos nos cenários de consumo de energia, assim como as alternativas de 
atendimento ou suprimento da oferta interna de energia. 

2.5.1.1.1 Plano Nacional de Energia 2050 

 Durante o ano de 2017, a EPE revisou as Notas Técnicas referentes a: (i) Cenário 
Econômico e (ii) Demanda de Energia, com base nas mudanças econômicas que ocorreram nos 
últimos anos. Sua aprovação pelo MME é condicionante para revisão das demais notas técnicas. 
O objetivo destes estudos é o fornecimento de subsídios para a formulação da estratégia para a 
expansão da oferta de energia, sob uma perspectiva de longo prazo, considerando o uso 
integrado e sustentável dos recursos disponíveis. 

2.5.1.2  Processo: Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 

 
O Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (ZNMT) tem como objetivo geral a 

obtenção de uma base de informações georreferenciadas que permita representar zonas, na forma 
de mapas, sobre a importância relativa das diversas áreas do país. Tal base de informações 
constitui-se em importante instrumento para o planejamento energético. 

Conforme instituído pela Portaria MME nº 350, de 10 de outubro de 2013, as 
informações e análises do ZNMT devem ser atualizadas bienalmente, de modo que os avanços 
decorrentes das atividades exploratórias nas áreas em estudo pela ANP e nas áreas outorgadas 
possam estar representados nesse instrumento do setor. 
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No ZNMT 2015-2017, em termos de inovação, foi acrescentado o capítulo Bacias 
Sedimentares no Contexto das Rodadas de Licitação, que incorporou o calendário de rodadas de 
licitação de áreas para exploração de petróleo e gás natural 2017-2019, conforme deliberação do 
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), através da Resolução CNPE nº 10, de 11 de 
abril de 2017. Uma vez que a divulgação antecipada do calendário de rodadas de licitação 
permite o planejamento financeiro de longo prazo das empresas interessadas em explorar e 
produzir nas bacias sedimentares brasileiras, espera-se que as próximas rodadas estabeleçam um 
novo patamar na indústria brasileira de petróleo e gás natural.  

 
Durante o ano de 2017, a DPG/SPT preparou a publicação do Zoneamento 2015-2017. O 

relatório com cerca de 560 páginas, ilustrado com mapas e diversas informações sobre as bacias 
sedimentares brasileiras, foi colocado em consulta pública no período de 07 de novembro a 07 de 
dezembro de 2017.  

 
Posteriormente, no dia 14 de dezembro, aconteceu na EPE a cerimônia de lançamento do 

produto que contou com a participação do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (IBP), Petróleo do Pre-Sal (PPSA) e outros agentes do setor de 
petróleo e gás natural. À época da publicação, foram preparados um vídeo com a explicação da 
metodologia do Zoneamento e uma revista com os principais mapas resultantes dos estudos do 
ciclo 2015-2017, distribuída à sociedade. O ZNMT se reafirma como importante instrumento 
para o planejamento energético, no contexto do Plano Nacional de Energia (PNE), do Plano 
Decenal de Expansão de Energia (PDE) e do Plano Decenal de Expansão da Malha de 
Transporte Dutoviário (PEMAT). Deste modo, com a Resolução CNPE nº 17 de 8 de junho de 
2017, na qual “compete à EPE fornecer subsídios atualizados, com base em estudos, incluindo os 
de zoneamento dos recursos de petróleo e gás natural, em especial para as áreas sem contratos 
com a União, para auxiliar o MME e a ANP nos esforços para o pleno desenvolvimento do setor 
petrolífero nacional”. Além da atualização bienal instituída pela Portaria MME nº 350/2013, a 
EPE busca o aprimoramento da metodologia, incorporando novas informações no processo de 
análise de bacias. Para isso, em 2017, foi contratada uma Consultoria Especializada em 
Avaliação de Incertezas Geológicas com foco nas bacias de Campos e Foz do Amazonas. 

 
2.5.1.3  Processo: Expansão da Geração Hidrelétrica (Inventário, Viabilidade 

e Ambientais - PAC) 
 
Conjunto de estudos, de grande complexidade, onde são considerados fatores 

econômicos, ambientais e sociais (estudos de inventário de bacias hidrográficas, estudos de 
viabilidade técnica e econômica e estudos ambientais de empreendimentos hidrelétricos) visando 
o aproveitamento energético das bacias hidrográficas com vistas a subsidiar o planejamento da 
expansão da energia hidrelétrica do País.  

2.5.1.3.1 Estudos de Inventários e Bacias Hidrográficas e de Viabilidade 
Técnico-Econômica UHE 

  
 

2.5.1.3.1.1 Estudos de pré-inventário da bacia do rio Negro 
 
 O Diagnóstico Socioambiental e dos Usos Múltiplos da Água da bacia do rio Negro foi 
concluído no exercício de 2014. No exercício de 2015, o CENSIPAM – Centro Gestor e 
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Ministério da Defesa, disponibilizou os 
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dados do Modelo Digital do Terreno de cerca de 95% da área de interesse dos Estudos de Pré-
inventario da Bacia do Rio Negro gerados através de levantamento a Radar Interferométrico, no 
âmbito do Projeto Cartografia da Amazônia. Neste período a EPE iniciou e desenvolveu as 
atividades de consolidação da base cartográfica com os dados disponibilizados, compreendendo 
elaboração e conclusão da geração das curvas de nível e execução parcial das atividades de 
edição e compatibilização das curvas, restituição hidrográfica e geração dos perfis de linha 
d’água. No exercício de 2016, o CENSIPAM disponibilizou o restante dos dados do Modelo 
Digital do Terreno da área de interesse dos Estudos de Inventário da Bacia do rio Negro e a 
equipe técnica da EPE concluiu os serviços de geração das curvas de nível a cada 5m, as 
atividades de edição e compatibilização das curvas e a geração dos mapas hipsométricos e dos 
perfis de linha d´água. Ao final de 2016 foi iniciada a elaboração dos desenhos de articulação das 
folhas da base cartográfica e do mapa hipsométrico.  No exercício de 2017 foi dada continuidade 
a essas atividades resultando, no final do ano, o equivalente a 75% da área da bacia concluída. 
 
 Neste ano ainda, foram realizadas as seguintes atividades relativas aos processos para 
licitação dos estudos de engenharia e socioambientais do Pré-inventario da bacia do rio Negro: 
pesquisa de preços para realização dos estudos de engenharia e de Meio Ambiente junto ao 
mercado, com retorno de somente duas empresas em cada área; elaboração das Notas Técnicas 
necessárias à autorização do início do processo de licitação de ambos os estudos; solicitação do 
Pré-empenho à área competente, negada em setembro de 2017 por não haver dotação 
orçamentária suficiente para 2018.  Diante desse quadro, a aprovação do processo de licitação 
ficou completamente comprometida. 
 
 Estudos técnicos preliminares realizados pela EPE para contratação do Pré-Inventário 
indicaram que as áreas com potencial para aproveitamento hidrelétrico estão localizadas na parte 
alta da bacia (ocupadas por terras indígenas e unidades de conservação de proteção integral), no 
extremo noroeste do Brasil, demandando linhas de transmissão de “uso exclusivo” de grande 
extensão (da ordem de 1.000 km) para viabilizar o escoamento dessa energia. Este cenário 
sinaliza que, a curto e médio prazo, o aproveitamento hidrelétrico dessa bacia tem poucas 
chances de ser viável econômica e ambientalmente. 
 

2.5.1.3.1.2 Estudos de inventário da bacia do rio Trombetas 

Durante 2017, a EPE empreendeu vários esforços para obter a manifestação conclusiva 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA) para 
prosseguimento dos estudos, apesar disso, não houve avanço em relação ao processo da 
autorização para a realização dos serviços de campo nas Florestas Estaduais do Trombetas e de 
Faro.  

Além disso, nos 18 meses da suspensão consensual do contrato dos estudos 
socioambientais, não ocorreu mudança nas questões fundiárias que permitisse o acesso às áreas 
dos levantamentos de campo, impossibilitando a retomada dos estudos contratados e o 
consequente desenvolvimento dos Produtos pendentes. 

Assim, considerando que em 04/12/2017 findou-se o prazo da suspensão contratual sem 
que as questões de regularização fundiária e de emissão de autorização da SEMAS/PA tivessem 
sido equacionadas, a EPE iniciou o processo de rescisão do contrato CT-EPE-032/2013 com a 
anuência da empresa contratada. 
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2.5.1.3.1.3 Estudo de viabilidade da UHE Castanheira  
 
 A UHE Castanheira, localizada no rio Arinos a 120 km de sua foz no rio Juruena, tem 
potência instalada de 140 MW e reservatório a fio d'água com aproximadamente 100 km2, nos 
municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte, no estado de Mato Grosso. A EPE possui o 
registro ativo junto à ANEEL para realizar o estudo de viabilidade (Despacho n° 1771 de 
10/06/2014) e o Termo de Referência, emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de 
Mato Grosso – SEMA/MT, visando à elaboração do EIA/RIMA. 
  

 Além do EIA/Rima, há o Estudo do Componente Indígena (ECI) exigido pela Fundação 
Nacional do Índio (Funai) necessário à manifestação da Fundação sobre o processo de 
licenciamento da usina. 

 Em junho de 2017 foi concluído e submetido à avaliação da Funai o ECI que contempla 
as etnias Apiaká, Kaiabi e Munduruku da Terra Indígena (TI) Apiaká-Kayabi e a etnia Rikbaktsa 
das TIs Erikbaktsa e Japuíra.  

Após a conclusão do ECI, os resultados foram incorporados ao Rima, o qual foi 
protocolado na SEMA-MT em 03/outubro/2017. A Licença Prévia foi solicitada em 
26/outubro/2017, por meio do ofício nº 0677/EPE/2017. O Adendo I ao Relatório Final do EVTE 
da UHE Castanheira, foi elaborado pela EPE com o objetivo de complementar/revisar o 
Relatório Final do EVTE com os resultados do Estudo do Componente Indígena com destaque 
aos impactos identificados, programas previstos e custos associados. O documento foi 
protocolado na Aneel em 06/12/2017. 

A realização das audiências públicas para a apresentação do Estudo de Impacto 
Ambiental e do seu referido RIMA, o esclarecimento de dúvidas e o recebimento de críticas e 
sugestões da população está prevista para o primeiro semestre de 2018 

  

2.5.1.3.1.4 Estudo de viabilidade da UHE Bem Querer  
  
 A UHE Bem Querer, localizada no rio Branco a 402 km de sua foz, tem potência 
instalada de 650 MW e reservatório a fio d'água com aproximadamente 520 km2, nos municípios 
de Cantá, Boa Vista, Iracema, Mucajaí e Caracaraí, no estado de Roraima. A EPE possui o 
registro ativo junto à ANEEL para realizar o estudo de viabilidade (Despacho n° 4231 de 
28/10/2011). 

 Em maio de 2015 foi finalizado o Relatório Final do EVTE e o Relatório do Estudo de 
Disponibilidade Hídrica considerando as diretrizes e critérios estabelecidos pela ANEEL e pela 
ANA. Estes Relatórios não contemplaram as informações dos estudos socioambientais, uma vez 
que o EIA/Rima da usina ainda não havia iniciado. 

 Em julho de 2015 os estudos de engenharia foram suspensos para aguardar a conclusão 
dos estudos socioambientais, que deverão ser futuramente incorporados ao Relatório Final do 
EVTE. 

 Durante todo o exercício de 2016 e de 2017 o Contrato para elaboração dos serviços e 
estudos de engenharia do EVTE da UHE Bem Querer continuou suspenso, aguardando as 
informações dos estudos socioambientais para sua complementação. 
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Em agosto de 2017 foram lançados os editais para contratação do Estudo do Componente 
Indígena e do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental. A 
assinatura dos contratos está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2018.  
 

2.5.1.3.1.5 Estudo de Viabilidade da UHE Prainha  
 

 A UHE Prainha, localizada a 300 km da foz do Rio Aripuanã, tem potência instalada de 
796,4 MW e reservatório a fio d'água com aproximadamente 263 km², nos municípios de Apuí e 
Novo Aripuanã, Estado do Amazonas, de acordo com os Estudos de Inventário Hidrelétrico da 
Bacia do Rio Aripuanã. A EPE possui o registro ativo junto à ANEEL para realizar o estudo de 
viabilidade (Despacho n° 2143 de 27/06/2012). 

 Em março de 2015 foi concluído o Relatório Final dos Estudos Cartográficos que 
subsidiará os Estudos de Viabilidade Técnica da UHE Prainha. 

 Em dezembro de 2015 foi enviada ao MME a Nota Técnica DEA-DEE/EPE/02/2015 que 
subsidia as tratativas necessárias para o processo de licenciamento ambiental e estudos de 
viabilidade do empreendimento. 

 Em janeiro de 2017, antes da emissão do Termo de Referência para elaboração do Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA), o IBAMA solicitou a manifestação do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) acerca da possibilidade de realização desses estudos. 
Em março de 2017 o ICMBio informou que, como parte do reservatório previsto para a UHE 
Prainha está sobreposto ao Parque Nacional dos Campos Amazônicos, unidade de conservação 
de proteção integral, não seria possível a autorização daquele Instituto para o licenciamento 
ambiental da usina. Em abril de 2017 o IBAMA informou que, diante da manifestação do 
ICMBio, o processo de licenciamento da UHE Prainha seria arquivado.  

 Em abril/17 o processo de licenciamento ambiental da UHE Prainha foi arquivado pelo 
IBAMA (Ofício 02001.002647/2017-48 DILIC/IBAMA, de 05/abril/2017), tornando inviável o 
prosseguimento dos estudos. 

 
 

2.5.1.4  Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 
 
 O PDE é elaborado anualmente e incorpora uma visão integrada da expansão da demanda 
e da oferta de diversos energéticos no período decenal. Para a elaboração dos estudos do PDE, a 
EPE conta com as diretrizes e o apoio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Energético – SPE e da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis – SPG, 
ambas do MME, bem como com as contribuições de diversos órgãos e entidades, de forma a 
possibilitar que a abrangência do planejamento no horizonte decenal incorporasse uma visão 
integrada do setor. 
  

No ciclo do PDE 2017-2026 destaca-se a introdução de um Modelo de Decisão de 
Investimentos (MDI), que busca otimizar a expansão da matriz de geração e principais troncos 
de interligação, minimizando o custo esperado total de investimento e operação. Entre as 
restrições consideradas no modelo, cabe destacar a avaliação do atendimento às demandas de 
energia e potência, fazendo com que a expansão obtida indique, explicitamente, a oferta 
necessária para o atendimento à ponta. Além disso, o uso dessa ferramenta possibilitou que o 
cálculo do Custo Marginal de Expansão (CME) fosse feito durante o processo de definição da 
expansão ótima, e não mais de forma exógena. Antes do uso do MDI, a indicação da expansão 
era feita pela hierarquização das fontes, por custo esperado baseado nos leilões passados, e 
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definição dos montantes de modo a atingir a igualdade entre CMO e CME, respeitando as 
diretrizes de política energética estabelecidas junto ao MME. 
 
 Destaca-se também a apresentação de diversas visões de futuro, no capítulo de geração de 
energia elétrica, ao invés de um único cenário fixo. Além de fornecer mais informações aos 
empreendedores, aumentando os subsídios para as tomadas de decisão, essa nova abordagem 
permite apresentar explicitamente as incertezas que ainda não são representadas nos modelos 
além de testar as condições de adequabilidade de suprimento para diferentes composições futuras 
da matriz. 
 
 Ressalta-se a mudança de estrutura do relatório, que buscou apresentar um conteúdo que 
estimulasse a discussão sobre temas importantes. No capítulo de geração, por exemplo, foram 
abordados temas como a necessidade de avanço nas ferramentas computacionais, criação de 
mecanismos comerciais que viabilizem a contratação de fontes para atendimento à demanda de 
ponta e a atenção sobre os possíveis efeitos das mudanças climáticas na oferta de energia. 
 
 Paralelamente à finalização dos estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2017-
2026, a EPE iniciou a elaboração do PDE 2027, abrangendo o período 2018-2027. Parte destes 
estudos foi concluída, encontrando-se em fase de elaboração os estudos referentes à expansão da 
oferta de energia e a consolidação da matriz energética brasileira para os próximos dez anos, 
com previsão de publicação no primeiro semestre de 2018. 

 
 

 2.5.1.4.1  Projeção Decenal de Demanda de Energia Elétrica 
 
A Projeção Decenal de Demanda de Energia Elétrica é elaborada anualmente com base 

na análise da evolução socioeconômica, demográfica e dos principais setores econômicos no 
horizonte decenal. São considerados o aproveitamento das ações de eficiência energética (pelo 
lado da demanda) e as perspectivas de autoprodução de energia elétrica, principalmente na 
indústria, aproveitando as oportunidades de cogeração a partir de resíduos do processo.  

 
Estes estudos detalham elementos conjunturais e estruturais que determinarão as 

premissas econômicas no horizonte decenal e, em 2017, contemplaram a análise do período entre 
2017-2026. A caracterização do cenário macroeconômico subsidia os estudos de demanda e 
oferta de energia do Plano Decenal de Energia. Os estudos foram sumarizados na Nota Técnica 
DEA 009/17: “Caracterização do Cenário Macroeconômico para os próximos 10 anos (2017-
2026)” e disponibilizados no “site” da EPE no endereço eletrônico: http://www.epe.gov.br/sites-
pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-245/topico-261/DEA 
009-17 - Cenário macroeconômico_2017-2026_VF[1].pdf. 

 
 
Adicionalmente, no ano de 2017 iniciou-se a elaboração dos estudos para o Plano 

Decenal de Energia cobrindo o período 2018-2027, os quais encontram-se em fase de 
elaboração, com previsão de publicação em nota técnica no primeiro semestre de 2018. 
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2.5.1.5  Programa de Expansão da Transmissão e Plano de Expansão de 
Longo Prazo (PET/PELP) 

 
 O PET/PELP é um relatório gerencial, elaborado semestralmente pela EPE, que contém 
todas as obras de expansão do Sistema Interligado Nacional, definidas a partir dos estudos de 
planejamento elaborados pela EPE, através de Grupos de Estudos de Transmissão Regionais 
(GET), e que ainda não foram outorgadas. As instalações de transmissão indicadas para 
expansão da Rede Básica visam garantir as condições de atendimento aos mercados, escoamento 
de energia do parque gerador e os intercâmbios entre as regiões, subsidiando o MME na 
preparação dos leilões de transmissão. O relatório, publicado duas vezes por ano (março e 
setembro), é composto por duas partes; (i) a primeira parte engloba as obras no horizonte do 
PET, isto é, ao longo dos seis primeiros anos; (ii) a segunda parte trata das obras no horizonte do 
PELP, ou seja, a partir do sétimo ano. 
 

2.5.1.5.1 Programa de Expansão da Transmissão – PET  
 

Compreende a consolidação das análises e resultados dos estudos de viabilidade técnico 
econômica e socioambiental de alternativas (relatórios denominados R1), visando proporcionar 
ao MME e aos agentes do setor elétrico uma visão completa dos empreendimentos 
recomendados para serem instalados no Sistema Interligado Nacional (SIN) no horizonte de seis 
anos, inclusive com a estimativa de custos desses empreendimentos.  
 

 2.5.1.5.2 Plano de Expansão de Longo Prazo – PELP 
  

Compreende as obras identificadas para entrar em operação a partir do sétimo ano, com 
caráter indicativo, podendo ser confirmadas, antecipadas ou postergadas, a depender do mercado 
e do plano de geração. 
 
 A edição PET/PELP 2017 – 1º semestre apresentou, no horizonte do PET, a 
recomendação de implantação de cerca de 21.500 km de novas linhas de transmissão e 54 novas 
subestações e/ou novos pátios. Esses empreendimentos, com caráter determinativo, 
representaram um investimento estimado de R$ 38,8 bilhões. 
 
 Já na edição PET/PELP 2017 – 2º semestre, com a inclusão de novas instalações 
recomendadas pelos estudos realizados entre março e agosto e exclusão dos empreendimentos 
licitados e autorizados neste período, os montantes apresentados foram de 15.600 km de linhas 
de transmissão, 43 novas subestações e/ou novos pátios, e investimento estimado de R$ 30,0 
bilhões. 

 
2.5.1.6  Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário 

(PEMAT) 

Em função de diversos eventos ocorridos em 2016 e 2017 (redução de demanda e 
incertezas relacionadas à crise econômica, decisão de desinvestimento da Petrobras na indústria 
de gás natural, perspectiva de alterações da indústria de gás natural no âmbito da Iniciativa Gás 
para Crescer lançada pelo MME, etc.), decidiu-se não realizar a atualização, ao longo de 2017, 
dos estudos completos do PEMAT, abrangendo alternativas por iniciativa própria do MME e por 
provocação de terceiros. Todavia, foram realizados estudos do PEMAT em sua modalidade de 
provocação de terceiros a fim de embasar o processo de Chamada Pública e, posteriormente, de 
Licitação de gasoduto de transporte requerido pela Petrobras.  
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Nesse sentido, em 2017, foi retomado o processo de outorga do gasoduto Itaboraí/RJ-
Guapimirim/RJ requerido por via de processo de Provocação por Terceiros. Ressalte-se que esse 
projeto foi identificado no ciclo dos estudos do PDE 2026 como uma das principais alterações na 
infraestrutura de gasodutos de transporte no horizonte decenal, sendo requerido para transportar 
até a malha integrada o gás natural processado nas UPGNs que serão construídas no COMPERJ 
para especificar o gás natural advindo do pré-sal pela Rota 3. 

O requerimento para a construção deste gasoduto, inicialmente denominado Guapimirim-
COMPERJ II, foi protocolizado no MME pela Petrobras em 11 de janeiro de 2013 MME 
(Protocolo nº 48380.000192/2013-00), por meio do Ofício nº GE-LPGN 0001/2013. Após 
análise e emissão de Relatório por parte da EPE, o projeto seguiu para a etapa de Chamada 
Pública, porém o processo de concessão deste gasoduto foi suspenso pelo TCU a fim de aguardar 
manifestação expressa da Petrobras quanto ao efetivo interesse no projeto, dado que as obras das 
UPGNs do COMPERJ sofreram atrasos, além de solicitar esclarecimentos sobre a justeza do 
valor da estimativa de investimento do gasoduto. 

Ao longo do processo, em face aos esclarecimentos e diante das novas informações de 
projeto recebidas, do tempo decorrido desde a primeira análise de custos do gasoduto (cujo 
CAPEX deveria ser atualizado), e das incertezas quanto à data de entrada em operação dos 
empreendimentos da Petrobras, em 25 de agosto de 2016 a Diretoria da ANP decidiu pela 
extinção do termo de compromisso da Chamada Pública do gasoduto Itaboraí/RJ-Guapimirim/RJ 
e pelo cancelamento da 1ª Licitação de Transporte de Gás Natural, determinando, dentre outros, 
a devolução das taxas de participação pagas pelos licitantes. 

Em 21 de dezembro de 2016, por meio da carta GAS 0020/2016, a Petrobras solicitou ao 
MME que retomasse o processo de concessão do referido gasoduto, com entrada prevista de 
operação em março de 2020. Em 9 de maio de 2017, por meio da Carta GAS/0019/2017, a 
Petrobras ratificou a necessidade do projeto, com uma capacidade de transporte de 18,2 milhões 
de m³/dia, ressaltando que esta nova capacidade não demandaria alteração do diâmetro do 
projeto do gasoduto de Referência. Em 26 de maio de 2017, por meio do Ofício MME nº 
46/2017/SPG-MME, o MME solicitou à EPE que atualizasse o Relatório sobre o requerimento 
de construção do gasoduto Itaboraí/RJ-Guapimirim/RJ, considerando as informações 
disponibilizadas pela Petrobras no curso do processo, a nova capacidade de transporte, a 
atualização da data-base, a nova data prevista de início de operação, e outras informações 
relevantes.  

Em 5 de junho de 2017, a EPE solicitou à Petrobras o envio de informações sobre a nova 
estimativa de custos considerada para o gasoduto Itaboraí/RJ-Guapimirim/RJ. Em 20 de julho de 
2017, a EPE enviou à Petrobras o Ofício nº 0408/EPE/2017, reforçando a necessidade de receber 
informações sobre a nova estimativa de custos considerada pela empresa, e solicitando a 
atualização do preenchimento do Anexo III da Portaria MME nº 94/2012. Em 16 de agosto de 
2017, por meio da Carta DRGN 0024/2017, a Petrobras esclareceu que, após análise da área 
técnica responsável, chegou-se à conclusão de que haveria necessidade de elaborar uma nova 
estimativa de custos, e não somente atualizar a estimativa anterior. Também informou que esta 
nova estimativa deveria ser concluída em novembro/2017.  
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Neste sentido, de agosto a dezembro de 2017 foram realizadas diversas reuniões entre a 
EPE, a ANP e a Petrobras, com acompanhamento do MME, para discussão metodológica de 
aspectos técnicos e econômicos do empreendimento e atualização da estimativa de custos, 
culminando no envio, em 11 de dezembro de 2017, de relatório e anexo de dados pela Petrobras, 
contendo informações atualizadas sobre o projeto do gasoduto de transporte Itaboraí/RJ-
Guapimirim/RJ, por meio da Carta GIA-RGN/ARX 0635/2017. Após análise dos documentos 
recebidos, a EPE elaborou um novo Relatório de Provocação de Terceiros, que foi enviado ao 
MME no dia 4 de janeiro de 2018 por meio do Ofício nº 002/EPE/2018. 

Além da atualização dos estudos sobre o requerimento de construção do gasoduto de 
transporte Itaboraí/RJ-Guapimirim/RJ, cabe ressaltar que a EPE participou ativamente dos 
trabalhos do Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural – CTGN do 
Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, bem como proveu suporte técnico ao MME 
nas discussões sobre as propostas de aperfeiçoamento no marco legal do gás natural, inclusive no 
tocante ao processo de outorga de gasodutos de transporte e de planejamento de expansão da 
malha de transporte. 

As propostas referidas de aperfeiçoamento subsidiaram a formulação do Substitutivo ao 
PL nº 6.407/2013, ainda em debate no Congresso Nacional. 

 
Por fim, deve se destacar o esforço da EPE no sentido de aprimorar metodologias e bases 

de informações utilizadas no âmbito dos estudos concernentes à indústria do gás natural. Em 
particular, a EPE realizou as seguintes contratações em 2017 para atualizar e/ou aprimorar o 
nível de precisão das estimativas de custo e o conhecimento técnico de sua equipe. 

 
 
 
2.5.2 Macroprocesso Finalístico 2:  
 
Apoiar os leilões de expansão do setor elétrico  

 
2.5.2.1  Processo: Apoiar os leilões de expansão do setor elétrico  

 
Habilitação técnica dos empreendimentos para os leilões de geração 

 
Efetuar a habilitação técnica dos empreendimentos de geração de energia, efetuando a 

análise dos documentos de cada projeto para que esses possam participar dos leilões de energia 
elétrica para o mercado regulado. A habilitação técnica compreende um processo que vai desde o 
cadastramento dos empreendimentos de geração de energia elétrica interessados em participar 
dos leilões para o mercado regulado, passa pela análise dos documentos de cada projeto e dos 
requisitos essenciais à participação nos leilões por fonte energética, até a emissão da habilitação 
técnica dos empreendimentos. 

 
Em 2017, foram desenvolvidos pela EPE estudos e atividades relacionados à análise 

técnica de projetos de geração de energia elétrica, visando, sobretudo, à Habilitação Técnica para 
participação nos Leilões de Compra de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada – 
ACR. A análise é multidisciplinar, envolvendo diferentes áreas técnicas da EPE.  
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 Dentre as atividades realizadas, destacam-se: 

i. cadastramento dos projetos de geração de energia elétrica para fins de participação nos 
leilões;  

ii. análise técnica e documental de cada projeto e do atendimento aos requisitos à 
participação nos leilões;  

iii. emissão da Habilitação Técnica ou Declaração de Aptidão à Inscrição no Leilão (DAIL) 
dos projetos;  

iv. cálculos de garantia física dos empreendimentos e COP/CEC1, quando cabível; 
v. preparação e disponibilização à ANEEL da base para cálculo das tarifas de uso do 

sistema de transmissão, bem como apoio aos estudos para definição da capacidade 
remanescente do sistema de transmissão; 

vi. cálculos para subsidiar o MME na definição dos preços de referência de cada leilão; 
vii. apoio aos processos de decisão do MME referentes ao Leilão de Descontratação (Portaria 

MME nº 151/2017). 
 

 Especificamente para o ano de 2017, destacam-se: 

• Ocorrência de 2 (dois) leilões, simultaneamente, denominados Leilões “A-4” e “A-6” de 
2017, com ampla participação da EPE. A alteração do tempo previsto para entrada em operação 
comercial está em conformidade com a nova redação do Decreto nº 5.163/2004, em seu art. 19, 
com a emissão do Decreto nº 9.143/2017; 

• Além desses, ocorreram os Leilões “A-1” e “A-2” de 2017, com participação da EPE apenas 
nos cálculos que serviram de subsídio ao MME para a definição dos preços; 

• Ainda, em consonância com as alterações promovidas no Decreto nº 5.163/2004, e desde que 
haja demanda declarada pelos agentes de distribuição, definiu-se que anualmente deverão ser 
promovidos no mínimo, 1 (um) leilão para compra de energia elétrica proveniente de 
empreendimentos de geração existentes (“A-1”) e 2 (dois) leilões para compra de energia elétrica 
proveniente de novos empreendimentos de geração, sendo 1 (um) no ano “A-3” ou “A-4” e outro 
no ano “A-5” ou “A-6”. 

  Para os leilões “A-4” e “A-6” de 2017: 

• Caso os projetos que tenham sido habilitados tecnicamente para participação no 2° Leilão de 
Energia de Reserva de 2016, os empreendedores puderam requerer o cadastramento nos Leilões 
de 2017 estando dispensados da apresentação completa dos documentos para cadastramento, 
com exceção daqueles previstos em portaria específica, desde que mantidas inalteradas suas 
respectivas características técnicas. Além disso, um mesmo projeto poderia ser cadastrado em 
ambos os leilões, simultaneamente, com a apresentação de um único conjunto de documentos, 
desde que mantidas inalteradas as características técnicas do mesmo visando à participação 
nesses certames; 

• Os empreendimentos cuja energia já havia sido comercializada em leilões de energia nova, de 
fontes alternativas ou de energia de reserva, foram dispensados da apresentação da 
documentação completa, sendo obrigatória apenas a apresentação do Requerimento de 
Cadastramento. Para esses casos, os empreendimentos que foram considerados aptos a participar 
dos Leilões de 2017 receberam da EPE uma Declaração de Aptidão à Inscrição no Leilão – 
DAIL, em substituição à Habilitação Técnica, conforme Portaria MME nº 102/2016; 

                                                 
1 COP – Custo Variável de Operação  e CEC -  Custo Econômico de Curto Prazo 
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• Não houve processo de análise e habilitação técnica para usinas hidrelétricas acima de 50 
MW; 

• Conforme Resolução Normativa ANEEL nº 673/2015, os projetos de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas – PCH deixaram de ter o Projeto Básico aprovado pela Agência. Nesse sentido, 
para fins de participação nos leilões, foi requerido ao empreendedor apresentar o Despacho de 
Registro do Sumário Executivo - DRS emitido pela ANEEL. Projetos de Centrais Geradoras 
Hidrelétrica de Capacidade Reduzida (CGH) também utilizam deste despacho. Em razão disso, a 
EPE reforçou a avaliação da consistência dos projetos de PCH e CGH apresentados, com foco 
nos dados básicos para cálculo da potência do empreendimento e da sua garantia física, 
resultando em maior esforço para habilitação dos projetos em relação aos leilões anteriores; 

• No caso dos empreendimentos eólicos, além da análise técnica dos projetos cadastrados, foi 
realizado o trabalho de identificação e notificação de interferências aerodinâmicas entre parques, 
visando evitar eventuais conflitos após o leilão. 

 Para o Leilão “A-4” de 2017, foi considerada a Capacidade Remanescente do Sistema 
Interligado Nacional – SIN para Escoamento de Geração, para fins de classificação dos lances. 

 A seguir estão relacionados os leilões de energia realizados ao longo do ano de 2017 em 
que houve participação da EPE: 

•  Leilão “A-4” de 2017, realizado em 18 de dezembro de 2017, com início de suprimento em 1° 
de janeiro de 2021, para contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos 
de geração de fonte hídrica (UHE, PCH e CGH), eólica, solar fotovoltaica e termelétrica a 
biomassa, em que coube à EPE a análise dos projetos para fins de Habilitação Técnica; 

• Leilão “A-6” de 2017, realizado em 20 de dezembro de 2017, com início de suprimento em 1° 
de janeiro de 2023, para contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos 
de geração de fonte hídrica (UHE e PCH), eólica, termelétrica a biomassa, carvão e gás natural 
em ciclo combinado, em que coube à EPE a análise dos projetos para fins de Habilitação 
Técnica. 

 A tabela a seguir sintetiza os dados relativos aos leilões de 2017. 
 

 
 

 
 

Qtd.
MW 

Instalado
Qtd.

MW 

Instalado 
(1)

Qtd.
MW 

Outorgado
Qtd.

MW 

Instalado 
(2)

Qtd. Contratada no 

ACR (MW Médio)

Eólica 954 26.603,8 315 8.907,2 47 310,7 2 64,0 35,6

Fotovoltaica 574 18.352,2 315 14.029,7 4 99,8 20 574,0 170,2

PCH 69 942,8 36 561,4 2 20,9 1 10,0 5,0

CGH 37 92,3 22 55,5 - - 1 1,5 0,8

Biomassa 42 1.974,4 20 742,4 - - 1 25,0 8,6

Total 1.676 47.965,5 708 24.296,2 53 431,4 25 674,5 220,2

Eólica 953 26.650,9 803,0 22.199,8 47 310,7 48 1.386,6 691,8

UHE 4 222,0 3,0 104,0 - - - - -

PCH 66 1.043,8 43,0 731,7 2 20,9 6 139,0 71,3

Biomassa 42 2.067,5 30,0 1.196,8 - - 6 177,1 102,6

Carvão 4 1.879,9 1,0 340,0 - - - - -

Gás Natural 23 21.560,3 7,0 9.178,4 - - 2 2.138,9 1.870,9

Total 1.092 53.424,4 887 33.750,7 49 331,6 62 3.841,6 2.736,6

2.768 - 1.595 - 102 - 87 - - -

(1) Para projetos fotovoltaicos, a potência dos projetos habilitados é dada em MWp, sendo a soma das potências nominais dos módulos fotovoltaicos.

(2) Para o Lei lão A-6, empreendimentos com contrato e/ou em operação comercial não foram considerados na soma da Potência Contratada (MW Instalado), conforme informe CCEE.

(3) Preço Médio considerando todos os produtos comercializados no leilão, conforme informe CCEE.

A-4

Total

144,51

A-6 189,45

Projetos Habilitados Projetos DAIL Preço Médio 

Contratado pelas 

Distribuidoras 

(R$/MWh)
(3)

Leilão Fonte

Projetos Cadastrados Projetos Contratados no Leilão
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Estudos Energéticos 

 

 No âmbito dos leilões para compra de energia elétrica foram realizados e/ou validados 
cálculos de garantia física para todos os 1.595 empreendimentos habilitados nos leilões com 
participação da EPE ao longo de 2017, além de avaliações específicas de forma a subsidiar as 
decisões do MME. Estes estudos estão documentados nas Notas Técnicas a seguir apresentadas: 
 

Título Número 
Garantia Física de Empreendimentos Termelétricos - Leilão de 
Energia Nova A-4 de 2017 

EPE-DEE-RE-
079/2017 

Garantia Física dos Empreendimentos Eólicos - Leilão A-4/2017 
EPE-DEE-RE-
080/2017 

Garantia Física dos Empreendimentos Fotovoltaicos - Leilão A-
4/2017 

EPE-DEE-RE-
082/2017 

Garantia Física das Pequenas Centrais Hidrelétricas - A-4 de 2017 
EPE-DEE-RE-
083/2017 

Garantia Física das Centrais Geradoras Hidrelétricas - A-4 de 2017 
EPE-DEE-RE-
084/2017 

Garantia Física das Usinas Hidrelétricas não Despachadas 
Centralizadamente - A-6 de 2017 

EPE-DEE-RE-
086/2017 

Garantia Física de Novos Empreendimentos Hidrelétricos com 
Despacho Centralizado - Leilão de Energia Nova A-6 de 2017 

EPE-DEE-RE-
075/2017 

Garantia Física de Empreendimentos Termelétricos - Leilão de 
Energia Nova A-6 de 2017 

EPE-DEE-RE-
078/2017 

Garantia Física dos Empreendimentos Eólicos - Leilão A-6/2017 
EPE-DEE-RE-
081/2017 

Instrumentos e Parâmetros do Leilão A-6 de 2017 
EPE-DEE-RE-
070/2017 

Estudo sobre necessidade e oportunidade de leilão de Energia de 
Reserva 

EPE-DEE-NT-
100/2017 

Limite de Descontratação de Energia de Reserva - Mecanismo de 
Descontratação de 2017 

EPE-DEE-RE-
040/2017 

 

Estudos Elétricos  

 

 No ano de 2017, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu a realização do 25º e do 26º 
Leilões de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração, denominados 
respectivamente Leilões “A-4/2017” e “A-6/2017”. Dentre as diversas atividades associadas à 
habilitação técnica dos empreendimentos cadastrados, destacam-se a avaliação das informações 
referentes aos pontos de conexão cadastrados, a análise da documentação de acesso apresentada, 
a elaboração das bases de dados para o cálculo das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão – 
TUST e a configuração das informações dos empreendimentos habilitados nos sistemas 
eletrônicos desenvolvidos pela CCEE. Para o Leilão “A-6/2017”, foi elaborado o relatório EPE-
DEE-RE-068/2017-rev0, de 11 de outubro de 2017, contendo as avaliações técnicas para 
definição da conexão elétrica da UHE Telêmaco Borba.  
 
 No caso específico do Leilão “A-4/2017”, foi elaborado o Relatório EPE-DEE-RE-
051/2017-r0, de 06 de setembro de 2017, contendo as definições de topologia, critérios e 
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premissas para o estabelecimento das capacidades de escoamento do sistema de transmissão 
considerado nesse certame. 
 
 Ainda no ano de 2017, foi elaborado o relatório EPE-DEE-RE-091-2017/2017-rev0, de 
21 de dezembro de 2017, contendo as definições de topologia, critérios e premissas para o 
estabelecimento das capacidades de escoamento do sistema de transmissão a ser considerado no 
27º Leilões de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (Leilão A-4 de 
2018) que será realizado em abril de 2018. 
 
 Também foi elaborada a Nota Técnica EPE-DEE-RE-025/2017-r0, de 24 de abril de 
2017, que apresentou uma proposta de metodologia para avaliação da complementaridade entre 
as fontes solar fotovoltaica e eólica, com foco nas avaliações energéticas e na adequabilidade 
para estudos de otimização do sistema de transmissão. 
 
 No que se refere às atividades de avaliação de alterações de características técnicas pós-
leilão, realizadas em conjunto com a SGE, foram avaliadas e concluídas as solicitações de 108 
empreendimentos. Dentre as principais atividades realizadas destacam-se: (i) avaliações das 
documentações de acesso recebidas, (ii) a análise da configuração dos sistemas de conexão das 
usinas e (iii) a elaboração de notas técnicas específicas que subsidiam a tomada de decisão do 
MME acerca das alterações de projetos pleiteadas pelos empreendedores. 

 
2.5.2.2   Elaborar os Estudos de Suporte aos Leilões de Transmissão 
 
 
 Subsidiar a ANEEL com os estudos necessários sobre a viabilidade técnico-econômica de 
alternativas de transmissão (R1), detalhamento da alternativa de referência (R2) e caracterização 
e análise socioambiental (R3). 
 • Análise Técnico-Econômica e Socioambiental de Alternativas – Relatórios R1 
 Tais análises integram os estudos de planejamento da expansão da Transmissão, de 
maneira conjunta e integrada às análises elétricas. Além de subsidiar a escolha da alternativa, a 
análise socioambiental no âmbito do Relatório R1 contempla a definição de corredores de 
passagem para implantação das linhas de transmissão e localização referencial de subestações, e 
respectivas caracterizações socioambientais, detalhadas no Relatório R3. 
 
2.5.2.2.1  Estudos de Transmissão 
 
 Durante o ano de 2017, foram realizados inúmeros estudos para expansão do Sistema 
Interligado Nacional (Relatórios R1), grande parte finalizada ao longo do ano (29) e alguns cuja 
finalização ocorrerá em 2018.   
 
 Dentre os estudos realizados em 2017, merece destaque especial aquele realizado para 
mitigar os impactos provocados pelos atrasos de obras prioritárias, a exemplo daquelas 
concedidas aos consórcios com participação da ABENGOA, o qual foi demanda específica do 
MME. Este estudo determinou um conjunto mínimo de reforços necessários para mitigar as 
restrições de transmissão decorrentes do atraso de importantes instalações da Rede Básica, com 
impactos significativos para o suprimento de energia através do SIN. Sua execução demandou 
grande empenho da STE e SMA dada a urgência de implantação do conjunto de 
empreendimentos recomendados, que efetivamente foi licitado no Leilão 002/2017. 
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 São apresentados a seguir os principais estudos realizados para as diversas regiões do 
Brasil: 
 
 Na Região Norte destaca-se: (i) estudo para definir o sistema para o escoamento do 
potencial de geração existente/futuro e atendimento da carga da região de Dianópolis; (ii) estudo 
para o suprimento ao município de Presidente Figueiredo; (iii) revisão do estudo de suprimento a 
região metropolitana de Manaus; (iv) revisão do estudo de atendimento elétrico as regiões 
nordeste do Tocantins e sul do Maranhão; (v) revisão do estudo de atendimento elétrico a região 
sudeste do Pará; (vi) estudo para determinação das características mínimas para as máquinas a 
serem contratadas em futuros leilões de energia para o estado de Roraima. 
 
 Na Região Nordeste pode ser destacado: (i) estudo para o atendimento as cargas da 
Coelba na região de Feira de Santana; (ii) estudo para o atendimento as regiões de Mossoró, 
Aracati e Fortaleza; (iii) estudo para o atendimento as cargas das subestações Tacaimbó e 
Ribeirão; (iv) estudo para o escoamento de geração na SE Suape II; (v) reavaliação do estudo de 
suprimento a região do Alto Médio Canindé e Sertão do Araripe.  
 
 Na Região Sudeste/Centro-Oeste foram desenvolvidos vários estudos como: (i) estudo 
para identificar e recomendar obras de transmissão para solucionar problemas no sistema de 
atendimento ao estado de Goiás; (ii) estudo prospectivo para  escoamento do potencial solar das 
regiões norte e noroeste de Minas Gerais; (iii) atendimento a região de Inhumas, Itaberaí, 
Itapuranga e Guapó; (iv) análise de viabilidade técnico-econômica e socioambiental para a 
adequação da conexão provisória da SE Sinop aos padrões de rede básica; (v) atendimento a 
região metropolitana do Rio de Janeiro; (vi) estudo de atendimento a região de Capão Bonito; 
(vii) estudo para identificar os reforços para o sistema em 345 kV de São Paulo – LT 345 kV 
Baixada Santista – Tijuco Preto e SE Sul. 
 
 Na Região Sul destaca-se: (i) revisão do estudo de atendimento a região Centro-Sul do 
estado do Paraná; (ii) estudo para o atendimento a região Oeste do estado de Santa Catarina; (iii) 
revisão do estudo para atendimento as regiões Sul e Extremo Sul do estado de Santa Catarina; 
(iv) estudos de atendimento a região de Cruz Alta e região Serrana do Rio Grande do Sul.  
  
 Em 2017, foram realizadas duas licitações de outorgas de concessão (leilões 005/2016 e 
002/2017), nas quais foram arrematados cerca de 11.000 km de linhas de transmissão e 23.600 
MVA de subestações, distribuídos em diversos estados.  
 
2.5.2.2.2 Avaliação de Relatórios R2, R3 e R4 elaborados por terceiros: 
 
 Além das análises de conformidade dos relatórios R2 elaborados por terceiros, que no 
ano de 2017 totalizaram 45 empreendimentos de transmissão, a EPE elaborou o relatório R2 para 
o sistema de transmissão composto pela LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba, C1 e C2, duas unidades 
de transformação em 500/230 kV – 300 MVA na SE Janaúba, duas unidades de transformação 
230/138 kV, na SE Jaíba e pela LT 345 kV Pirapora 2 – Três Marias. Estas instalações foram 
recomendadas no estudo prospectivo para o escoamento do potencial solar das regiões Norte e 
Nordeste de Minas Gerais.   
 
 Ainda com referência aos relatórios R2, também foi elaborada pela EPE uma Nota 
Técnica com os resultados dos estudos de transitórios eletromagnéticos de manobra para o novo 
tronco de transmissão em 500 kV Xingu – Serra Pelada – Miracema – Gilbués – Barreiras II, 
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obras recomendadas pelo estudo para mitigar os impactos de atrasos de instalações de 
transmissão concedidas. 
No caso dos Relatórios R3, é feita uma análise expedita, e eventuais inconsistências são 
informadas ao MME, ou diretamente à empresa que elaborou o Relatório R3, nos casos de 
estudos que a EPE esteja acompanhando diretamente. 
 

2.5.2.3  Estudos de Atendimento a Sistemas Isolados 

Por atribuição do Decreto nº 7.246/2010 e da Portaria MME nº 600/2010, a EPE é 
responsável pela avaliação dos mercados e balanços de energia e demanda, além da análise e 
habilitação técnica das “propostas de solução de suprimento de energia e potência”, que 
substituirão os Projetos de Referência, então elaborados pelas distribuidoras, e dos Projetos 
Alternativos, elaborados por agentes vendedores. 

Ressalta-se que, ao longo de 2017, a EPE contribuiu com o MME na revisão da 
regulamentação pertinente e elaborou as “Instruções para Elaboração e Apresentação de 
Propostas de Solução de Suprimento com vistas à participação nos Leilões para atendimento aos 
Sistemas Isolados”, que deverão ser publicadas quando da reedição da Portaria MME nº 
600/2010. 

No que tange à avaliação do mercado, no ano de 2017 foram analisadas as projeções 
recebidas das 10 distribuidoras que atuam nos Sistemas Isolados, abrangendo 7 Unidades da 
Federação, além de Fernando de Noronha, totalizando 227 localidades. O processo de análise e 
validação das projeções incluiu, além de solicitações de esclarecimentos junto às distribuidoras, 
reuniões com as equipes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que passou a 
elaborar o Plano de Operação dos Sistemas Isolados em substituição à Eletrobrás.  

A EPE analisou os balanços de energia e demanda dos Sistemas Isolados enviados pelas 
Distribuidoras com fins de subsidiar ações para leilões de energia. Se os balanços informam 
déficits de energia ou potência no horizonte de estudo, há a necessidade de contratação por meio 
de leilão. 

A EPE recebeu e analisou tecnicamente os Projetos de Referência enviados pelas 
Distribuidoras com Sistemas Isolados. No decorrer destas análises, foram realizados diversos 
contatos de modo a orientar a elaboração dos projetos, além da emissão de Pareceres Técnicos, 
Ofícios e Informes Técnicos, destinados às Distribuidoras, à ANEEL e ao MME. Avaliações 
semelhantes também foram realizadas para os Projetos Alternativos apresentados por agentes 
interessados em participar dos processos licitatórios. 

As análises e estudos realizados possibilitaram a publicação dos editais de licitação, o 
cadastramento de Projetos Alternativos e, por fim a contratação de agentes vendedores para 
fornecimento de energia e potência elétrica em Sistemas Isolados do Amazonas. 

A EPE finalizou em 2017 o processo de análise e habilitação/inabilitação técnica de: (i) 
um Projeto Alternativo ao Projeto de Referência do Grupo A (Lote 1 – Coari) da Eletrobrás 
Distribuição Amazonas; e (ii) trinta e seis Projetos Alternativos ao Projeto de Referência do 
Grupo B (Lotes I a V) da mesma distribuidora. Essas análises possibilitaram a realização, em 
maio de 2017, do leilão para contratação de energia elétrica e potência associada de agentes 
vendedores em 55 Sistemas Isolados do Amazonas. 

De forma a subsidiar a realização desse leilão, ainda de 2017 a EPE procedeu também a 
atualização do cálculo do custo total de geração (preço-teto) a ser considerado no processo de 
licitação, em conformidade com o disposto no Art. 8º do Decreto 7.246 de 28/07/2010. 
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Adicionalmente, foram analisados tecnicamente, porém ainda não habilitados 
tecnicamente, (i) dois Projetos de Referência da Eletrobrás Distribuição Roraima, contemplando 
os Sistemas Isolados de Bonfim e Rorainópolis; e (ii) um Projeto de Referência do Grupo C 
(quatro usinas a gás natural) da Eletrobrás Distribuição Amazonas. Este último também foi 
objeto de estudo da EPE que avaliou pontos mais relevantes do projeto da distribuidora, de 
forma a subsidiar a decisão do MME quanto as diretrizes para essa contratação. 

Ao longo de 2017 a EPE participou de diversas reuniões e videoconferências, além de ter 
produzido uma série de Notas Técnicas no âmbito do Grupo de Trabalho criado pelo CMSE 
(com participação do MME, Aneel, ONS e CCEE) para avaliar soluções para o atendimento ao 
Sistema Isolado do estado Roraima. Dentre os estudos elaborados pela EPE, destacam-se (i) a 
identificação de soluções de geração de energia elétrica no médio e longo prazo; (ii) definição de 
parâmetros  para contratação de energia elétrica e potência associada, de forma a subsidiar as 
definições para o futuro leilão, contemplando fontes renováveis; (iii) definição de requisitos para 
um sistema de armazenamento e avaliação da respectiva modalidade de contratação; e (iv) 
simulações econômicas de medidas de eficiência energética e de soluções de geração distribuída. 

Ainda no âmbito do GT Roraima, mencionado no item anterior, foi elaborada pela STE 
em parceria com o ONS, a Nota Técnica EPE-DEE-NT-073/2017-rev0 / ONS NT 0143/2017 – 
“Definição das características elétricas para o leilão de suprimento a Roraima”, com o objetivo 
de subsidiar a realização dos próximos leilões de geração para o estado de Roraima. Nessa Nota 
Técnica, foram disponibilizadas as margens de escoamento do sistema de distribuição, as 
correntes de curto-circuito associadas a essas margens, bem como os requisitos técnicos mínimos 
das máquinas a serem contratadas. 

Destaca-se também a finalização do estudo para a integração da cidade de Humaitá-AM 
ao Sistema Interligado Nacional – SIN. Atualmente, esse sistema é atendido exclusivamente por 
geração térmica local.  

 
 
2.5.3 Macroprocesso Finalístico 3:  
 
Acompanhar os mercados de energia  
 
2.5.3.1  Processo: Resenha mensal do Mercado de Energia Elétrica  

 
Compreende a análise da evolução do mercado de energia elétrica por classe e por 

subsistema, consolidando mensalmente os dados de consumo coletados junto aos agentes do 
setor. 
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 As Resenhas Mensais do Mercado De Energia Elétrica editadas mensalmente e 
disponibilizadas no sítio da EPE têm por objetivo apresentar as estatísticas e a análise da 
evolução mensal do mercado de energia elétrica nacional e regional, bem como de indicadores 
desse mercado, tais como consumo médio e número de consumidores. Com o objetivo de 
apresentar o mercado de energia elétrica desagregado em regiões geográficas, subsistemas 
elétricos e Brasil, segundo os seus principais segmentos de consumo. Analisa-se, também, o 
comportamento de alguns indicadores econômicos que afetam o nível do consumo de energia 
elétrica, principalmente a produção industrial.  

Ao longo de 2017 a Resenha teve seu formato atualizado com o objetivo de apresentar, 
além das tradicionais análises por classe de consumo e região, um resumo executivo contendo os 
destaques relacionados ao mercado de eletricidade e seus condicionantes econômicos. Iniciou-se 
também a transmissão do conteúdo das edições via PodCast, também divulgados no “site” da 
EPE e nas redes sociais. 

 
2.5.3.2  Anuário Estatístico de Energia Elétrica  
 
Analisar os principais dados relacionados ao comportamento do mercado de energia 

elétrica ao longo dos últimos 5 anos, com destaque para o 5º ano, incluindo dados de oferta de 
energia elétrica, de preços e de emissões de gases de efeito estufa (GEE) relativas à produção de 
eletricidade no Brasil e no mundo, para subsidiar as políticas energéticas do País.  

 
 O Anuário Estatístico de Energia Elétrica é o documento onde são compiladas séries 
históricas consolidadas sobre oferta e demanda de energia elétrica no país e no exterior. O 
Anuário amplia as informações apresentadas anualmente pelo Balanço Energético Nacional, e 
consolida aquelas apresentadas na Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica.  

 
2.5.3.3  Balanço Energético Nacional (BEN) 
 
O Balanço Energético Nacional documenta e divulga, anualmente, extensa pesquisa e 

contabilidade relativas à oferta e consumo de energia no Brasil, contemplando as atividades de 
extração de recursos energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, a importação 
e a exportação, a distribuição e o uso final da energia, servindo de subsídio para a elaboração e 
divulgação da Matriz Energética Nacional. 

 
Como resultado das atividades relacionadas ao Balanço Energético Nacional, em 

setembro de 2017, foi publicado o relatório final do BEN 2017 e a sua versão eletrônica está 
disponível na página da EPE na Internet. 

 
2.5.3.4  Revisões quadrimestrais da demanda de energia elétrica  

 
Os estudos realizados em conjunto com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

têm como objetivo a revisão das projeções do mercado de energia elétrica e da carga de energia e 
de demanda do Sistema Interligado Nacional (SIN), discriminadas por subsistema elétrico, que 
servem de base para o Planejamento Anual da Operação Energética. A partir de 2017, a CCEE 
passou a participar, juntamente com a EPE e o ONS, da elaboração das previsões de carga para o 
planejamento da operação energética e suas Revisões Quadrimestrais para o horizonte de 5 anos 
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com abertura mensal, assim como dos Boletins e Notas Técnicas para divulgação dessas 
previsões. As equipes do MME também tomaram parte das discussões técnicas, mais 
especificamente no que se refere à apuração da parcela “perdas e diferenças”.  

 
As revisões das projeções de mercado são baseadas nos estudos de conjuntura econômica 

e na possível revisão de cenários econômicos e setoriais e, ainda, nas análises de mercado 
realizadas no âmbito da Comissão Permanente de Análise e Acompanhamento do Mercado de 
Energia Elétrica (COPAM), da qual participam os diversos agentes setoriais do mercado de 
energia elétrica. Os resultados são utilizados nos estudos do ONS para o planejamento da 
operação energética do sistema interligado, tendo impacto na formação dos preços de energia de 
curto prazo, o chamado preço de liquidação das diferenças, constituindo, portanto, informação 
fundamental no arranjo institucional do setor elétrico. Habitualmente, são realizadas duas 
revisões ao longo do ano, uma no primeiro e outra no segundo quadrimestre, salvo a necessidade 
de realização de uma revisão extraordinária motivada por fatores relevantes que tenham alterado 
significativamente a trajetória do mercado. As revisões quadrimestrais são disponibilizadas na 
página da EPE na internet (http://www.epe.gov.br/mercado/Documents/Forms/AllItems.aspx). 
 

 
2.5.3.5  Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis  
 

 O boletim de Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis é uma publicação anual que 
aborda a evolução dos indicadores de etanol, biodiesel e cogeração derivada da biomassa de 
cana-de-açúcar, identificando os eventos mais relevantes ocorridos no período de referência, 
assim como as principais tendências de curto prazo, bem como avaliar o  comportamento do 
mercado interno de biocombustíveis e dos complementares de origem mineral, a oferta de etanol 
e as perspectivas de exportação, assim como a produção de biodiesel e a comercialização de 
bioeletricidade nos Leilões de Energia promovidos pelo Governo Federal.  

 O documento, de periodicidade anual, consolida os fatos mais relevantes referentes aos 
biocombustíveis, que ocorreram no ano anterior à sua divulgação. Os principais temas abordados 
são: a oferta e demanda de etanol e sua infraestrutura de produção e transporte, o mercado de 
biodiesel, a comercialização de bioeletricidade nos leilões de energia, o mercado internacional de 
biocombustíveis, as expectativas para novos biocombustíveis e as emissões de gases de efeito 
estufa evitadas pela utilização dessas fontes de energia. 

 Adicionalmente, na edição 2017, ano base 2016, o documento apresentou um texto 
abordando as políticas públicas de incentivo ao mercado de biocombustíveis no Estado de Minas 
Gerais. 

 

2.5.4 Macroprocesso Finalístico 4:  
 
Elaborar Outros Estudos de Suporte ao Planejamento Energético 

  
 Esse macroprocesso tem características bem particulares uma vez que ocorre de acordo 
com a demanda. No ano de 2017, destacamos os seguintes: 
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2.5.4.1  Cálculo dos Valores Anuais de Referência Específicos (VRES) 

 Em 2017 a EPE envolveu-se em estudos de atualização dos Valores Anuais de Referência 
Específicos (VRES) para as fontes: biomassa, que reuniu os cultivos dedicados e os resíduos 
utilizando combustão direta (ciclo Rankine) e sua conversão em biogás com aproveitamento 
através de motor de combustão interna (MCI);  resíduos sólidos urbanos, em que foram 
considerados os sistemas de incineração e produção de biogás, também utilizando MCI; eólicas e 
pequenas centrais hidrelétricas (PCH); além da revisão dos valores para as fontes solar 
fotovoltaica e gás natural para cogeração qualificada (aproveitamento energético superior a 
75%). O VRES define a remuneração paga pela distribuidora ao gerador pela energia que ele 
entregar à rede de distribuição, configurando-se como preço-teto para chamadas públicas para 
contratação de Geração Distribuída em processos competitivos, de modo a aumentar a 
atratividade dessa oferta de energia.  
 
 A previsão de envio desses estudos ao MME é no primeiro trimestre de 2018. 

 

 2.5.4.2  Análise de atendimento à região Nordeste  

 Devido às condições hidrológicas críticas vivenciadas no passado recente na região 
Nordeste do país, análises para verificar as condições de atendimento na região foram 
desenvolvidas após a conclusão do PDE 2026. O objetivo desses estudos foi identificar a 
necessidade de medidas específicas para garantir a segurança do suprimento local. 

 Diversas sensibilidades foram feitas, tanto considerando a expansão indicativa do cenário 
de referência do PDE, incluindo as expansões de transmissão, quanto alterando a oferta futura, 
sinalizando para um cenário de oferta ainda mais crítico. Além de variações na expansão, outras 
variáveis foram analisadas, como as vazões da bacia do rio São Francisco, geração de energia 
eólica e indisponibilidade de algumas usinas termelétricas. 

 A conclusão do estudo foi de que a expansão indicativa do cenário de referência é 
suficiente para o atendimento da região Nordeste com segurança, não sendo necessário medidas 
específicas para o suprimento local. Foi constatado também que se persistirem as afluências 
críticas na bacia do São Francisco, isso traria consequências negativas para o SIN como um todo, 
e não apenas para o Nordeste, visto que os limites de intercâmbio, considerando a expansão já 
contratada, permite a troca de energia entre as regiões. 

 2.5.4.3  Estudos para avaliação da necessidade de contratação de potência e 
estruturação de um leilão de potência  

 Com a sinalização do PDE 2026 para a necessidade de contratação de oferta específica 
para o atendimento à demanda de potência a partir de 2021, foram iniciados estudos para o 
detalhamento dessa necessidade e discussões internas para a proposição de um formato de leilão 
para essa contratação.  

 Para o detalhamento da necessidade foram incorporados fatos relevantes, que não haviam 
sido considerados no PDE 2026, como a inclusão da UTE Novo Tempo, considerada para 
entrada em operação em 2021, sensibilidade com restrição de vazões na bacia do rio São 
Francisco, entre outros. Além disso, começou a ser discutido e formulado, para levar a discussão 
posterior, um critério formal para avaliação das condições de suprimento à ponta.  
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 Como os atuais mecanismos de contratação consideram apenas o benefício energético, 
avaliado a partir da contribuição média de energia para o sistema, eles não se mostram 
adequados para a contratação de oferta de capacidade, cuja expectativa de geração de energia é 
baixa (baixo fator de capacidade) e com a exigência de algumas caraterísticas específicas, como 
disponibilidade a todo instante e controle da produção. Para adequar os mecanismos atuais, 
mantendo as restrições legais vigentes, estão sendo discutidas modalidades alternativas para 
comparação de empreendimentos. Além disso, questões como o tipo do produto a ser contratado 
(energia nova, energia de reserva, etc.) e restrições de elegibilidade foram levantadas, para que a 
contratação a ser realizada resulte no mais próximo das necessidades do sistema, tanto as já 
identificadas quanto as vislumbradas para os próximos anos. 

 O estudo também incorpora uma visão de longo prazo de forma a avaliar os riscos e 
oportunidades introduzidos por eventuais alterações no modelo setorial em relação aos 
mecanismos de contratação propostos. 

 Este trabalho ainda se encontra em andamento e, tão logo as discussões obtenham a 
maturidade adequada, será levado ao MME e, posteriormente, à consulta pública. 
 

2.5.4.4  Avaliações Ambientais de Áreas Sedimentares 
 
 Em 2017, foi realizada licitação na modalidade Concorrência, tipo técnica e preço, para a 
contratação de consultoria técnica especializada para elaboração do Estudo Ambiental de Área 
Sedimentar do Solimões (EAAS Solimões). Devido ao caráter pioneiro do estudo (estudo 
ambiental regional com foco nas atividades petrolíferas) e a complexidade do tipo de licitação 
aplicada, foram necessárias diversas discussões internas entre as superintendências de meio 
ambiente e de recursos logísticos, além da consultoria jurídica para o preparo da licitação. A 
assinatura do contrato para a realização dos estudos deverá ocorrer no início do ano de 2018. 
 

2.5.4.5  Avaliação de Investimentos para Fins de Enquadramento no REIDI 
 

 O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI foi 
instituído pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 e regulamentado pelo Decreto n° 6.144, de 
03 de julho de 2007, nos quais são estabelecidos incentivos para projetos de obras de 
infraestrutura em diversos setores, tais como energia, transportes e portos, mediante suspensão 
de exigência do PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre os bens, materiais de construção ou 
serviços desses projetos com o objetivo de atrair investimentos privados para o setor. 
 
 De acordo com as Portarias MME nº 274 e 310, publicadas em 19 de agosto de 2013 e 12 
de setembro de 2013, respectivamente, cabe à EPE avaliar a razoabilidade das estimativas dos 
valores de investimentos dos agentes interessados em aderir ao REIDI. 
 
 Para tanto, a EPE verifica se o valor do investimento do projeto está compatível com as 
suas características técnicas, utilizando como base as informações enviadas pelos 
empreendedores e o banco de dados da EPE constituído principalmente a partir dos leilões de 
compra de energia provenientes de novos empreendimentos e referências técnicas. 
 
 Os resultados das análises são enviados por meio de ofício para a ANEEL ou para o 
MME, de acordo com o tipo de ambiente de contratação (ACR ou ACL, respectivamente). A 
EPE recebeu e analisou 28 projetos para avaliação das estimativas dos valores de investimento, 
todos pertencentes ao ACL. A tabela abaixo apresenta o quantitativo de projetos por tipo: 
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Tipo 
Empreendimento 

Projetos solicitantes 
de enquadramento 
no REIDI em 2016 

CGH 10 

EOL 5 

PCH 10 

UFV 1 

UTE 2 

Total 28 
 

 

2.5.4.6  Análise de Alteração de Características Técnicas de Empreendimentos 
de Geração (Pós-Leilão) 
 

 Esta atividade tem por objetivo avaliar as implicações de alterações das características 
técnicas de empreendimentos que comercializaram energia em leilões do ambiente regulado, 
especialmente no que se refere ao atendimento aos lotes contratados, de forma a subsidiar ao 
órgão regulador e ao poder concedente na decisão de aprovação ou não das referidas alterações. 
 
 No caso de empreendimentos associados a Leilões de Energia de Reserva, a EPE avalia, 
se aplicável, ainda a possibilidade de atendimento aos montantes contratados com um número 
menor de aerogeradores do que o apresentado no projeto sugerido pelo agente responsável pelo 
empreendimento sugerindo, quando cabível, análise do impacto da estimativa de maior produção 
de energia na Conta de Energia de Reserva – CONER. 
 
 No ano de 2017 a EPE finalizou 119 processos de alterações de características técnicas, 
conforme registros no Sistema de Alterações de Características Técnicas Integrado – ACATI. A 
tabela abaixo apresenta o quantitativo de processos por tipo de empreendimento: 

Tipo de 
empreendimento 

Processos 
Finalizados 

Eólicas 70 
Fotovoltaicas 46 
Termelétricas 03 

Total 119 
 

2.5.4.7  Revisão de Garantia Física de Energia de Empreendimentos de 
Geração de Fonte Eólica 

 

 Esta atividade tem por objetivo revisar os montantes de garantia física de energia de 
empreendimentos de fonte eólica, seja com base na geração de energia elétrica verificada ou em 
razão de alterações de características técnicas que tenham sido autorizadas pelo MME e 
aprovadas ANEEL, conforme estabelecido na Portaria MME nº 416, de 1º de setembro de 2015. 
 
 Destaca-se que, de acordo com a referida Portaria, os procedimentos e as metodologias 
para revisão dos montantes de garantia física de energia de usinas eólicas não se aplicam à 
parcela de energia de referência de usina participante do Programa de Incentivo às Fontes 
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Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, nem para empreendimentos que comercializaram 
energia em Leilões de Energia de Reserva. 
 
 Nesse contexto, conforme solicitações do MME, em 2017 a EPE fez análises em relação 
a revisão de garantia física de 174 empreendimentos eólicos, tendo sido 55 empreendimentos 
eólicos por conta de alterações de características técnicas e 119 empreendimentos com base na 
geração de energia elétrica verificada. 
 

 
2.5.4.8  Revisão de Garantia Física de Energia de Empreendimentos de 

Geração de Fonte Termelétrica 
 

 Esta atividade tem por objetivo revisar os montantes de garantia física de energia de 
empreendimentos termelétricos, conforme solicitações do MME e em conformidade com 
metodologias estabelecidas em Portarias específicas. 

 Em 2017 a EPE finalizou 123 análises relativas a revisão de garantia física de 
empreendimentos termelétricos, conforme detalhamento a seguir: 

• 01 empreendimento termelétrico movido a biomassa com custo variável unitário nulo e 
revisão de garantia física de energia em decorrência de alteração de potência instalada, 
conforme disposto na Portaria MME nº 484, de 24 de agosto de 2012; 

• 01 usina termelétrica despachada centralizadamente com revisão extraordinária de 
garantia física de energia em decorrência de alteração da Potência Instalada, conforme 
Portaria MME nº 492, de 12 de setembro de 2014; 

• 121 empreendimentos termelétricos movidos a biomassa, com avaliação de revisão de 
garantia física de energia com base na geração de energia elétrica verificada, de acordo 
com metodologia estabelecida na Portaria MME nº 564, de 17 de outubro de 2014. 

 
2.5.4.9  Cálculo de Garantia Física de Energia de Empreendimentos 

Termelétricos e Eólicos com Base na Geração de Energia Elétrica Verificada 

 Esta atividade tem por objetivo calcular os montantes de garantia física de energia de 
empreendimentos eólicos ou termelétricos com CVU nulo como base na geração de energia 
elétrica verificada pela CCEE em atendimento, respectivamente, ao disposto nas Portarias MME 
n° 416, de 1º de setembro de 2015, e nº 564, de 17 de outubro de 2014. 

 Em 2017 a EPE calculou garantia física de energia com base em geração verificada para 
18 usinas, sendo: 08 usinas eólicas e 10 termelétricas movidas a biomassa. 

 

2.5.4.10 Revisão Ordinária de Garantia Física de Energia de UHE 
Despachadas Centralizadamente 

 

 O Decreto nº 2.655/1998 dispõe que será atribuído a cada usina hidrelétrica um valor de 
garantia física de energia2, que corresponde ao limite máximo empregado na contratação de 

                                                 
2 Atualmente, o termo “energia assegurada” referido no Decreto nº 2.655/1998 é designado como garantia física de 

energia, em razão do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. 
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energia. Além disso, estabelece a revisão desse montante a cada cinco anos ou na ocorrência de 
fatos relevantes. A revisão que deve ocorrer a cada cinco anos é denominada revisão ordinária de 
garantia física de energia. A revisão baseada em fatos relevantes é conhecida como revisão 
extraordinária de garantia física de energia. 

 A Portaria MME nº 681, de 30 de dezembro de 2014, constituiu um grupo de trabalho 
com ampla participação de órgãos e entidades vinculadas ao MME, de agências reguladoras do 
Poder Executivo e de instituições representativas do Setor Elétrico com o objetivo de, entre 
outros, analisar e discutir os dados, a configuração, a metodologia e os modelos necessários à 
revisão ordinária de garantias físicas de energia das usinas hidrelétricas despachadas 
centralizadamente no SIN. 

 Ao longo de 2014, 2015, 2016 e 2017 foram realizadas dezenas de reuniões técnicas do 
grupo de trabalho com instituições do Setor Elétrico, foram elaborados estudos, relatórios, notas 
técnicas e consultas públicas que contaram com ativa participação da EPE.  

 Todo esse processo culminou na publicação da Portaria MME nº 178, de 03 de maio de 
2017, que aprovou a metodologia, os critérios, as premissas e as configurações que constam no 
Relatório “Revisão Ordinária de Garantia física de Energia das Usinas Hidrelétricas – UHEs 
Despachadas Centralizadamente no Sistema Interligado Nacional – SIN”, de 25 de abril de 2017, 
elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MME nº 681/2014.  

 Adicionalmente, a Portaria MME 178/2017definiu os valores revistos de garantia física 
de energia para as usinas hidrelétricas, que seriam válidos a partir de 01º de janeiro de 2018. 
Estes valores foram calculados pela EPE e estão detalhados na nota técnica EPE-DEE-RE-016-
2017_r2, de 26 de abril de 2017. 

 Ainda em 2017, a EPE colaborou com o MME nas respostas aos recursos administrativos 
interpostos contra a revisão ordinária de garantia física. 

 

2.5.4.11 Revisão Extraordinária de Garantia Física de Energia de Usinas 
Hidrelétricas 

 

 Esta atividade tem por objetivo calcular acréscimos ou decréscimos de garantia física de 
energia de empreendimentos hidrelétricos já contratados e com despacho centralizado pelo 
Operador Nacional do Sistema, em função da ocorrência de alteração de características técnicas 
ou de fato julgado relevante pelo poder concedente a pedido ou não do empreendedor.  

 A metodologia vigente para a revisão extraordinária é aquela constante da Portaria MME 
nº 406, de 16 de outubro de 2017, que substitui a Portaria MME nº 861, de 18 de outubro de 
2010, e incorpora a revisão extraordinária da parcela de garantia física de energia referente ao 
benefício indireto. Os dados e parâmetros utilizados são homologados pela ANEEL.  

 No ano de 2017 foi realizada a revisão extraordinária de garantia física de energia dos 
seguintes empreendimentos hidrelétricos: Salto Osório, Salto Santiago, São Manoel, Santo 
Antônio e Jirau, conforme Portaria MME 861/2010, e Sinop, Tibagi Montante, Colíder, Santo 
Antônio do Jari, Corumbá IV e Garibaldi, conforme Portaria MME 406/2017. 

 

2.5.4.12 Validações dos Modelos SUISHI, NEWAVE, DECOMP e DESSEM 

 Ao longo do ano de 2017, diversos estudos foram realizados pela EPE utilizando a versão 
23 do modelo NEWAVE, como o PDE 2026, cálculos de Garantias Físicas e análises realizadas 
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no âmbito do Grupo de Trabalho de Metodologia da CPAMP. Diante dos resultados 
apresentados pela EPE e por outras instituições, foram definidos aprimoramentos e correções que 
foram implementadas no NEWAVE, dando origem a versão 24. Esta versão foi validada no 
âmbito da Força Tarefa NEWAVE, coordenada pelo ONS, CCEE e EPE, que passou a integrar a 
coordenação neste ano. 

 A EPE também começou a fazer parte da coordenação conjunta com o ONS e CCEE das 
Forças Tarefa DECOMP e DESSEM, para validação das implementações. Apesar da EPE não 
ser usuária desses modelos, não os utilizando oficialmente em seus estudos, tem contribuído 
bastante nas discussões metodológicas que desencadeiam em aperfeiçoamentos. 

 Com relação ao modelo SUISHI, a EPE passou a usá-lo oficialmente no processo de 
cálculo de Garantia Física no ano de 2016. Além disso, tem sido feito diversos estudos avaliando 
sua aplicação também nos estudos de planejamento da expansão. Como esse modelo não faz 
parte da cadeia oficial de modelos para operação e formação de preço, não há uma Força Tarefa 
instaurada para sua validação. No entanto, a partir de 2017, esse processo de validação foi 
incorporado ao cronograma de atividades do GT Metodologia da CPAMP, sob coordenação da 
EPE. Foram feitos diversos testes ao longo do ano de 2017 relacionados às novas 
funcionalidades do modelo SUISHI, versões 12.1 à 12.4.2, resultando na validação do modo de 
simulação hidrotérmica e para cálculo de energia garantida com séries históricas de vazões e do 
modo para cálculo de energia firme, que deu origem a versão 13 do SUISHI. Adicionalmente, o 
processo de validação do modo de simulação hidrotérmica com séries sintéticas de vazões foi 
iniciado e deve prosseguir nas próximas reuniões do GT Metodologia/CPAMP. 

 2.5.4.13 Atividades dos Grupos de Trabalho da CPAMP 

 No âmbito da Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas 
Computacionais do Setor Elétrico – CPAMP, existem três Grupos de Trabalho em andamento: 
GT “Governança dos Modelos Computacionais”; GT “Diretrizes para leilões de energia” e GT 
“Questões Metodológicas Associadas aos Modelos Computacionais para o Planejamento da 
Expansão, Operação do SEB e Formação do Preço do Mercado de Curto Prazo” – conhecido 
como GT Metodologia. Integram estes grupos participantes da EPE, ONS, CCEE, ANEEL e 
MME, além do CEPEL que participa como convidado do GT Metodologia. 

 O GT Governança trabalhou ao longo do primeiro semestre de 2017 na elaboração de um 
Regimento Interno para CPAMP, divulgando uma minuta para avaliação dos demais Grupos de 
Trabalho.  

 O GT Metodologia se reuniu 29 vezes ao longo do ano de 2017, em função de uma 
extensa agenda de trabalho divulgada no site do MME no final do primeiro trimestre. Dentre as 
inúmeras atividades do grupo, quatro culminaram na elaboração de relatórios técnicos com a 
apresentação de propostas metodológicas para aperfeiçoamentos que foram encaminhadas em 
julho de 2017 para avaliação da Plenária CPAMP, que aprovou duas delas: metodologia para 
aumento da eficiência computacional do modelo NEWAVE e representação explícita das perdas 
nas interligações nos modelos NEWAVE e DECOMP.  

 Durante o ano de 2017, foram realizados ainda dois Workshops organizados pela EPE, 
que atua na coordenação do GT Metodologia, sobre “Mecanismos de Aversão ao Risco” e 
“Alterações de padrões climáticos e hidrológicos e Avaliação da melhor representação energética 
de séries de vazões naturais”, além de uma reunião para divulgação das propostas metodológicas 
colocadas em Consulta Pública (CP nº 35, pela Portaria MME 263/2017), com participação 
ampla dos agentes e universidades. Vale destacar que no segundo semestre de 2017, iniciaram-se 
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as discussões no grupo sobre o desenvolvimento e implantação do modelo horário para operação 
e formação de preço, DESSEM.       

 O GT “Diretrizes para leilões de energia”, conforme as discussões técnicas realizadas no 
período abril-junho/2017, elaborou a Nota Técnica Nº 01/2017-GT5-CPAMP com o 
“Diagnóstico Qualitativo dos Leilões do ACR”, com participação da CCEE, EPE, MME, 
ANEEL e ONS. O referido documento foi encaminhado para apreciação da Plenária da CPAMP 
em julho de 2017. 

 

2.5.4.14 Estudos sobre Revisão dos Critérios de Garantia de Suprimento  

 

 A motivação para esses estudos surgiu da necessidade de adequar os critérios de garantia 
de suprimento ao processo vigente de planejamento de expansão, conforme apresentado no PDE 
2026, que passou a utilizar um modelo de otimização para decisão de investimento, que 
minimiza o custo total de operação e investimento, dado um custo de déficit explícito. Além 
disso, a revisão dos critérios visa aumentar a aderência entre o planejamento da operação, 
planejamento da expansão e cálculo de garantia física. Assim, o planejador entregaria ao 
operador um sistema mais seguro, dado determinados níveis de riscos julgados aceitáveis, ao 
menor custo. 

 Para tanto, deverão ser propostas alterações nos instrumentos que definem esses critérios, 
são eles: a Resolução CNPE nº 1, de 2004, e a Resolução CNPE nº 9, de 2008. 

 Ao longo do ano de 2017 foram realizadas reuniões com o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico – ONS e com a Secretaria de desenvolvimento e planejamento energético – SPE/MME e 
inúmeras simulações com o modelo Newave para complementar as análises conceituais. 

 Inicialmente, a escolha das métricas de riscos propostas foi tomada a partir de uma série 
de avaliações conceituais, que analisaram dentre outros atributos a facilidade de interpretação, de 
operacionalização e a coerência, a partir da verificação de resultados observados em estudos de 
casos. 

 Houve um consenso entre o ONS e a EPE de que a métrica de risco de insuficiência de 
oferta de energia não seria mais adequada ao sistema atual, principalmente por estar restrita a 
probabilidade dos cenários com déficit, não avaliando sua profundidade. Além disso, todos 
concordaram também que deveria ser incorporado um critério para avaliação do déficit de 
potência, que em um primeiro momento utilizaria uma métrica que quantificasse a probabilidade 
desses eventos - LOLP, dado o contexto atual de metodologias e modelos. Vale destacar que o 
cálculo da LOLP seria realizado considerando uma metodologia específica de balanço oferta x 
demanda de potência, em processo de elaboração pela EPE. 

 Os estudos elaborados até o momento e as discussões realizadas tem mostrado que as 
métricas de risco propostas devem ser robustas a variações de metodologias, modelos (já 
sinalizado pelo setor) e da configuração do sistema (conforme indica os estudos de 
planejamento). Porém, os parâmetros (limites superiores) associados a essas métricas não.  

2.5.4.15 Estudos da Iniciativa “Gás para Crescer” 

  
 Tendo em vista a redução da participação da Petrobras no setor, a visão de futuro para o 
mercado de gás natural no País pressupõe a diversidade de agentes, liquidez, competitividade, 
acesso à informação e boas práticas, contribuindo para o desenvolvimento do País. 
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 Ao longo de 2017, a iniciativa “Gás para Crescer” propôs medidas para aprimorar o 
arcabouço normativo da indústria de gás natural, envolvendo diversos agentes do setor em uma 
discussão estratégica coordenada pelo Ministério de Minas e Energia em conjunto com a EPE e 
ANP. Após a etapa de consolidação das propostas da primeira etapa da Iniciativa “Gás para 
Crescer” por processo de consulta pública, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 
por meio da Resolução n°10/2016, instituiu diretrizes estratégicas para o desenho de novo 
mercado de gás natural no Brasil. Além disso, o CNPE criou o Comitê Técnico para 
Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural (CT-GN), responsável por propor medidas 
necessárias ao aprimoramento do marco legal do setor de gás natural, com base nas diretrizes 
estratégicas estabelecidas. 

 As atividades do CT-GN foram organizadas em subcomitês responsáveis por cada um 
dos eixos temáticos definidos: (i) escoamento, processamento e regaseificação de GNL, (ii) 
transporte e estocagem, (iii) distribuição, (iv) comercialização, (v) aperfeiçoamento da estrutura 
tributária, (vi) matéria prima, (vii) aproveitamento do gás natural da União e (viii) integração 
entre os setores de gás e energia elétrica. O processo contou com a participação de representantes 
de órgãos do governo federal (dentre os quais a EPE), empresas e associações do setor.  

 
 A EPE participou ativamente na discussão estratégica, da consolidação das propostas do 
Gás para Crescer e contribuiu diretamente em todos os Subcomitês específicos (SC1 a SC8), 
além do Grupo de Trabalho sobre o Supridor de Última Instância (GT-SUI). Nestes grupos de 
discussão, foram discutidos diversos aspectos da indústria de gás natural brasileira, além dos 
aprimoramentos necessários nos marcos regulatório e legal de gás natural para cumprir os 
objetivos estabelecidos na Resolução CNPE nº 10, de 14 de dezembro de 2016. Cabe ressaltar 
que as atividades contaram com mais de 150 participantes, sendo 90% da indústria, associações e 
academia e 10% do governo. 
 
 Destaquem-se na participação da EPE: i) a coordenação do Subcomitê SC1 (Escoamento, 
Processamento e Regaseificação de GNL) pela Superintendência de Gás Natural e 
Biocombustíveis – SGB; ii) a relatoria do Subcomitê SC2 (Transporte e Estocagem) pela SGB; 
iii) coordenação conjunta com o MME do Subcomitê SC8 (Integração entre os setores de gás 
natural e energia elétrica) pela Superintendência de Projetos da Geração – SEG; iv) além da 
coordenação do Grupo de Trabalho sobre Supridor de Última Instância (GT-SUI) pela Diretoria 
de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis – DPG, apoiada pela equipe técnica da SGB. 
  
 Para embasar as discussões, os marcos regulatórios de diversos países foram estudados e 
comparados pela SGB, buscando-se identificar as regras aplicáveis ao acesso de terceiros a 
gasodutos de escoamento, Unidades de Processamento de Gás Natural - UPGNs e terminais de 
Gás Natural Liquefeito – GNL, além das melhores práticas internacionais pertinentes à outorga, 
à operação e à gestão da malha de gasodutos de transporte. 
 
 Entre as principais propostas para as alterações no arcabouço legal, a EPE recomendou: 

• Previsão de acesso de terceiros às infraestruturas essenciais de modo não discriminatório 
e com transparência de informações; 

• Estabelecimento de um sistema de transporte independente, no modalidade de entrada e 
saída, com certificação de independência pela ANP e definição de um código de rede 
objetivo e transparente para operação do sistema de transporte; 



 

59 
 

• Previsão de definição de Supridor de Última Instância assegurar o fornecimento de gás 
natural para consumidores vulneráveis. 

 No caso do SC8, os principais resultados da atividade deste subcomitê estão relacionados 
a mudanças infra legais para alocação equilibrada de riscos entre os setores elétrico e gás natural, 
atraindo investimento e competitividade na geração termelétrica. 
 
 Algumas das alterações infra legais já foram realizadas por meio da publicação das 
Portarias MME n°318/2017, e MME n°434/2017, que alteram as Portarias MME n° 42/2007 e 
MME n°46/2007, referentes a diretrizes para leilões de energia nova. Tais alterações dizem 
respeito a: 

• Possibilidade de declaração sazonal da inflexibilidade por parte do agente gerador 
termelétrico; 

• Reajuste mensal da receita fixa vinculada ao custo do combustível e à inflexibilidade da 
usina; 

• Desvinculação da declaração dos custos do combustível na receita fixa em relação à 
declaração na receita variável; 

• Possibilidade de vinculação dos custos dos combustíveis ao índice de inflação 
americana, para fins de reajustes dos preços dos combustíveis. 

 Além dessas medidas, o subcomitê 8 recomendou ao CNPE a revisão da cláusula de 
penalidade por não suprimento de gás natural a agentes termelétricos. O CNPE, por sua vez, 
delegou competência da questão à ANEEL, por meio da Resolução CNPE n°18/2017. 

 As mudanças no setor foram propostas pelo Comitê Técnico para o Desenvolvimento do 
Gás Natural – CT-GN, através de propostas de aprimoramento do marco legal que foram 
enviadas ao Congresso Nacional para contribuir com a elaboração, pelo Relator Deputado 
Federal Marcus Vicente, do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.407 de 2013, Apensado o Projeto 
de Lei nº 6.102/2016. 

2.5.4.16 Estudos de Prospecção Tecnológica  

O projeto “Prospecção Tecnológica no setor de Energia Elétrica” (ANEEL: 
PED-0061-0046/2014) teve por objetivo construir propostas de ações de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o direcionamento dos recursos do Programa de P&D, 
coordenado pela ANEEL. A CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos) foi 
responsável pela parte técnica deste projeto e a EPE fez parte do comitê estratégico, que 
teve por objetivo acompanhar a qualidade técnica do trabalho e contribuir com seu 
avanço em sintonia com o planejamento e a política nacional.  

 A EPE contribuiu nas discussões, trocas de informações e na elaboração dos 
relatórios técnicos. Em 2017, o trabalho foi finalizado e publicado. 

2.5.4.17 Estudos de Suporte ao Plano de Eficiência Energética  

Em sequência às ações referentes aos estudos de suporte de eficiência energética 
e iniciadas pela EPE no ano anterior, no ano de 2017 foram realizados no escritório 
central da EPE, três “workshops” com especialistas na área de eficiência energética, 
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visando ao levantamento de informações para subsidiar a elaboração desse plano, em 
temas complementares àqueles anteriormente abordados nos “workshops” de 2016, a 
saber: 

• “Ações e programas existentes de eficiência energética no Brasil”, em 
28/março/2017, constante da programação do Evento de Lançamento da 
Calculadora 2050; 

• “Mecanismos de financiamento para eficiência energética no Brasil”, em 
31/março/2017; 

• “Leilões de Eficiência Energética”, em 26/julho/2017. 

 Adicionalmente, a parceria entre a EPE e a Agência Internacional de Energia 
proporcionou a realização de eventos de treinamento para a equipe, direcionados para a 
aquisição de insumos para estes estudos de suporte ao plano de eficiência energética. 
Neste sentido, foram realizados os seguintes ““webinars”: (i) Energy Efficiency 

Policies, em 19/outubro/20106; (ii) Energy Efficiency Auction – Swiss Case Study, em 
17/março/2017; (iii) Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica 
(experiência no leilão de eficiência energética de Portugal), em 21/março/2017; (iv) 
Energy Efficiency for Buildings for Brazil: Building Codes, em 03/outubro/2017; (v) 
Energy Efficiency in Industry for Brazil - Energy Management Systems – Part 1, em 
10/novembro/2017; (vi) Energy Efficiency in Industry for Brazil - Energy Management 

Systems – Part 2, em 14/novembro/2017. 

 Os insumos recolhidos propiciarão elementos para a elaboração de relatório 
preliminar sobre insumos para a elaboração de um plano de eficiência energética no 
Brasil, consolidados através de nota técnica preliminar. No ano de 2017, a meta é a 
finalização destes estudos de suporte e apresentação ao MME, para formulação de um 
plano de ação de eficiência energética, cobrindo ações a serem desenvolvidas no 
período 2018-2030 CGIE/GT Perdas. 

 O Comitê Gestor de Informações Energéticas (CGIE) foi instituído por meio 
da Resolução CNPE 01, de 11 de janeiro de 2017, com o objetivo de garantir a 
integração, coerência, qualidade e tempestividade de informações e estatísticas 
energéticas. Na 5ª Reunião do CGIE, realizada em 07/06/2017, foi aprovada a criação 
do Grupo de Trabalho Perdas (GT Perdas), sob coordenação do Ministério de Minas e 
Energia, com a participação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Energético (SPE/MME) e da Secretaria de Energia Elétrica (SEE/MME), da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Câmera de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE), relatora do GT Perdas. 

 O GT Perdas visa executar e recomendar ações para a adequação de 
apuração e segregação das informações referentes à parcela de composição da carga do 
Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) denominada “Perdas e Demais Diferenças”. 
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 Ao longo de 2017 foram realizadas reuniões de trabalho entre as instituições 
participantes, que, juntamente com a Nota Técnica 01/2017, “Avaliação das perdas no Sistema 
elétrico Brasileiro”, submetida e aprovada durante a 7ª. Reunião do CGIE, constituíram a 
primeira etapa do trabalho do GT. A continuidade do trabalho está prevista para ocorrer ao longo 
de 2018, e inclui a recuperação de dados históricos, elaboração de procedimento de apuração, 
tratamento, e disponibilização de dados, dentre outras atividades. 

2.5.4.18 GT Precificação de Carbono  

A EPE participou das discussões coordenadas pelo Ministério da Fazenda no âmbito da iniciativa 
Partnership for Market Readiness (PMR). O objetivo do grupo é avaliar os desafios e potenciais 
impactos da introdução de mecanismos de precificação de carbono no setor elétrico brasileiro, 
buscando a integração entre objetivos do setor e da NDC brasileira. 

 A participação da EPE se deu no sentido de auxiliar a compreensão do setor energético 
brasileiro, a partir de apresentações especialmente preparadas sobre demanda do Ministério da 
Fazenda. 

2.5.4.19 GT Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)  

 A EPE participou das discussões coordenadas pelo Ministério de Minas e Energia no 
âmbito do Grupo de Trabalho (GT) para elaborar o plano de redução estrutural das despesas da 
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE. O referido GT foi instituído pela Portaria MME nº 
484/2016, e ao longo do ano de 2017, realizou o diagnóstico estrutural da conta e discutiu 
medidas para racionalização, organização e adequação das despesas da CDE.    

2.5.4.20 Desenvolvimento de modelo energético integrado  

 O Modelo de Projeção de Matriz Energética (MATRIZ) é um modelo de otimização de 
sistemas energéticos, desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), que 
tem por objetivo determinar projeções da matriz energética brasileira no horizonte de longo 
prazo, levando em consideração as diversas cadeias e especificidades do sistema energético do 
país de maneira integrada, bem como a emissão de poluentes e os impactos ambientais 
associados a cada fonte de energia. A função objetivo do MATRIZ é minimizar o custo total de 
investimento e de operação do sistema energético buscando o atendimento da demanda de 
energia.   
 

Ao longo de 2017, a EPE, com a colaboração do CEPEL, aprimorou o modelo visando 
utilizar essa ferramenta nos seus estudos de oferta de energia no longo prazo e, por conseguinte, 
subsidiar o planejamento energético brasileiro, com o intuito de buscar a qualidade, a 
transparência e a celeridade no desenvolvimento dos seus trabalhos.  

2.5.4.21 Desenvolvimento de modelo energético de GD  

 O Sistema de Informações para Energia (SIEnergia) é um sistema modular de 
informações especializadas sobre aproveitamento integrado de Recursos Energéticos 
Distribuídos, em desenvolvimento.  
 
 Com a criação do Sistema objetiva-se promover a evolução e a integração de parte dos 
recursos humanos, bases de dados, modelos de dados e relatórios de estudos energéticos, 
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subsidiando, de forma mais efetiva e espacialmente localizada, estudos sobre projeção e 
evolução da geração distribuída, considerando as alternativas de oferta e as estimativas de 
demanda por energia (elétrica e combustíveis). 
 
 Para tanto, está sendo modelada e construída uma base de dados integrada e arquitetada 
uma plataforma de softwares e ferramentas BI de análises estatísticas e espaciais, como o 
Access, o Excel com Power Query e Power Pivot, o ArcGIS e o R. 
 
 No caso da biomassa, o SIEnergia projeta a produção agropecuária – enquanto atividade 
econômica –, garantindo níveis de produtividade factíveis e avaliando a oferta de resíduos com 
potencial energético (recursos distribuídos), de modo a avaliar seu aproveitamento face às 
demandas locais.  

2.5.4.22 Desenvolvimento de modelo para setor comercial  

 Com o objetivo de aprimorar a projeção de demanda do setor de comércio e serviços, 
utilizada nos estudos de planejamento, encontra-se em elaboração o desenvolvimento de um 
novo modelo mais desagregado do setor. Para isso, foram realizados tratamentos das bases de 
dados da Pesquisa contratada no âmbito do Projeto META-termo de referência 16 e adequação 
da metodologia proposta pela LCA. 

2.5.4.23 Estudos da Iniciativa RenovaBio 

 O RenovaBio é uma iniciativa do Ministério de Minas e Energia (MME), lançada em 
dezembro de 2016, que visa expandir a produção de biocombustíveis, fundamentada na 
previsibilidade e sustentabilidade ambiental, econômica e social. 

 Este programa objetiva o aprimoramento das políticas e dos aspectos regulatórios dos 
biocombustíveis, a fim de contribuir para a superação dos desafios técnicos e econômicos a 
serem enfrentados pelo setor. Suas diretrizes baseiam-se em quatro eixos estratégicos: o papel 
dos biocombustíveis na matriz energética, o equilíbrio econômico e financeiro do mercado, a 
definição de regras de comercialização e os novos biocombustíveis. 

 A EPE vem se empenhando no apoio a este Programa desde a sua origem. Com vistas a 
fornecer subsídios técnicos ao MME para a definição das políticas públicas no âmbito do 
RenovaBio. Em fevereiro de 2017, a Área de Biocombustíveis da Diretoria de Estudos do 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE concebeu quatro Notas Técnicas, com base nos eixos 
estratégicos da iniciativa: 

• RenovaBio: Biocombustíveis 2030 - Nota Técnica: Papel dos biocombustíveis na 
matriz3; 

• RenovaBio: Biocombustíveis 2030 - Nota Técnica: Sustentabilidade4; 

                                                 
3 Vide: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-

155/topico-165/EPE%20-%20NT1%20-%20PAPEL%20DOS%20BIOCOMBUSTÍVEIS.pdf 
4 Vide: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-

155/topico-165/EPE%20-%20NT2%20–%20SUSTENTABILIDADE.pdf 
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• RenovaBio: Biocombustíveis 2030 - Nota Técnica: Novos Biocombustíveis5; 

• RenovaBio: Biocombustíveis 2030 - Nota Técnica: Regras de comercialização6. 

 

 Durante todo o ano de 2017, a EPE continuou colaborando para o sucesso da iniciativa 
RenovaBio, capitaneada pelo Ministério de Minas e Energia (MME). 

 Em agosto de 2017, a EPE traduziu a complexidade de funcionamento do RenovaBio, 
através da divulgação de um fluxograma que apresenta os agentes envolvidos, as ações que serão 
realizadas por cada um deles, os documentos que serão emitidos e as ferramentas que serão 
utilizadas para tal (inclusive uma versão em inglês)7. 

 Ademais, a EPE colaborou com o MME na discussão e na elaboração de propostas de 
redação da Lei da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), a Lei nº 13.576/2017, 
sancionada em dezembro. 

 Ao longo do segundo semestre de 2017, a EPE também se dedicou à realização de diversos 
estudos e parcerias para obter informações e avaliar técnicas de modelagem mais adequadas para 
o desenvolvimento de modelos integrados para o suporte ao RenovaBio, Os denominados 
modelos satélites serão integrados aos modelos de planejamento energético da EPE, de tal forma 
a garantir consistência e robustez na definição das metas de descarbonização do mercado de 
combustíveis do Brasil, em linha com as diretrizes do RenovaBio. 

 Em virtude da complexidade dos modelos, a elaboração, a validação e a calibração dos 
modelos satélites que contam com a participação de 25 especialistas de diferentes Áreas da EPE, 
se estenderão ao longo do primeiro semestre de 2018, objetivando contribuir para o cumprimento 
dos prazos previstos na Lei 13.576/2017. 

 

2.5.4.24 Grupo de Trabalho REATE - Programa de Revitalização das 
atividades de E&P em áreas terrestres 

 O REATE tem como principais objetivos revitalizar as atividades de E&P em áreas 
terrestres em todo o território nacional, estimular o desenvolvimento regional, além de aumentar 
a competitividade da indústria petrolífera onshore nacional. O foco da iniciativa é estimular a 
atividade de petróleo e gás, desde a exploração, desenvolvimento e produção até o 
redesenvolvimento e descomissionamento, englobando áreas maduras e áreas de novas 
fronteiras. 

                                                 
5 Vide: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-

155/topico-165/EPE%20-%20NT3%20-%20NOVOS%20BIOCOMBUSTÍVEIS.pdf 
6 Vide: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-

155/topico-165/EPE%20-%20NT4%20-%20REGRAS%20DE%20COMERCIALIZAÇÃO.pdf 
7 Vide: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-

155/topico-165/Fluxograma%20de%20funcionamento%20RenovaBio.pdf; http://www.epe.gov.br/sites-
pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-155/topico-

165/Fluxograma%20de%20funcionamento%20RenovaBio%20(english%20version).pdf. 
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 Durante o ano de 2017 a DPG/SPT participou ativamente da elaboração do relatório do 
Grupo de Trabalho do Programa de Revitalização das Atividades de E&P de Petróleo e Gás 
Natural em Áreas Terrestres – REATE, que visou apresentar o diagnóstico das atividades de 
exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural em áreas terrestres (ou onshore) e a 
proposição de ações prioritárias para um conjunto de objetivos relacionados aos diagnósticos.  

 As três instituições participantes do Grupo foram: MME, ANP e EPE. Nesse contexto, 
foram os estudos que originaram as proposições foram classificados em três grupos: Políticas 
Governamentais, tema cuja a responsabilidade pelas indicações de ações ficou a cargo do MME; 
Regulação, sob a responsabilidade da ANP; e Infraestrutura, Comercialização e Consumo 
Interno, tema sob responsabilidade da EPE, para o qual foram propostas as ações prioritárias 
pertinentes ao assunto.  

 Em maio de 2017, o relatório foi à Consulta Pública orientada pelo MME e recebeu mais 
de 50 contribuições de diversos agentes do setor. Cada instituição foi responsável pelo 
tratamento e pelas respostas dadas aos itens da Consulta Pública, voltados para os temas pelos 
quais estavam responsáveis. Em setembro de 2017 o relatório com os diagnósticos foi publicado 
e disponibilizado para toda a sociedade. 

 

2.5.4.25 Grupo de Trabalho para revisão da Política Brasileira de Exploração 
e Produção de Petróleo e Gás Natural 

 A DPG/SPT participou do Grupo de Trabalho coordenado pelo MME para discussão da 
nova política de E&P. O objetivo do Grupo foi a atualização da Política, definindo suas diretrizes 
e orientando o planejamento e a realização de licitações. Como resultado dos estudos, foi 
preparado um relatório, levado à Consulta Pública, que apresentou todos os temas discutidos, 
além da proposta de minuta de Resolução CNPE a ser encaminhada ao MME.  

 O CNPE aprovou a nova Política de E&P com base na Resolução CNPE nº 17, de 8 de 
junho de 2017. A Resolução CNPE nº 17/2017 no seu art. 5º atribui à EPE a responsabilidade de 
fornecer subsídios atualizados, com base em estudos, incluindo os de zoneamento dos recursos 
de petróleo e gás natural, em especial para as áreas sem contratos com a União, para auxiliar o 
MME e a ANP nos esforços para o pleno desenvolvimento do setor petrolífero nacional. 

 
 A Resolução CNPE nº 17/2017 também define que cabe ao MME monitorar, em 
assessoramento ao CNPE e com o apoio da ANP e da EPE, a eficácia de implementação da 
política, por meio do acompanhamento da evolução, ao menos, alguns indicadores, como a 
relação entre as reservas e a produção de petróleo e gás natural (R/P); índice de reposição de 
reservas de petróleo e gás natural (IRR); período entre a adjudicação do bloco e o primeiro óleo 
ou primeiro gás; fator de recuperação médio das bacias; percentual de participação das 
exportações brasileiras de petróleo no mercado internacional; e percentual de participação no 
Brasil dos investimentos anuais da indústria do petróleo em exploração e produção no mundo. 



 

65 
 

 Após a promulgação da Resolução o MME criou um Grupo de Trabalho, do qual a EPE 
faz parte, para acompanhamento da evolução da implementação da nova política. Em reunião do 
Grupo foi atribuída à EPE a missão de preparar os Indicadores de Monitoramento, com a ajuda 
dos outros integrantes do Grupo. Desse modo, a DPG/SPT elaborou um documento preliminar, 
encaminhado em dezembro de 2017 ao Grupo de Trabalho para obtenção das contribuições. 

 

2.5.4.26 Combustível Brasil 

 Diante do reposicionamento da Petrobras a respeito de sua estratégia de negócios, 
anunciado em 2016, com base na maximização de lucros e na não garantia de atendimento 
integral da demanda de combustíveis derivados de petróleo, o Governo Federal lançou, em 
fevereiro de 2017, a Iniciativa Combustível Brasil, com objetivo de propor ações e medidas para 
estimular a livre concorrência e a atração de investimentos para o setor de abastecimento de 
combustíveis. Busca-se atender às necessidades de incremento da oferta interna e suprir o 
consumidor brasileiro em condições adequadas de preço e qualidade, com ênfase no estímulo à 
entrada de novos atores no setor e à livre concorrência, em um ambiente regulatório objetivo e 
claro, pautado na transparência. Para tanto, o núcleo operacional da Iniciativa, formado por 
Ministério de Minas e Energia (MME), Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), desenvolveu diversas ações. Foram 
realizadas reuniões com dezenas de agentes do setor e elaborado o "Relatório da Iniciativa 
Combustível Brasil - Setor de Combustíveis, Biocombustíveis e Demais Derivados de Petróleo", 
de maio de 2017, documento discutido e validado em workshop e Consulta Pública, o qual lista 
32 propostas para a promoção e a intensificação da livre iniciativa no mercado brasileiro de 
combustíveis. 

 O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE publicou a Resolução n° 15, de 8 
de junho de 2017, pela qual estabeleceu diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do 
mercado de combustíveis, demais derivados de petróleo e biocombustíveis para atração de 
investimentos.  

 A Resolução também criou o Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do 
Mercado de Combustíveis, demais Derivados de Petróleo e Biocombustíveis – CT-CB, com 
objetivo de avaliar a implementação das propostas apresentas na Iniciativa “Combustível Brasil”, 
apresentar ao MME a proposição de ações e medidas necessárias ao aprimoramento do marco 
legal do setor e propor ações e medidas destinadas ao desenvolvimento do mercado de 
combustíveis, demais derivados de petróleo e biocombustíveis, em consonância com as diretrizes 
estabelecidas. O CT-CB, por sua vez, dividiu-se em quatro subcomitês: Infraestrutura, 
Abastecimento, Concorrência e Competitividade, e Tributação. A SPT participou de todos os 
subcomitês e coordenou o de Tributação. 

• Como resultados, obtidos com participação da EPE: Avançou-se na articulação com os 
órgãos responsáveis pela concessão do setor portuário nacional para concluir as licitações 
iniciadas e realizar novas licitações de áreas de armazenamento de combustíveis nos portos a 
fim de estimular novos investimentos em terminais; 
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• Participou-se do estabelecimento de tratativas entre ANTAQ e ANP para a elaboração de 
acordos com objetivo de atender à Lei dos Portos, nos assuntos de interesse do abastecimento 
de combustíveis, e para viabilizar a priorização da atracação de navios de combustíveis nos 
portos públicos; 

• Aperfeiçoamento dos mecanismos regulatórios em função do reposicionamento da Petrobras, 
visando a garantia do Abastecimento, bem como a redução do custo regulatório para os 
agentes; 

• Elaboração de relatório analítico sobre a precificação de GLP, indicando ao CNPE a 
revogação da Resolução CNPE nº4/2005, que trata dos preços diferenciados por vasilhame. 

• Elaboração de relatório que consolida as dificuldades na tributação do GLP, em função de 
sua origem (petróleo ou gás natural); 

• Interlocução com UFs que não aderiram ao Protocolo ICMS nº 4/2014, a fim de que essas 
reavaliassem sua adesão à metodologia de cálculo pré-estabelecido para a separação 
tributária do GLP derivado de gás natural. Houve manifestação de interesse do Estado do 
Espírito Santo em aderir formalmente ao Protocolo ICMS nº 04/2014 

 
2.5.4.27 Ações Institucionais 

 

2.5.4.27.1 Projeto META 

 

 O Projeto META constitui-se em um projeto de assistência técnica aos setores de energia 
e mineral, financiado por empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), e coordenação geral do MME, responsável pelos repasses de recursos 
no âmbito do projeto.  
 
 Em março de 2013 foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica e Financeira entre a 
União, por intermédio do MME, e a EPE (Termo de Cooperação MME/EPE nº 001/2013). No 
âmbito deste Termo de Cooperação, a EPE obteve aprovação para elaboração dos subprojetos 
descritos a seguir: 
 

• Termo de Referência 57 - Aquisição de Ferramentas Computacionais para Estudos de 
Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico com Representação Detalhada da 
Operação Eletroenergética, Considerando Interações entre Setores de Gás e Eletricidade 
sob Incerteza: No ano de 2017 foi realizada uma pesquisa de mercado sobre as 
ferramentas disponíveis no mercado, após realizar uma criteriosa avaliação dos resultados 
da pesquisa, foram elaborados os documentos preparatórios para a licitação (Termo de 
Referência, Nota Técnica de Justificativa de Contratação e Orçamento Estimativo e 
Minuta de Edital), cabe destacar que, ainda em 2017, o TdR 57 foi contemplado no Plano 
de Aquisições aprovado pelo Banco Mundial; 

• Termo de Referência 59 – Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração de 
Estudo de Penetração de Fontes de Energia Renovável: No ano de 2017 foram elaborados 
os documentos preparatórios para a licitação (Termo de Referência e Nota Técnica de 
Orçamento Estimativo). 
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2.5.4.27.2 Acordo de Cooperação Técnica com Alemanha 

 Durante o ano de 2017 a EPE deu continuidade a atividades previstas no âmbito do 
acordo de cooperação Brasil-Alemanha, embora já não mais como parceiro coordenador de 
programa, função assumida pelo Ministério de Minas e Energia. 

 Também em 2017 foi realizada a elaboração de termo de referência para a contratação de 
estudos abordando a integração de fontes renováveis não controláveis na matriz energética 
brasileira, que balizará estudos a serem patrocinados pela Cooperação.  

  
2.5.5 Macroprocesso de Apoio 1 

 
Aperfeiçoar a gestão organizacional 

 
2.5.5.1  Gestão do Planejamento Estratégico 

 
Definir prioridades, responsabilidades e compromissos com os resultados institucionais. 

Fortalecer a cultura e modernizar a sistemática de planejamento. 
 

 Em fevereiro de 2016, encerrou-se o primeiro ciclo do planejamento estratégico da EPE, 
com a aprovação pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração do documento 
“Planejamento Estratégico: Ciclo 2012-2015”, com o balanço do período. 

 Logo em seguida, a Diretoria Executiva constituiu grupo de trabalho (GT), com a 
participação de representantes de todas as unidades organizacionais da empresa, para a 
construção do Planejamento Estratégico – Ciclo 2016-2019. Em maio de 2016, o trabalho de 
elaboração realizado até então teve que ser reavaliado em função de instrumentos regulatórios 
lançados como o Acórdão TCU 2622/2015, as resoluções da Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, a 
Instrução Normativa (IN) Conjunta MP/CGU nº1/2016 e a Lei nº 13.303/2016. 

 Com a mudança de administração da EPE no fim de julho de 2016, o planejamento 
estratégico foi novamente realinhado de modo a refletir os objetivos estratégicos da nova gestão. 
As iniciativas foram estruturadas para serem implantadas de 2016 a 2019, no intuito de reforçar a 
capacidade interna, aperfeiçoar a gestão e a operação organizacional. Esse trabalho culminou 
com a aprovação no Conselho de Administração em fevereiro de 2017 do 2º ciclo do 
Planejamento Estratégico da EPE, relativo ao período 2016-2019.  

  Ao longo de 2017 foram implementadas diversas medidas para alinhamento da gestão da 
Empresa às diretrizes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Decreto 8.945/2016.   

 Em 02 de junho de 2017, por meio da Resolução de Diretoria nº 02/414ª, foi aprovada a 
criação de dois comitês e seus respectivos regimentos internos, cujas competências definem 
deveres e responsabilidades alinhadas com o Planejamento Estratégico Institucional – PEI:  
COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA, RISCOS, INTEGRIDADE E CONTROLES 
INTERNOS (CGRIC-E); e  COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO ESTRATÉGICA (CGE-X).  
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 No exercício de suas atribuições o CGRIC-E  elaborou proposta de aperfeiçoamento do 
PEI vigente, ciclo 2016-2019, aprovada em 22 de dezembro de 2017 pelo Conselho de 
Administração da EPE. 

 A implantação do planejamento estratégico na EPE traduziu-se em vantajosos ganhos 
para a organização.  A avaliação periódica de seus objetivos estratégicos, refletidos nas 
iniciativas e metas, promoveu significativa mudança no planejamento e execução dos trabalhos 
por parte das equipes, aperfeiçoando processos e procedimentos operacionais na busca por 
melhores resultados e maior eficiência. 

 
 
2.5.5.2  Gestão do Orçamento 
 
Contempla aspectos relativos à definição e alocação de recursos. Suporte orçamentário e 

financeiro eficaz alinhado às estratégias, aos planos e aos processos organizacionais da EPE.  
 
O orçamento da EPE é 100 % subsidiado por recursos do Tesouro Nacional. Divide-se em 

14 Ações Orçamentárias: Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais, Estudos de 
Inventário e Viabilidade para Expansão da Geração Hidrelétrica, Estudos de Expansão de 
Transmissão de Energia Elétrica, Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos, Estudos 
Ambientais de Áreas Sedimentares,  Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC, Pessoal Ativo da União, Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 
Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes, Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 
Servidores Civis, Empregados e Militares, Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados 
e Militares, Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares,  Administração 
da Unidade, Estudos para o Planejamento do Setor Energético, Capacitação e Auxílio Moradia. 
Historicamente, o orçamento autorizado tem se limitado ao crescimento vegetativo da folha de 
pagamentos e benefícios, enquanto as demais despesas não contemplam recursos “novos”, 
impactando a capacidade de manutenção das atividades de funcionamento e operação da 
empresa, conforme gráfico a seguir. 

 

 
 
 A característica preponderante das atividades desenvolvidas pela EPE é de uso intensivo 

de capital intelectual o que requer níveis adequados de investimento em capacitação, em 
tecnologia de equipamentos e sistemas e na qualidade do ambiente de trabalho. Por essa razão, a 
elaboração da proposta orçamentária anual segue uma diretriz estratégica de qualificar o gasto, 
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de reduzir despesas e de alocar de forma eficiente os recursos disponíveis, com o apoio de 
comitês de suporte à decisão tais como: Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(CTIC), responsável pela elaboração do PDTI; Comitê de Capacitação (PCA), Comitê de 
Integridade e Gestão de Riscos e Comitê de Aquisições (Plano Anual de Aquisições) – em 
implantação. Alternativamente, a Empresa vem estudando alternativas de financiamento das suas 
necessidades com vistas na garantia de sua independência orçamentária e financeira. 

 
 A Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, fixou as despesas da EPE para o exercício 
financeiro de 2017, no valor final total de R$ 115,8 milhões. Da dotação orçamentária final, 
foram empenhados 94% e pagos 90%. No levantamento da execução orçamentária, foram 
considerados os valores de TED (Termo de Descentralização) realizados no exercício com outros 
órgãos federais. 

 

Fonte: SIAFI 

 Do valor total empenhado, aproximadamente 75% foram destinados às despesas de pessoal e 
benefícios, 17% às despesas discricionárias e 3% às despesas relacionadas aos empreendimentos 
PAC, entre outros. 

 O Decreto nº 8.961/2017 estabeleceu um limite de empenho e pagamento a 1/18 avos de 
janeiro a março de 2017. O Decreto 9.018, de 30/03/2017 determinou um contingenciamento de 
54% nas despesas discricionárias e uma redução de aproximadamente 59% nas despesas de 
PAC. A EPE disponibilizou ao Ministério de Minas e Energia R$ 4 milhões do limite de 
empenho de PAC pela sua inexecução e R$ 322.587 na Discricionária. As despesas de pessoal e 
benefícios não sofreram contingenciamento, foram pagos 97% do valor final constante da LOA 
2017 para essas despesas. 

 A execução das despesas discricionárias foi de 97% do limite final disponibilizado. Na 
ação Administração da Unidade, aluguéis e condomínio representaram 32% (R$ 4,9 milhões) do 
valor total realizado. Além disso, foram gastos R$ 2,7 milhões com pagamento de dividendos, 
R$ 737,8 mil com limpeza e conservação, R$ 1.020,3 mil com energia elétrica e R$ 792,2 mil 
com o contrato de secretárias executivas, entre outros. 
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 A ação de capacitação teve sua dotação orçamentária empenhada na integralidade – R$ 
372,6 mil – e foram pagos R$ 343,1 mil. Além desse valor, foram empenhados R$ 83,6 mil para 
atividades com capacitação vinculadas aos empreendimentos do PAC, totalizando um valor de 
R$ 456,2 mil. 

 Na ação de auxílio moradia, o valor orçamentário final para essa ação foi de R$ 361,6 
mil. Foram empenhados R$ 283,9 mil e pagos R$ 256,7 mil. 

 

 

    

Despesas Discricionárias % em 2017 

 

Fonte: SIAFI 

 Com relação às despesas de PAC, na ação de Estudos de Inventário e Viabilidade para 
Expansão da Geração de Energia Hidrelétrica foram empenhados R$ 1.583,3 mil e pago R$ 
939,2 mil. Do valor empenhado, R$ 1.364,4 mil foram aplicados no estudo de viabilidade de 
Castanheira e R$ 5,9 mil no empreendimento Bem Querer. Houve a realização de um TED com 
a Funai no valor de R$ 213,1 mil para viabilizar a visita de indígenas a dois empreendimentos – 
um em construção e outro em operação – solicitada pela FUNAI com vistas a demonstrar as 
ações mitigadoras dos impactos socioambientais a serem discutidos em audiências públicas. 

 Na ação de Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica o valor de R$ 68,0 
mil foi empenhado para contratação de consultoria técnica de modelagem da rede elétrica para 
aumento de capacidade de transmissão da interligação entre as regiões Norte/Nordeste e 
Sudeste/Centro-oeste. 

 Na ação de Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos foram empenhados R$ 277,7 
mil para a contratação de consultoria técnica na área de engenharia de projeto para a avaliação 
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técnica e orçamentária de projetos de terminais de regaseificação de gás natural liquefeito – GNL 
e de consultoria técnica em engenharia para fornecimento de uma base de dados contendo preços 
de construção e montagem de linha tronco e obras especiais para gasodutos de transporte. 

 Não houve, em 2017, execução orçamentária na ação de Estudos Ambientais de Áreas 
Sedimentares como estava previsto. A licitação da contratação não foi concluída no exercício e o 
início do contrato para realização de estudos de AAS de Solimões se dará em 2018. 

 Já na ação de Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento foram 
empenhados R$ 887,5 mil, 82% do valor disponibilizado, e foram pagos R$ 701,3 mil. Essa ação 
se destina a despesas de apoio às ações orçamentárias do PAC e nela são executadas despesas de 
viagem, capacitação e quaisquer despesas que atendam a mais de um empreendimento.  

Execução orçamentária despesas PAC 

 

Fonte: SIAFI 

 Ao final do exercício, R$ 4.796,3 mil ficaram pendentes para pagamento em 2018, 
gerando a inscrição de R$ 2.955,9 mil em restos a pagar não processados e R$ 1.840,5 mil em 
restos a pagar processados.  

    
 

2.5.5.3  Gestão da Infraestrutura e de Bens e Serviços 
 

Operacionalizar, aperfeiçoar e racionalizar a gestão e o atendimento das necessidades de 
bens e serviços para o adequado funcionamento da EPE. Integração das informações gerenciais. 

 
  2.5.5.3.1 Projeto CEDOC- Centro de Documentação da EPE:  

 O Projeto CEDOC foi planejado para atender necessidade institucional de gerenciamento e 
compartilhamento de documentos e informações, aperfeiçoamento e organização de processos e 
fortalecimento dos aspectos de controle e transparência, configurando em um importante 
instrumento de governança e mudança organizacional. 
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 O projeto foi priorizado no ciclo de 2012 a 2015 do Planejamento Estratégico com o 
propósito de fortalecer os processos internos. A implantação do projeto previa o 
desenvolvimento das atividades por meio de consultorias contratadas por licitação, contudo, a 
EPE se viu obrigada a rescindir unilateralmente os contratos de implantação do Centro de 
Documentação da EPE e de implantação da plataforma de gestão de processos diante das 
dificuldades de execução apresentadas pelas empresas contratadas. 

  
 Desde então, a EPE tem trabalhado no redesenho do projeto visando o atendimento às 
determinações legais e das novas demandas institucionais, alinhamento com as melhores práticas 
de gestão pública, bem como, melhorando sua capacidade interna de resposta por meio de 
sensibilizações. 

 
 A implantação da gestão documental na EPE foi considerada urgente e priorizada no novo 
ciclo de Planejamento Estratégico. O projeto tem como objetivos: tornar mais eficiente o trâmite 
de processos, documentos e informações entre instituições, público externo e áreas da EPE; 
implantar rotina de trabalho colaborativo; implantar o processo administrativo eletrônico; 
garantir o uso e o acesso a documentos íntegros e autênticos; racionalizar, padronizar e controlar 
a produção documental e o arquivamento de documentos; estabelecer e controlar o fluxo 
documental. 

 
 Neste contexto, houve a identificação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI como 
ferramenta tecnológica importante e adequada para suportar a implantação e operação da Gestão 
Documental na EPE. O SEI é uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região - TRF4 e adotada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP como 
solução tecnológica no âmbito do projeto Processo Eletrônico Nacional – PEN. Desde 2015, a 
EPE vem negociando com os órgãos gestores do SEI, quais sejam: Ministério do Planejamento e 
Tribunal Regional Federal da 4ª região –TRF4, visando sua adesão ao sistema. A autorização de 
cessão do SEI à EPE até março/2017 foi uma premissa importante e determinante para o sucesso 
de atingimento das metas estabelecidas para 2017 no Planejamento Estratégico da EPE, todavia, 
ao logo do exercício, enfrentamos dificuldades no seu desenvolvimento tais como: a plataforma 
SEI não foi disponibilizada, a servidora do Arquivo Nacional requisitada para coordenar a 
implantação desse projeto retornou ao seu órgão de origem (a EPE não dispõe dessa expertise em 
seu PCS, impossibilitando levar tal necessidade a concurso) implicando a suspensão das 
atividades internas que vinham sendo realizadas. Foi concluído o mapeamento dos fluxos dos 
processos de pagamento, de licitações, de folha de pagamento, do Plano Decenal de Energia – 
PDE - e de Habilitação Técnica de Empreendimentos para os Leilões de Energia. Sua automação 
e documentação ficaram prejudicadas em razão das ocorrências anteriormente registradas. 
Atualmente, a EPE avalia a possibilidade de contratar uma consultoria para desenvolvimento do 
modelo de gestão documental e sua operacionalização, mediante alocação de recursos 
orçamentários específicos. Outra frente estuda a possibilidade de se firmar um termo de parceria 
com o Arquivo Nacional para a condução do projeto. Os prazos definidos no PEI fixam em 
31/12/2019 a previsão de sua conclusão. 
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2.5.6 Macroprocesso de Apoio 2 
 

Gestão de Pessoas 
 

2.5.6.1  Gestão do Desenvolvimento de Lideranças Organizacionais 
 

 Estimular as pessoas para desenvolver e utilizar seu pleno potencial. Aprimorar o 
desempenho dos profissionais que exercem papel de liderança na EPE. 

 
O Planejamento Estratégico Institucional 2016-2019 contempla o projeto Desenvolvimento 

de Lideranças. Ao longo do exercício foi concluído o mapeamento das competências 
organizacionais e gerenciais permitindo a elaboração do termo de referência para contratação de 
consultoria especializada na implantação de programas dessa natureza. As dificuldades 
orçamentárias vivenciadas no exercício implicaram a postergação dessa contratação e a 
consequente redefinição dos prazos de implantação, cujas metas foram transferidas para 2018. 

 
Com o objetivo de promover o desenvolvimento da liderança da EPE, visando ao alcance 

de um patamar de excelência em gestão por meio do fortalecimento do alinhamento à missão, 
cultura e valores da organização e do aprimoramento de suas competências executivas, foi 
selecionada a consultoria da Fundação Dom Cabral cuja proposta/metodologia  foi considerada a 
mais aderente as necessidades da EPE.  

 
Importante destacar que a metodologia a ser adotada para a aplicação dos módulos de 

conteúdo tem por base a criação de um Contexto Capacitante de aprendizagem que permita a 
troca de experiências entre os participantes e também o estímulo à aplicação do conhecimento ao 
cotidiano da instituição, favorecendo a mudança de atitudes e práticas mediante: 

 
• o estímulo à conversação, em que as diferentes experiências dos participantes, 

combinadas, possam despertar a curiosidade, a imaginação, a necessidade de mudança e a 
predisposição para a AÇÃO; 

 
• o compartilhamento de experiências e percepções, estimulando a troca reflexiva de 

experiências, percepções e dilemas vividos pelos participantes nas diferentes realidades; 
 
• aportes conceituais de forma dialogada – exposição de conteúdos realizada de forma 

interativa, contemplando conhecimento e a realidade EPE. 
 

2.5.6.2  Gestão do Clima Organizacional 
 
 Criar e manter ambiente de trabalho que conduza a excelência do desempenho, a plena 
satisfação e ao crescimento individual e institucional. Promover o bem-estar, a satisfação e a 
motivação das pessoas, colaborando, inclusive, para a melhoria da qualidade de vida fora do 
ambiente organizacional.  

          Não é de hoje que está comprovada a importância do fator humano para a excelência das 
atividades desenvolvidas e, por conseguinte, para o alcance dos objetivos institucionais Em 
síntese, tem-se que “as organizações dependem de pessoas para proporcionar-lhes o necessário 
planejamento e organização, para dirigi-las e controlá-las e para fazê-las operar e funcionar”, 
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 Nesse contexto, percebe-se que o clima de uma organização é fator preponderante para a 
qualidade de vida no trabalho e, por conseguinte, para a manutenção de um corpo funcional 
satisfeito, motivado e produtivo. 

 A gestão do clima organizacional, por sua vez, consiste no planejamento das ações que 
contribuem para alterar, positivamente, a qualidade do ambiente de trabalho, por meio da 
identificação dos fatores que influenciam o comportamento profissional e, por conseguinte, 
afetam o desempenho dos empregados e o alcance das metas institucionais.  

 É por meio da aplicação de pesquisa de clima organizacional que se faz possível 
identificar os aspectos vulneráveis e favoráveis da cultura organizacional e do modelo de gestão 
de pessoas praticado na Empresa. Já o relatório da pesquisa, enquanto instrumento de 
diagnóstico, deve proporcionar informação suficiente à proposição de ações para o aumento do 
nível de satisfação das pessoas e o atendimento às necessidades identificadas, o que, por sua 
vez, otimizará os resultados da organização.  

 Profissionais alinhados aos direcionadores estratégicos da empresa, preparados, com 
senso de pertencimento, motivados a superar seus próprios limites e enxergando no 
desenvolvimento da empresa as oportunidades ao seu autodesenvolvimento, farão a diferença 
para enfrentar os grandes desafios que pautam a visão de futuro da EPE.  

 A EPE, ciente da importância de diagnosticar os aspectos críticos do ambiente de trabalho, 
estabeleceu no Planejamento Estratégico para o ciclo de 2012-2015 - e agora do Ciclo 2016-
2019, como um dos objetivos institucionais, a implementação de projeto voltado para a análise e 
gestão do clima organizacional da Empresa.  

  Trata-se, contudo, da primeira pesquisa de clima organizacional aplicada no âmbito da 
Empresa, a despeito do levantamento da sua necessidade ainda em 2012. Por questões 
orçamentárias que, desde então, inviabilizaram a contratação de empresa especializada no 
assunto, a gestão atual decidiu por bem realizar a pesquisa com recursos próprios, sob a 
responsabilidade da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC), por intermédio da Superintendência 
de Recursos Logísticos.  

 A realização da 1º Pesquisa de Clima Organizacional no exercício de 2016 consistiu no 
levantamento de expectativas e percepções de todo o corpo funcional por meio de pesquisa 
eletrônica quantitativa dentro do ambiente da intranet da empresa. 

 Os resultados obtidos a partir da aplicação da pesquisa foram avaliados pela Diretoria 
Executiva que resolveu: 

 
�  Priorizar os fatores Comunicação, Liderança, Gestão de Processos e 

Satisfação/Motivação. 

�  Delegar ao Diretor de Gestão Corporativa a instituição do Grupo de Trabalho, 

responsável pela elaboração do Plano de Ação, para a melhoria do clima organizacional 

da Empresa. A Portaria n. 02/2017/DGC, de 07 de junho de 2017, instituiu o referido 

Grupo de Trabalho que propôs 14 ações de melhoria, assim organizadas: 

 
Ações de curto prazo (5) voltadas para a melhoria do processo de comunicação interna e 

aproximação dos líderes x liderados; ações de médio prazo (5) que buscam a estruturação das 
atividades/procedimentos necessários ao desenvolvimento institucional e ações de longo prazo 
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(4) que focam no desenvolvimento individual mediante capacitação e fixação de metas de 
desempenho. 
  

2.5.6.3  Gestão do Conhecimento Organizacional 
 
 Estabelece as condições necessárias para a identificação, o desenvolvimento e a 
manutenção do conhecimento, incentivando o pensamento criativo, assegurando a atração e 
retenção de talentos e competências. 
 
 A EPE conta com um Comitê de Capacitação formado por representantes de todas as 
áreas da Empresa que, dentre outras competências, contribui de forma integradora na formulação 
de diretrizes, análise e proposição das ações de capacitação a serem executadas no exercício, 
possibilitando, assim, a adoção de estratégias com abrangência institucional.  
 
 A EPE, por ser uma empresa cujas atividades são de caráter eminentemente intelectual 
requer forte investimento em treinamento com vistas a permitir a constituição e manutenção de 
um corpo técnico capacitado e pronto para o atendimento aos desafios técnicos e tecnológicos 
que sua atividade exige. As proposições de diretrizes, a análise e proposição das ações de 
capacitação a serem executadas no exercício emanam previamente de um Comitê de Capacitação 
formado por representantes de todas as áreas da Empresa e são submetidos à aprovação da 
Diretoria Executiva da Empresa, assegurando, assim, a adoção de estratégias com abrangência 
institucional.  

 
Todavia, historicamente, o orçamento autorizado para a Ação Orçamentária Capacitação 

fica sujeita, ainda, ao contingenciamento orçamentário que vem correndo de forma sistemática 
nos últimos exercícios.  Tais condições levam a uma disponibilização financeira muito aquém da 
necessidade imposta pelo ambiente de atuação da Empresa e dos resultados esperados pela 
sociedade. 
  
 De toda sorte, em 2017 a EPE executou 100% do orçamento destinado à capacitação e, 
adicionalmente, identificou e promoveu ações voltadas para a formação de seus profissionais que 
não envolveram investimento financeiro, conforme a seguir descrito:   
   
 

− valor total executado: R$ 456.213,11, dos quais 82% (R$ 372.611,00) destinados ao 
Plano de Capacitação Anual-PCA e 18% (R$ 83.602,11) destinados à qualificações 
vinculadas à projetos do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC;    

 
− empregados capacitados: 291 empregados; 

 
− eventos realizados: 94 eventos (84 do Plano de Capacitação Anual-PCA e 10 do 

Programa de Aceleração do Crescimento-PAC) e  

 
− carga horária: 10.909 horas (8.863 horas eventos Plano de Capacitação Anual-PCA e 

2.046 horas eventos do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC). 
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 O investimento médio por empregado capacitado foi de R$ 1.567,74, alcançando-se a 
média de 31,5 horas de capacitação com custo, por empregado capacitado. 
  

As ações de capacitação corporativas cujo objetivo, além de atender às estratégias 
institucionais, visaram o desenvolvimento de competências organizacionais, dentre as quais 
aquelas voltadas à comunicação e à instrumentalização técnica, destacamos os seguintes temas:  

• Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP); 

• Oratória, Voz e Fala; 

•  Competências dos Assistentes Administrativos 

• Elaboração de Relatórios, Pareceres e Notas Técnicas 

• Desenvolvimento da Competência Interpessoal” e 

• Power Point 2013 Avançado 

• Dentre as ações de capacitação específicas ressaltamos os seguintes cursos in company: 

• Tópicos Avançados em Avaliação de Imóveis Rurais 

• Modelagem Hidrodinâmica e de Transporte e Dispersão de Óleo 

• Governança Corporativa, questões societárias e tomada de decisão por investidores 
 
 
 Somado a isso, com foco na disseminação interna de conhecimentos institucionais 
relevantes, por meio de empregados membros de seu corpo funcional que detenham 
conhecimento, formação ou experiência reconhecida, a EPE promoveu ainda 22 ações de 
capacitação internas (cursos, palestras, workshops) que não envolveram investimento financeiro, 
dos quais participaram 281 empregados.  Salientamos os seguintes temas aplicados, dentre 
outros: 
 
- “As novidades legislativas nas contratações públicas”; 
- “É Tempo de Gestão de Riscos”; 
- “Preço nos Contratos Administrativos”; 
- “Seminário Multidisciplinar - Análise do Processo de Governança e Gestão das 
Aquisições Públicas” 
- “Curso de Excel para Business Intelligence Self-Service”; 
- “Curso de Formação de Preposto Trabalhista”; 
- “Workshop - Tempo: Aliado ou Vilão? O Gerenciamento do Tempo na Vida Profissional 
e Pessoal” 
 
 Ademais, a EPE instituiu um projeto intitulado Trilhas do Conhecimento que, alinhado 
diretamente às estratégias institucionais e diretrizes da Alta Administração da EPE, tem por 
objetivo a troca de conhecimento entre o corpo funcional da EPE e com profissionais de 
referência no mercado. O projeto é composto por 3 ações distintas, mas complementares entre si 
e que não envolvem investimento financeiro:  
 
- “Café na EPE”, realizado quinzenalmente, sobre temas de estudos e projetos 
desenvolvidos pelos empregados da EPE; 
- “Ciclo de Palestras”, realizado semanalmente, com profissionais externos de reconhecida 
expertise técnica na área de energia visando a troca de experiências e discussão de assuntos 
afetos à área e  
- “Workshops”, realizados por demanda em atendimento às necessidades das áreas de 
atuação da EPE para discussão de assuntos com maior profundidade e extensão.  



 

77 
 

 
 Em 2017 foram realizados 19 eventos de café na EPE com 666 participações, 34 palestras 
com 1.394 participações e 9 workshops e 597 participações. 
 
  O projeto Fábrica de Ideias é uma iniciativa vinculada à implantação da Gestão do 
Conhecimento na EPE. Trata-se de um espaço virtual que visa, de forma colaborativa, fomentar 
o desenvolvimento pessoal e coletivo dos empregados, a partir da troca de conhecimento e do 
compartilhamento de informações. O espaço reúne informações sobre o material bibliográfico 
adquirido pela EPE; toda a produção-técnico científica da EPE; o banco de imagens, o banco de 
teses e dissertações do corpo técnico da Empresa e espaço para discussão de assuntos 
importantes para o desenvolvimento das atividades sob a forma de fóruns de discussão. 
 

2.5.7 Macroprocesso de Apoio 3 
 

Desenvolver a Gestão da Informação 
 

Tem por objetivo o desenvolvimento e a implantação de metodologia de gestão de 
processos e gestão documental na Empresa, com vistas aumentar a eficiência dos processos de 
negócio. Define o sistema normativo (políticas, diretrizes, normas e procedimentos 
administrativos); o modelo de gestão documental e a implantação da plataforma de suporte; e 
identifica e reorienta os processos de negócios existentes. Aperfeiçoamento do processo de 
comunicação. 

 
 As ações relativas à Tecnologia da Informação são geridas pela Superintendência de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (STI), seguindo as diretrizes do Comitê de Tecnologia 
da Informação e Comunicações, e têm por objetivo principal o aumento da eficiência em todas as 
áreas da empresa por meio de sistemas de informação. 

 Em 2017 foram realizados diversos projetos de desenvolvimento de software, enquanto as 
atividades de atualização do parque tecnológico foram comprometidas pelas limitações 
orçamentárias. No início do ano, o Plano de Recuperação do Parque Tecnológico contabilizava a 
necessidade de investimento de cerca de R$ 5,5 milhões. Ao longo do ano, foram realizados 
investimentos no valor total de R$ 838 mil. Adicionalmente, a EPE conseguiu viabilizar o 
recebimento, por doação, de diversos equipamentos. Ao final de 2017, havia ainda um total de 
R$ 4,9 milhões a ser investido no próximo ano. 

 Os principais projetos realizados pela STI em 2017 foram:  

• Avanço significativo do projeto de Arquitetura da Informação, tendo sido identificadas 
diversas informações mantidas fora dos bancos de dados da EPE. A identificação destas 
situações permitiu que diversas soluções técnicas fossem implementadas para tornar mais 
eficiente todo o ciclo de vida destas informações, que vai desde a sua obtenção, passando pelo 
tratamento e armazenamento, até o seu objetivo final, que é o uso da informação. 

• O sistema AEGE (Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos de Geração de 
Energia) foi atualizado de forma a suportar os leilões A-4 e A-6 de 2017. O sistema passou a 
incorporar diversas funcionalidades do sistema ACATI (Sistema de Alteração de Características 
Técnicas da ANEEL), passando a implementar o workflow de aprovações do qual participam o 
MME, ANEEL e EPE. 
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• Implementação de melhorias nos sistemas SAMEG (Sistema de Acompanhamento Mensal 
de Empreendimentos de Geração) e SMDP (Sistema de Movimentação de Derivados de 
Petróleo) 

• Entrega de novo módulo do sistema SGET (Sistema de Gestão da Expansão da 
Transmissão). O módulo desenvolvido possibilita o armazenamento das tramitações que ocorrem 
entre os agentes participantes do planejamento da Expansão da Transmissão e suas respectivas 
equipes de trabalho, buscando dar transparência e facilitar o acesso ao conjunto de informações 
que fomentam a tomada de decisões, bem como auxiliando os gestores na distribuição e alocação 
das equipes técnicas participantes do processo, além de proporcionar uma visão integrada da 
programação anual de estudos. 

• Publicação do novo portal da EPE na Internet. Este projeto está alinhado com as estratégias 
da EPE de aprimoramento da comunicação interna e externa da empresa, trazendo maior 
transparência e permitindo que os produtos da EPE cheguem a um maior número de 
interessados. 

• Condução do projeto de potencialização do Sistema Integrado de Gestão Administrativa 
(SIGA), em conjunto com a área de recursos humanos e de recursos financeiros, abrangendo a 
Folha de Pagamentos e a Contabilidade. Embora não completamente terminado no ano de 2017, 
o projeto permitiu que a Folha de Pagamento fosse inteiramente processada pela EPE a partir de 
junho de 2017, e a Contabilidade a partir do segundo semestre de 2017, resultando na dispensa 
do prestador de serviços anteriormente contratado, e na consequente redução de custos e 
aumento de confiabilidade de ambos os processos.  

• Reestruturação do ambiente de infraestrutura para execução de modelos energéticos 
(Newave, Suishi). 

 O desenvolvimento de novas soluções de TI para apoiar as áreas de negócio da empresa está 
alinhado com a iniciativa “Promover inovação nos modelos, metodologias e ferramentas de 
planejamento energético” do objetivo estratégico “Buscar a qualidade, a transparência e a 
celeridade no desenvolvimento do trabalho”, do Planejamento Estratégico da EPE, Ciclo 2016-
2019.  
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO 
E OPERACIONAL 

 
3.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

 
3.1.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - CICLO 
2016-2019 

 
O Planejamento Estratégico Institucional - PEI da EPE iniciou-se com o Ciclo 2012-2015 

e foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração em janeiro de 2013. 
Em fevereiro de 2016 foram avaliadas as realizações do Ciclo 2012-2015, sendo aprovado o 
documento que traduz o balanço daquele período pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de 
Administração, encerrando o referido ciclo. 

 
Logo após o encerramento desse ciclo, a Diretoria Executiva indicou a necessidade de 

formação de grupo de trabalho - GT para a construção do Planejamento Estratégico Institucional 
Ciclo 2016-2019. Ao GT foram indicados representantes da Presidência e das diretorias da EPE: 
Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais - DEA, Diretoria de Estudos de 
Energia Elétrica - DEE, Diretoria de Gestão Corporativa - DGC e Diretoria de Estudos do 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis - DPG. 

 
Em maio de 2016, o trabalho de elaboração realizado até então teve que ser reavaliado 

em função de instrumentos regulatórios lançados, tais como: 
 

• Acórdão do Tribunal de Contas da União - TCU nº 2.622/2015-Plenário (Processo TC-
025.068/2013-0), referente ao trabalho de levantamento da Governança das Aquisições 
de Logística na Administração Pública Federal; 

• Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração 
de Participações Societárias da União - CGPAR; 

• Instrução Normativa - IN Conjunta MP/CGU nº1/2016, que dispõe sobre controles 
internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal; e 

• Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade 
de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e 
sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
 
Em particular, a Resolução CGPAR de nº 17 tratou sobre planejamento estratégico e 

metas de desempenho, determinando que as empresas estatais deveriam possuir metas de 
desempenho empresarial vinculadas ao planejamento estratégico, as quais necessitariam ser 
aprovadas e acompanhadas periodicamente pelo respectivo Conselho de Administração. 
Segundo a mesma resolução, os ciclos de planejamento não deveriam ser inferiores a três anos, 
com a possibilidade de revisões anuais. Adicionalmente, as resoluções estabeleceram o prazo de 
180 dias a partir da sua publicação para entrar em vigência. 

 
O Acórdão TCU 2.622/2015-Plenário, a Instrução Normativa - IN Conjunta MP/CGU 

nº1/2016 e a Lei nº 13.303/2016 também lançaram sobre o planejamento estratégico novas 
diretrizes, quais sejam:  

 
• presença de indicadores associados à gestão de aquisições; 
• integração da gestão de risco ao planejamento estratégico; e 
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• disponibilidade de informações relacionadas ao planejamento estratégico, tanto para o 
público interno como externo. 
 
Além disso, com a mudança de administração da EPE no fim de julho de 2016, o 

planejamento estratégico foi novamente realinhado de modo a refletir os objetivos estratégicos 
da nova gestão, cabendo ao GT: 

 
• reavaliar a necessidade de alteração da identidade empresarial; 
• discutir e consolidar os novos objetivos estratégicos; 
• revisar o mapa estratégico, compilando os objetivos estratégicos organizacionais, 

alinhados ao Plano Plurianual - PPA 2016-2019 e às políticas e diretrizes da EPE 
vigentes; 

• consolidar os projetos das áreas da EPE, identificando as principais metas e etapas para a 
consecução dos objetivos estratégicos estabelecidos; e 

• elaborar proposta de implementação e monitoramento do Planejamento Estratégico 
Institucional. 
 
Como referência para a elaboração do Planejamento Estratégico Institucional da EPE 

foram analisados os planejamentos estratégicos de instituições governamentais, com particular 
interesse naquelas ligadas ao setor de energia, tais como: Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada- IPEA, Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA e International 
Energy Agency - IEA. 

 
A partir dessa análise e da avaliação de que os elementos centrais da identidade 

empresarial da EPE (missão, visão, negócio e valores essenciais) continuavam válidos, foram 
definidos os objetivos estratégicos, as iniciativas estratégicas e, por sua vez, os projetos que 
viabilizariam o atingimento desses mesmos objetivos no ano de 2017.  

 
Ressalta-se que os objetivos estratégicos foram definidos em alinhamento ao PPA 2016-

2019, à diretriz estratégica de reforçar a capacidade interna da EPE e à sua identidade 
empresarial. 

 
Segue descritivo da identidade empresarial da EPE: 
 

• Negócio: Realização de estudos e pesquisas para subsidiar a formulação e a 
implementação da política e do planejamento energético brasileiro. 

• Missão: Realizar estudos e pesquisas de alto nível de qualidade visando à busca contínua 
da excelência do planejamento energético. 

• Visão: Manter-se como referência do planejamento energético brasileiro e tornar-se 
referência mundial nos próximos 5 (cinco) anos. 

• Valores: Ética, iniciativa, criatividade, excelência técnica, comprometimento e 
cooperação. 
 
A tabela a seguir contém a relação de Objetivos Estratégicos, Iniciativas Estratégicas e 

Projetos do Planejamento Estratégico Institucional ciclo 2016-2019. 
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Tabela X - Planejamento Estratégico Institucional Ciclo 2016-2019 - EPE, contendo 
Objetivos Estratégicos, Inciativas Estratégicas e Projetos. 

Objetivos Iniciativas Projetos 

Fortalecer a EPE 
como empresa de 

referência no 
planejamento 

energético 

Realizar estudos e pesquisas de excelência 
para subsidiar e orientar o planejamento e 
as estratégias de desenvolvimento do setor 

energético brasileiro 

Realizar Estudos para Expansão da Geração 
Hidrelétrica (Inventário, Viabilidade e Estudos 

Ambientais - PAC) 
Realizar Estudos para a Elaboração do Plano de 

Ação de Eficiência Energética 

Assessorar o Ministério de Minas e 
Energia no planejamento do setor 

energético brasileiro 

Realizar Estudos de Planejamento para 
Contratação das Atividades de Exploração e 

Produção de Petróleo e Gás Natural nas Áreas da 
União 

Qualificar o debate público quanto aos 
rumos do desenvolvimento do setor 

energético brasileiro 

Participar ou Promover de Eventos Relacionados 
ao Setor Energético 

Aperfeiçoar a 
comunicação 

institucional com 
seus diferentes 

públicos 

Melhorar o processo de comunicação 
interna 

Definir Política de Comunicação Interna 

Reforçar o diálogo com os agentes 
públicos e privados do setor energético 

Definir Política de Comunicação Externa 

Buscar a qualidade, 
a transparência e 

celeridade no 
desenvolvimento do 

trabalho 

Aprimorar os processos internos Implantar a Gestão Documental 

Promover inovação nos modelos e nas 
ferramentas de planejamento energético 

Desenvolver Nova Versão do Sistema de Gestão 
da Expansão da Transmissão - SGET 

Garantir excelência 
técnica do corpo 

funcional 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 
motivadores 

Gerir o Clima Organizacional 

Aprimorar a capacitação dos 
colaboradores 

Desenvolver a Formação da Liderança 
Organizacional 

 
Assim, em dezembro de 2016, buscando-se manter um alinhamento dos objetivos e metas 

institucionais com os objetivos e metas do governo como um todo, com o MME e com os 
principais agentes interlocutores do ambiente de atuação da EPE, foi aprovado o 
aperfeiçoamento do PEI, trazendo uma nova composição de objetivos, iniciativas e projetos que 
foram perseguidos em 2017. Tais medidas visaram reforçar a capacidade interna, aperfeiçoar a 
gestão e a operação organizacional, de tal modo que a EPE atingisse patamares cada vez mais 
elevados de excelência em sua atuação. 

 
Cumpre também destacar que, em 6 de janeiro de 2017, a EPE recebeu Ofício Circular nº 

841/2016-MP, por meio do qual a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais - SEST requereu a todas as empresas estatais “submeter à SEST, em fevereiro de 2017, a 
relação de indicadores e metas aprovados para 2017, de acordo com modelo enviado”. Esse 
conjunto de indicadores foi aprovado pelo Conselho de Administração por meio da Deliberação 
do Conselho de Administração - DCA nº 03/148ª, de 20 de fevereiro de 2017. 

 
Salienta-se que, como o Planejamento Estratégico Institucional Ciclo 2016-2019 só ficou 

pronto em dezembro de 2016, a primeira rodada de monitoramento só ocorreu em meados de 
2017. 
 

3.2 FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO 
E RESULTADOS DOS PLANOS 
 
A sistemática de monitoramento adotada no ciclo 2016-2019 manteve-se a mesma do 

ciclo anterior, com a proposição de reuniões trimestrais com a Diretoria Executiva para a análise 
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dos resultados, a efetivação de ajustes e a tomada de providências. Tais reuniões permitiram a 
análise, por meio de indicadores de desempenho, do sucesso na consecução dos projetos 
propostos no planejamento estratégico, bem como possibilita ajustes e correção de rumos para 
aqueles projetos com algum impedimento ou dificuldade. 

 
Além disso, em 2 de junho de 2017, por meio da Resolução de Diretoria - RD nº 02/414ª, 

foi aprovada a criação de dois comitês e seus respectivos regimentos internos interligados, cujas 
competências também perpassam por deveres e responsabilidades interligadas com o PEI. São 
eles: 

  
• Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos - CGRIC-E, 

composto por representantes de todas as diretorias da Empresa; e 
• Comitê Executivo de Gestão Estratégica - CGE-X, composto pelos membros da Diretoria 

Executiva.  
 

Tal processo de monitoramento e análise vem cumprir, em particular, com o determinado 
na Resolução CGPAR nº 17, de 10 de maio de 2016, que trata sobre planejamento estratégico e 
metas de desempenho, para que as empresas estatais estabeleçam metas de desempenho 
empresarial vinculadas ao planejamento estratégico, as quais deverão ser aprovadas e 
acompanhadas periodicamente pelo respectivo Conselho de Administração. 

 
 

3.2.1 RESULTADOS 
 
A implantação do planejamento estratégico na EPE traduziu-se em vantajosos ganhos 

para a organização.  A avaliação periódica de seus objetivos estratégicos, refletidos nas 
iniciativas e metas, promoveu significativa mudança no planejamento e execução dos trabalhos 
por parte das equipes, aperfeiçoando processos e procedimentos operacionais na busca por 
melhores resultados e maior eficiência. 

 
A Diretoria Executiva não poupou esforços na execução dos projetos e iniciativas 

previstas no PEI e deu conhecimento ao Conselho de Administração das dificuldades que 
enfrentou para a execução desses projetos e iniciativas ao longo do ano de 2017. As ações que 
não dependiam de entidades externas foram, em quase sua totalidade, completadas. Contudo, a 
EPE enfrentou um forte contingenciamento orçamentário nesse período, o que trouxe graves 
consequências, não só para a EPE, mas para a Administração Pública Federal como um todo.  

 
A seguir encontra-se um resumo da execução em 2017 do PEI 2016-2019. 
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Tabela X - Quadro de Resultados do Planejamento PEI Ciclo 2016-2019, Ano Base 2017 (Relação de Objetivos Estratégicos, Iniciativas 
Estratégicas e Projetos, com Status do cumprimento da Meta do Exercício de 2017) 

OBJETIVOS INICIATIVAS PROJETOS 

STATUS DO 
CUMPRIMENTO DA 

META DO 
EXERCÍCIO 

Fortalecer a EPE como 
Empresa de referência no 
Planejamento Energético 

Realizar estudos e pesquisas de 
excelência para subsidiar e orientar o 

planejamento e as estratégias de 
desenvolvimento do setor energético 

brasileiro 

Realizar Estudos para Expansão da Geração 
Hidrelétrica - Bacia do Rio Negro 

Cancelado 

Realizar Estudos para Expansão da Geração 
Hidrelétrica - UHE Castanheira 

Concluído 

Realizar Estudos para Expansão da Geração 
Hidrelétrica - UHE Bem Querer 

Concluído 

Realizar Estudos para a Elaboração do Plano de 
Ação de Eficiência Energética 

Concluído 

Assessorar o Ministério de Minas e 
Energia no planejamento do setor 

energético brasileiro 

Realizar Estudos de Planejamento para 
Contratação das Atividades de Exploração e 

Produção de Petróleo e Gás Natural nas Áreas 
da União 

Concluído 

Qualificar o debate público quanto aos 
rumos do desenvolvimento do setor 

energético brasileiro 

Participar ou Promover de Eventos  
Relacionados ao Setor Energético 

Concluído 

Aperfeiçoar a 
comunicação institucional 

com seus diferentes 
públicos 

Melhorar o processo de comunicação 
interna 

Definir Política de Comunicação Interna Concluído 

Reforçar o diálogo com os agentes 
públicos e privados do setor energético 

Definir Política de Comunicação Externa Concluído 

Buscar a qualidade, a 
transparência e celeridade 

Aprimorar os processos internos 
Implantar a Gestão Documental - Implantação 

do Modelo de Gestão Documental da EPE 
Interrompido 
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OBJETIVOS INICIATIVAS PROJETOS 

STATUS DO 
CUMPRIMENTO DA 

META DO 
EXERCÍCIO 

no desenvolvimento do 
trabalho 

Aprimorar os processos internos 
Implantar a Gestão Documental - Implantação 

e parametrização do SEI 
Interrompido 

Aprimorar os processos internos 
Implantar a Gestão Documental - Tratamento 

do acervo documental 
Interrompido 

Promover inovação nos modelos e nas 
ferramentas de planejamento energético 

Desenvolver Nova Versão do Sistema de 
Gestão da Expansão da Transmissão - SGET 

Concluído 

Garantir excelência 
técnica do corpo funcional 

Propiciar ambiente e condições de 
trabalho motivadores 

Gerir o Clima Organizacional Realizado Parcialmente 

Aprimorar a capacitação dos 
colaboradores 

Desenvolver a Formação da                                         
Liderança Organizacional 

Realizado Parcialmente 
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Dessa forma, resumidamente, o balanço da execução em 2017 foi o seguinte: 

• 8 projetos concluídos: 
 

o Realizar estudos para expansão da geração hidrelétrica (UHE Castanheira) - 
Todas as metas foram cumpridas dentro dos prazos estabelecidos. Foram 
desenvolvidos e aprovados o Produto 5 do ECI, o Produto Gráfico do RIMA e o 
adendo do Relatório Final do EVTE na Aneel, incorporando o resultado do ECI. 

o Realizar estudos para expansão da geração hidrelétrica (UHE Bem Querer) - 
As metas parciais dos três primeiros trimestres foram cumpridas dentro dos prazos 
estabelecidos. No entanto, devido à ausência de recursos financeiros para realização 
do empenho, a meta do exercício (assinatura dos contratos dos estudos 
socioambientais) foi reprogramada para o exercício seguinte e cumprida em 
fevereiro de 2018. 

o Realizar estudos para a elaboração do Plano de Ação de Eficiência Energética - 
As metas dos 1º e 2º trimestres, assim como a do exercício, foram cumpridas nos 
prazos estabelecidos, sendo realizados cerca de 10 workshops/webnars relacionados 
à eficiência energética. A meta do 3º trimestre foi concluída com atraso, pois 
dependia de retorno formal por parte do MME, o qual ocorreu quatro meses após ao 
prazo previsto. No entanto, este atraso não impactou o cumprimento da meta do 
exercício. O desenvolvimento do projeto permitiu internalizar conhecimento na 
equipe técnica da EPE de maneira institucional e possibilitou a articulação 
institucional da Empresa com outros agentes do setor energético, de modo que a EPE 
pudesse contribuir para a implementação de políticas e ações de eficiência energética 
no Brasil. 

o Realizar estudos de planejamento para contratação das atividades de 
exploração e produção de petróleo e gás natural nas áreas da União - Todas as 
metas foram cumpridas com muita antecedência dentro dos prazos estabelecidos. Foi 
adotado o BAR 2015 para evitar atrasos e ainda manter coerência com os dados 
usados na elaboração do Zoneamento Ciclo 2015-2017. Além disso, houve diversas 
alterações metodológicas, tais como a incorporação das informações de recursos 
contingentes (inovação) e a adequação da ferramenta de postulação de prospectos. 
Foram realizadas a reavaliação dos arranjos utilizados para a regressão estatística 
(cálculo do volume), o ajuste fino dos parâmetros nas bacias de Campos e Santos e a 
incorporação dos dados do Zoneamento Nacional dos Recursos de Óleo e Gás 
Natural na simulação de produção das áreas. Por fim, foi elaborado um cronograma 
de entrada em produção para áreas da União com projeções de produção de petróleo 
e gás natural associadas cronologicamente a estas áreas. 

o Participar ou promover de eventos relacionados ao setor energético - Todas as 
metas foram cumpridas dentro dos prazos estabelecidos e, em muito, ultrapassadas. 
Ao todo houve 337 participações ou realizações em eventos. Ressalta-se a 
importância desse projeto no sentido de se atingir um direcionamento estratégico de 
descentralizar os interlocutores e criar uma política de porta-vozes, onde diretores, 
superintendentes, assessores, consultores técnicos e analistas têm participado como 
palestrantes ou debatedores em mesas de congressos e seminários tanto pelo Brasil, 
quanto internacionalmente 

o Definir Política de Comunicação Interna - A meta do exercício foi cumprida 
dentro do prazo previsto. No entanto, as metas dos 1º e 2º trimestres foram 
concluídas com atraso devido à substituição do responsável pela Assessoria de 
Comunicação Social, encarregado pela execução do projeto. Apesar disso, o atraso 
não prejudicou a conclusão da meta do exercício. Ao longo da execução do projeto, 
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benchmarking com outras empresas indicou a opção por construir uma política única 
(Política de Comunicação Integrada), consolidando tanto a Política de Comunicação 
Interna, quanto a de Comunicação Externa. 

o Definir Política de Comunicação Externa - Idem ao anterior. 
o Desenvolver nova versão do Sistema de Gestão da Expansão da Transmissão 

(SGET) - As metas parciais foram cumpridas dentro dos prazos estabelecidos. No 
entanto, a meta do exercício atingiu 90% de execução, sendo concluída em março de 
2018. 

 
• 2 projetos realizados parcialmente: 

 
o Gerir o Clima Organizacional - Apesar da meta do exercício não ter sido atingida, 

foram realizadas várias atividades que contribuirão para o bom andamento da 
implantação das ações de melhoria em 2018, como as medidas tomadas na Ação de 
Melhoria nº 2 (Fator Liderança). Cumpre ressaltar que no 3º trimestre foi concluído 
um plano de ação contendo propostas de melhoria para o clima organizacional. 

o Desenvolver a formação da liderança organizacional - Apesar das metas 
programadas, a definição da estratégia de execução e a reformulação do conteúdo 
programático em função da definição das competências gerenciais e organizacionais 
a serem trabalhadas e do nível de proficiência requerido para cada uma das 
competências identificadas, assim como da validação das macro competências 
organizacionais e gerenciais, postergaram a contratação da consultoria responsável 
pela implantação do programa para o final de 2017. Sendo assim, a meta foi 
redirecionada para o exercício de 2018. 

 
• 3 projetos interrompidos: 

 
o Implantar a Gestão Documental (Implantação do Modelo de Gestão 

Documental da EPE) - A execução do projeto foi interrompida em função da 
indisponibilidade da plataforma tecnológica SEI por parte do TRF-4, que era uma 
premissa necessária para o êxito desse projeto, mesmo com todo o esforço da EPE 
junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para que o mesmo 
intercedesse e requisitasse uma resposta por parte do Tribunal. Apesar da 
interrupção, houve ganhos advindos das atividades intermediárias realizadas, tais 
como o mapeamento dos processos e a identificação dos fluxos documentais, tanto 
da DGC, quanto dos processos referentes aos Leilões de Energia. 

o Implantar a Gestão Documental (Implantação e parametrização do SEI) - A 
execução do projeto foi interrompida em função da indisponibilidade da plataforma 
tecnológica SEI por parte do TRF-4, que era uma premissa necessária para o êxito 
desse projeto, mesmo com todo o esforço da EPE junto ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para que o mesmo intercedesse e 
requisitasse uma resposta por parte do Tribunal. Apesar da interrupção, houve 
participação de 5 funcionários da EPE em treinamento na modalidade à distância 
promovido pela ENAP. 

o Implantar a Gestão Documental (Tratamento do acervo documental) - A 
execução do projeto foi interrompida em função do contingenciamento orçamentário 
da União, que orientou a decisão da Diretoria Executiva de postergar para 2019 a 
transferência dos documentos da EPE para guarda externa, reprogramando no PDI 
2018-2019. 
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• 1 projeto cancelado: 

 
o Realizar estudos para expansão da geração hidrelétrica (Bacia do rio Negro) - 

Apesar da EPE ter desenvolvido os estudos cartográficos, elaborado os mapas 
topográficos e os perfis de linha d’água dos rio com possibilidades de serem 
futuramente disponibilizados para outros projetos, que não dependiam de recursos 
orçamentários, o estudo não foi concluído em razão do contingenciamento 
orçamentário da União e da inviabilidade econômica e ambiental do aproveitamento 
hidrelétrico dessa bacia (estudos técnicos preliminares realizados pela EPE 
indicaram que as áreas com potencial para aproveitamento hidrelétrico estão 
localizadas em áreas ocupadas por terras indígenas e unidades de conservação de 
proteção integral, demandando linhas de transmissão de “uso exclusivo” de grande 
extensão para viabilizar o escoamento dessa energia. Dessa forma, a EPE não 
realizará mais este projeto. 

 
Nas páginas subsequentes observa-se um quadro resumo para cada indicador, de cada projeto, 

onde denotam-se:  
 

• status do atingimento das metas parciais de cada trimestre; 
• ações desenvolvidas para o atingimento das metas, ou para mitigação dos possíveis atrasos e 

intercorrências; 
• status do cumprimento da meta do exercício de 2017; e 
• possíveis premissas estabelecidas inicialmente e que, por acaso, quando não aconteceram 

causaram atrasos ou não atingimento das metas estipuladas. 
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3.2.2 MONITORAMENTO DOS INDICADORES E METAS ESTRATÉGICAS DE 2017 
 

3.2.2.1 PROJETO REALIZAR ESTUDOS PARA EXPANSÃO DA GERAÇÃO HIDRELÉTRICA 
 

3.2.2.1.1 INDICADOR ESTUDOS DE INVENTÁRIO DA BACIA DO RIO NEGRO 
 

Tabela X: Indicador e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Realizar estudos para expansão da geração hidrelétrica” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau de 
afastamento em 
relação à data de 

conclusão prevista dos 
Estudos de Pré-

Inventário da Bacia 
do Rio Negro 

A (Prazo 
realizado-Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Assinatura do 
contrato dos serviços 

de Avaliação de 
impacto em até 363 

dias (até 29/12/2017) 

- Elaboração do projeto básico 
e aprovação do processo de 

licitação dos Estudos de 
Engenharia e de Avaliação 

de impactos em até 181 dias 
(até 30/06/2017) 

Assinatura do contrato 
dos serviços de 

Engenharia 
em até 272 dias (até 

29/09/2017) 

RESULTADOS 
 

� As metas foram comprometidas tanto em função de contingenciamento orçamentário da União, quanto pela inviabilidade econômica e ambiental do aproveitamento 
hidrelétrico dessa bacia a curto e médio prazos. 

� Estudos técnicos preliminares realizados pela EPE para contratação do Pré-Inventário indicaram que as áreas com potencial para aproveitamento hidrelétrico estão 
localizadas na parte alta da bacia, no extremo noroeste do Brasil, as quais são ocupadas por terras indígenas e unidades de conservação de proteção integral, 
demandando linhas de transmissão de “uso exclusivo” de grande extensão (da ordem de 1.000 km) para viabilizar o escoamento dessa energia. 

� Diante deste fato, neste momento, os estudos previstos para contratação, assim como o detalhamento do Pré-inventário da bacia do rio Negro não se constituem como 
estratégicos para compor a oferta de hidroeletricidade no médio prazo.  

� Estes estudos estão sendo consolidados em Nota Técnica prevista para publicação ao longo de 2018. 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS  
 

Ações que não dependiam diretamente de recursos orçamentários foram executadas ao longo de 2017 pelas áreas requisitantes, tais como: 
� desenvolvimento de estudos cartográficos; 
� elaboração de mapas topográficos; e 
� perfis de linha d’água dos rios com possibilidades de serem futuramente disponibilizados para outros projetos 
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� Estudos Cartográficos: 

• Desenvolvidos pela equipe técnica da EPE, envolvendo tratamento dos dados cartográficos da área de interesse dos estudos, obtidos dos 
levantamentos por imageamento a Radar para o Projeto Cartografia da Amazônia, cedidos pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção 
da Amazônia (CENSIPAM), e elaboração de mapas topográficos e hipsométricos e perfis da linha d’água dos rios, com objetivo principal de 
subsidiar a elaboração dos Estudos de Pré-inventário da bacia do rio Negro, e secundariamente disponibilizar ao CENSIPAM para subsidiar outros 
projetos na região.  

• Os estudos cartográficos envolveram as seguintes etapas: 
o Concluídos: 

1. Geração da base cartográfica, compreendendo geração das curvas de nível a cada 5m nas subáreas de 1° por 1° de 
latitude/longitude; 

2. edição e compatibilização das curvas de nível, nas interfaces das subáreas;  
3. restituição da hidrografia/MDT compreendendo localização e identificação das margens dos rios;  
4. geração de perfis de linha d’água ao longo dos rios para localização dos aproveitamentos e estudos de alternativas de divisão de 

queda; e 
5. geração de mapas hipsométricos que representam a elevação do terreno utilizando um sistema de graduação de cores, permitindo a 

visualização direta da elevação do terreno e sua variação. 
o Em elaboração: 

1. Desenhos da base cartográfica a ser utilizada no projeto do aproveitamento e seu reservatório; e 
2. articulação das folhas do mapeamento e do mapa hipsométrico, que servem para identificar a localização da folha com a área de 

interesse para o estudo de um aproveitamento ou qualquer projeto. 
� Atividade processual visando a contratação dos estudos de Engenharia e Meio Ambiente (Avaliação de Impactos) por meio de licitação: 

• As atividades processuais envolveram as seguintes etapas: 
o Concluídas: 

1. Pesquisas de preços para a licitação: para os estudos de Engenharia foram consultadas cinco empresas de consultoria especializada, 
mas apenas duas encaminharam o orçamento solicitado. Para os de Meio Ambiente foram consultadas 26 empresas, mas apenas 
duas encaminharam a cotação solicitada; 

2. notas técnicas: documento que apresenta a justificativa para contratação do estudo, informações da área, o escopo e o cronograma 
dos serviços, prazos para emissão dos produtos a serem gerados, o preço de referência construído a partir da pesquisa de preços e da 
composição de preços EPE, forma de pagamento entre outras informações pertinentes; e 

3. projetos básicos. 
o Suspensas: 

1. Pré-empenhos: solicitados pelas áreas requisitantes (DEE - Engenharia e DEA - Meio Ambiente), foram negados pela área 
competente (DGC - Ordenador de Despesa) por não haver dotação orçamentária suficiente para 2018 em função dos cortes 
orçamentários da União. 
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3.2.2.1.2 INDICADOR ESTUDOS DE VIABILIDADE DA UHE CASTANHEIRA 
 

Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Realizar estudos para expansão da geração hidrelétrica” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau 
de afastamento em 
relação à data de 

conclusão prevista 
dos Estudos de 
Viabilidade da 

UHE Castanheira  

A (Prazo 
realizado-Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Adendo do Relatório 
Final do EVTE -
entrega Aneel. 

Incorpora o resultado 
do ECI em até 363 

dias (até 29/12/2017) 

- Consolidação da 
Avaliação dos Impactos 

e Programas 
Socioambientais (ECI) 

em até 181 dias (até 
30/06/2017) 

Consolidação do 
Relatório de Impacto 

Ambiental (Rima) 
em até 272 dias (até 

29/09/2017) 

RESULTADOS 
 

� Todas as metas foram cumpridas dentro dos prazos estabelecidos. 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS  
 

� Aprovação do Produto 5 do ECI em 05/04; 
� Aprovação do Produto Gráfico do RIMA em 11/09; e 
� Entrega do adendo do Relatório Final do EVTE na Aneel, incorporando o resultado do ECI em dezembro de 2017. 
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3.2.2.1.3 INDICADOR ESTUDOS DE VIABILIDADE DA UHE BEM QUERER 

 
Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Realizar estudos para expansão da geração hidrelétrica” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau 
de afastamento em 
relação à data de 

conclusão prevista 
dos Estudos de 
Viabilidade da 

UHE Bem Querer  

A (Prazo 
realizado-Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo 
Assinatura dos 

contratos dos estudos 
socioambientais 

em até 363 dias (até 
29/12/2017) 

Aprovação da 
contratação pelo 

Conselho de 
Administração em 

até 90 dias (até 
31/03/2017) 

Publicação do Edital 
para contratação dos 

estudos socioambientais 
em até 181 dias (até 

30/06/2017) 

Autorização do 
Ministro para 

contratação dos 
estudos 

socioambientais 
em até 272 dias (até 

29/09/2017) 
RESULTADOS 

 
� Metas dos 1º, 2º e 3º trimestres cumpridas dentro dos prazos estabelecidos.  
� No entanto, devido à ausência de recursos financeiros no ano de 2017 para realização do empenho, a assinatura dos contratos foi reprogramada para 2018, mediante 

liberação de recursos orçamentários. Apesar da nova previsão ser março de 2018, a meta do exercício foi cumprida em fevereiro de 2018, com a assinatura dos 
contratos dos estudos socioambientais. 

 
AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 
� Atualização dos valores utilizados como referência para o processo licitatório, discussão na DE sobre os valores atualizados e publicação do Edital para contratação 

dos estudos socioambientais. 
� Com a publicação da Portaria MME nº 451/2017, não houve necessidade de autorização do Ministro para contratação dos estudos. Assim, a meta do 3º trimestre foi 

considerada finalizada mediante aprovação do Conselho de Administração para contratação dos estudos. 
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3.2.2.2 PROJETO “REALIZAR ESTUDOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA” 
 

Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Realizar Estudos para a Elaboração do Plano de Ação de Eficiência 
Energética” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau 
de afastamento em 
relação à data de 

conclusão prevista  

A (Prazo 
realizado-Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Entregar Relatório 
Parcial: “Estudos de 
suporte ao Plano de 

Eficiência 
Energética” em 363 

dias (até 29/12/2017)  

Realizar workshop 
de eficiência 

energética em até 
90 dias (até 
31/03/2017) 

Entregar Relatório: 
“Mecanismos de 

Eficiência Energética 
Aplicáveis ao Brasil” em 

até 181 dias (até 
30/06/2017) 

Entregar Relatório: 
“Subsídios à Estratégia 

Relacionada a 
Mecanismos de 

Eficiência Energética 
no Brasil” em até 272 
dias (até 29/09/2017) 

RESULTADOS 
 

� As metas dos 1º, 2º e 4º trimestres foram cumpridas dentro dos prazos estabelecidos.  
� A meta prevista no 3º trimestre não foi atingida, por ser sequencial à meta do 2º trimestre, e dependia do retorno formal por parte do MME em relação à estrutura 

proposta de plano de trabalho, o que ocorreu após quatro meses em relação à data prevista para essa resposta. A despeito desse atraso, a EPE envidou esforços para 
que a meta do exercício fosse cumprida. 

� O desenvolvimento do projeto permitiu internalizar conhecimento na equipe técnica da EPE de maneira institucional, através da realização de “workshops” e 
“webinars”, sem representar custos diretos.  

� Outro co-benefício do projeto incluiu a articulação institucional da EPE com outros agentes do setor energético, de modo que a Empresa pudesse contribuir para a 
implementação de políticas e ações de eficiência energética no Brasil. 

 
AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 
� Em relação à meta do 1º trimestre: 

� No final de 2016, foram realizados: 
• “Workshop” relacionado aos estudos para elaboração do Plano de Eficiência Energética; e 
• “Workshop” para apresentação e discussão de potenciais de economia de energia na indústria brasileira. 
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� Em 2017 foram promovidos dois "workshops": 
• "Evento Calculadora 2050 e Eficiência Energética", em 28/03; e 
• "Workshop" de Financiamento para Eficiência Energética, em 31/03. 

� Em relação à meta do 2º trimestre: 
� No final de 2016, a pedido do MME, a EPE elaborou e enviou uma proposta de estudo de ações para eficiência energética, para subsidiar o desenvolvimento 

de um plano de ação de eficiência energética; 
� Elaboração de ajustes acordados com o MME; 
� Término da elaboração da proposta e envio ao MME, para validação da estrutura do Plano, em 28/03; 
� Realização de solicitações de retorno de resposta junto ao MME, entre abril a julho; 
� Obtenção de resposta formal de aceite, com necessidade de pequenos ajustes (considerados como finais e que não alteravam escopo) por parte do MME, em 

25/07; 
� Demais atividades realizadas: 

• “Workshop" sobre estudos de potencial de eficiência energética na indústria; 
• “Workshop" de leilões de eficiência energética;  
• Viabilização de "webinars" sobre experiência internacional em leilões de eficiência energética (Suíça e Portugal) em parceria com a Agência 

Internacional de Energia (IEA), além de videoconferência com especialista europeu sobre processo de abordagem na construção de planos 
nacionais de eficiência energética, em parceria com a GIZ;  

• Atualização, em curso, do monitoramento de ganhos de eficiência energética no país através de banco de indicadores de eficiência energética;  
• Início da participação da EPE como colaborador no Comitê Gestor de Índices de Eficiência Energética (CGIEE), coordenado pelo MME;  
• Preparação de relatórios de consolidação das discussões/propostas apresentadas nos "workshops";  
• Realização de reuniões com ANEEL e BNDES para propostas de mecanismos de financiamento e leilões de eficiência energética; e 
• Decisão por fundir o relatório “Mecanismos de Eficiência Energética Aplicáveis ao Brasil” com o relatório parcial “Estudos de suporte ao Plano de 

Eficiência Energética”, consolidando os resultados totais do estudo.  
� Em relação à meta do 3º trimestre: 

� Realização de reuniões com BNDES para discussão de mecanismos inovadores de financiamento à eficiência energética no país;  
� Realização de reunião com ABESCO e PROCEL para viabilização de proposta de customização de protocolos de M&V no país; 
� Viabilização de "webinars" promovidos pela IEA especificamente para a EPE, sobre “Energy Building Codes”, “Appliances and Equipment” e “Industry”, 

com objetivo de extrair elementos para aplicação no Brasil; 
� Participação da EPE e MME em comitê consultivo de projeto desenvolvido pelo LBNL para avaliação de melhoria dos índices mínimos de eficiência 

energética de aparelhos de ar condicionado (em andamento); 
� Promoção de dois "webinars" sobre eficiência energética na indústria, com apoio da IEA, a saber:  

• "Energy Efficiency in Industry for Brazil - Energy Management Systems – Part 1", em 10/11; e 
• “Energy Efficiency in Industry for Brazil - Energy Management Systems – Part 2", em 14/11.  

� Realização do "workshop" com especialista alemão sobre ISO 50.001 na Alemanha ("German experience regarding the implantation of ISO 50001 and its 
results"), com o apoio da cooperação técnica com a GIZ, em 22/11, de forma a coletar subsídios para elaboração dos estudos de suporte; 

� Realização de treinamento na "IEA Energy Efficiency Week", em novembro de 2017; e 
� Atualização dos valores utilizados como referência para o processo licitatório, discussão na DE sobre os valores atualizados e publicação do Edital para contratação 

dos estudos socioambientais. 
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OBSERVAÇÕES 
 

� A partir da validação da minuta proposta ao MME, estabeleceu-se uma estratégia de apoio de especialistas em eficiência energética, que desenvolveram relatórios 
sobre temas específicos de eficiência energética de modo subsidiar a elaboração do plano de eficiência energética. Este apoio foi viabilizado por meio de parcerias da 
EPE com a GIZ e o Instituto Clima e Sociedade (iCS), dado o contexto de restrição orçamentária existente à época. Paralelamente, a equipe da EPE participou do 
desenvolvimento destes relatórios, além de ter concluído o processo de atualização do Banco de Indicadores de Eficiência Energética, que se destina ao 
monitoramento do progresso dos ganhos de eficiência energética no país. 

� Através dos “workshops” realizados pela EPE ao longo de 2016 e 2017, foram coletados insumos obtidos a partir de especialistas em cada tema, que foram inclusos 
nos relatórios previstos. No mesmo sentido, a parceria com a Agência Internacional de Energia (IEA) trouxe elementos que foram incluídos nos estudos de suporte 
ao Plano de Ação de Eficiência Energética, coordenado pelo MME. Destaca-se também que esses “workshops” e “webinars” permitiram internalizar conhecimento, 
de maneira institucional, na equipe da EPE, sem representar custos diretos. 

� Em uma vertente relacionada à implantação de ações, a EPE por sua vez tem atuado em conjunto com agentes tais como BNDES e PROCEL, para viabilização de 
ações pragmáticas para avanço de mecanismos de financiamento à eficiência energética no país, contribuindo para tornar ações em realidade. Sob esse aspecto, a 
EPE foi convidada a participar em um comitê consultivo de projeto desenvolvido pelo Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) para avaliação de melhoria 
dos índices mínimos de eficiência energética de aparelhos de ar condicionado, que trará subsídios ao Comitê Gestor de Índices Mínimos de Eficiência Energética 
(CGIEE), coordenado pelo MME, responsável pelo estabelecimento de limites de eficiência energética em equipamentos comercializados no país. 

� Ademais, cabe destacar que em dezembro de 2016, por solicitação do MME, a EPE apresentou uma proposta de Termo de Referência, no âmbito do Projeto META, 
de estudos para subsidiar o Plano de Ação de Eficiência Energética. O processo se encontra em tramitação entre MME, EPE e Banco Mundial (em fase de licitação). 
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3.2.2.3 PROJETO “ESTUDOS DE PLANEJAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NAS ÁREAS DA UNIÃO” 

 
Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Estudos de Planejamento para contratação das atividades de Exploração e 

Produção de Petróleo e Gás Natural nas Áreas da União” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

  Indicador de Grau 
de Afastamento em 

relação à data de 
conclusão prevista 

A (Prazo 
realizado-Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Apresentar e discutir 
resultados 

preliminares com 
MME em até 363 

dias (até 29/12/2017) 

Incorporar dados de 
reservas de 2016 

em até 90 dias (até 
31/03/2017) 

Revisar volumetria para 
projeções em até 181 
dias (até 30/06/2017) 

Incorporar dados do 
zoneamento 2017 em 

até 272 dias (até 
29/09/2017) 

RESULTADOS 
 

� As metas do exercício foram cumpridas dentro dos prazos estabelecidos e com bastante antecedência.  
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS  
 

� Em relação à meta do 1º trimestre:  
� Adoção do BAR 2015 para evitar atrasos, e ainda manter coerência com os dados usados na elaboração do Zoneamento ciclo 2015-2017. 

 
� Em relação à meta do 2º trimestre:  

� Alteração metodológica: 
• Incorporação das informações de recursos contingentes (inovação); e 
• Adequação da ferramenta de postulação de prospectos. 

� Reavaliação dos arranjos utilizados para a regressão estatística (cálculo do volume); e 
� Ajuste fino dos parâmetros nas bacias de Campos e Santos. 

 
� Em relação à meta do 3º trimestre:  

� Incorporação dos dados do Zoneamento Nacional dos Recursos de Óleo e Gás Natural na simulação de produção das áreas. 
 

� Em relação à meta do exercício: 
� Tratamento com a Secretaria de Petróleo e Gás (SPG) durante as discussões das previsões de produção de petróleo e gás preparadas para os estudos que 

nortearam o Plano Nacional de Energia no longo prazo, da priorização de áreas da União para contratação de atividades de exploração e produção; 
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� Realização de videoconferência preliminar em 07/08, onde ocorreu a definição de critérios de base para o cronograma de contratação de áreas para futuras 

ofertas, com convergência entre EPE e MME na indicação de áreas com foco nas bacias da Margem Equatorial Brasileira (MEQ), Bacia de Sergipe-Alagoas 
e Bacia de Campos. Também foi convergente a orientação de estabelecer como prioritárias as áreas do Cronograma de contratação 2017-2019 para rodadas 
de licitação com alinhamento às diretrizes da nova Política de E&P deliberada pela Resolução CNPE 17/2017; 

� Realização de videoconferência com a SPG em 01/11 para apresentação dos resultados alcançados para as projeções a partir do planejamento de contratação 
proposto; e 

� Elaboração de um cronograma de entrada em produção para áreas da União com projeções de produção de petróleo e gás natural associadas 
cronologicamente a estas áreas. 
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3.2.2.4 PROJETO “PARTICIPAR OU PROMOVER DE EVENTOS RELACIONADOS AO SETOR ENERGÉTICO” 
 

Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Participar ou Promover de Eventos Relacionados ao Setor Energético” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau 
de afastamento em 
relação à data de 

conclusão prevista  

A (Prazo 
realizado-Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Participar de 60 
eventos em até 363 

dias (até 29/12/2017) 

Participar de 10 
eventos em até 90 

dias (até 
31/03/2017) 

Participar de 30 eventos 
em até 181 dias (até 

30/06/2017) 

Participar de 50 
eventos em até 273 

dias (até 30/09/2017) 

RESULTADOS  
 

� A meta do 1º, 2º, 3º e do exercício foram cumpridas dentro dos prazos previstos e, em muito, ultrapassadas. 
� Ressalta-se a importância desse projeto no sentido de se atingir um direcionamento estratégico da direção da Empresa de se descentralizar os interlocutores e criar 

uma política de porta-vozes, onde Superintendentes, Assessores, Consultores e Analistas têm participado como palestrantes ou debatedores em mesas de Congressos 
e Seminários pelo Brasil afora e, também, internacionalmente. 

 
AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 
� Em relação ao 1º trimestre: 

• Participação em 87 eventos, excedendo a meta de todo o exercício. 
� Em relação ao 2º trimestre: 

• Participação em 85 eventos, excedendo a meta de todo o exercício. 
� Em relação ao 3º trimestre: 

• Participação em 71 eventos, excedendo a meta de todo o exercício. 
� Em relação ao 4º trimestre: 

• Participação em 94 eventos, excedendo a meta de todo o exercício. 
� No total a EPE teve 337 participações ou realizações em eventos relacionados ao setor energético brasileiro. 
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OBSERVAÇÕES 
 

� O que foi considerado no projeto: 
� Participação de diretores, superintendentes (ou cargos similares), superintendentes adjuntos, consultores (I, II ou III) ou analistas (pesquisa energética ou 

gestão corporativa) em eventos externos relacionados ao Setor Energético (workshops, palestras, debates, seminários, congressos) como palestrantes, 
participantes de mesa de debates ou apresentadores de artigos técnicos em nome da Empresa. 

• Caso mais de um colaborador da EPE tenha participado como palestrante, debatedor ou apresentador de artigo técnico em evento externo à EPE, 
foi contabilizado no projeto apenas um evento. 

• Promoção de eventos (workshops, palestras, debates, seminários) relacionados ao Setor Energético, dentro ou fora da EPE, nos quais houve a 
participação de público externo (como palestrante ou debatedor ou plateia) à Empresa. Neste caso, podem ser considerados também os eventos do 
Ciclo de Palestras do “Trilhas do Conhecimento”. 

o Neste caso foi contabilizado no projeto apenas um evento e não o número de participantes da EPE. 
� O que não foi considerado no projeto: 

� Participação de diretores, superintendentes (ou cargos similares), superintendentes adjuntos, consultores (I, II ou III) ou analistas (pesquisa energética ou 
gestão corporativa) em eventos externos relacionados ao setor energético brasileiro (workshops, palestras, debates, seminários, congressos) como plateia, 
mesmo que representando a EPE; 

� Promoção de eventos (workshops, palestras, debates, seminários), dentro ou fora da EPE, nos quais houve a participação apenas de colaboradores da 
Empresa. Neste caso, não fazem parte os Cafés da Manhã do “Trilhas do Conhecimento”; 

� Reuniões internas ou externas com agentes internos ou externos à EPE; 
� Cursos, treinamentos e capacitações; e 
� Promoção de eventos e participação em eventos que não estivessem relacionados ao setor energético brasileiro. 
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3.2.2.5 PROJETO “DEFINIR POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO INTERNA” 
 

Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Definir Política de Comunicação Interna” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau 
de afastamento em 
relação à data de 

conclusão prevista  

A (Prazo 
realizado-Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Divulgar Política de 
Comunicação Interna  
em até 243 dias (até 

31/08/2017) 

Criar Grupo de 
Trabalho para 
elaboração da 

Política de 
Comunicação 

Interna em até 59 
dias (até 

28/02/2017) 

Apresentar Proposta 
Preliminar para o corpo 

funcional em até 151 
dias (até 31/05/2017) 

Não há 

RESULTADOS 
 

� A meta do exercício foi cumprida satisfatoriamente dentro do prazo previsto. 
� As metas parciais dos 1º e do 2º trimestres foram concluídas com atraso em função da substituição do Assessor de Comunicação Social da Empresa, responsável pela 

execução do projeto, mas não chegaram a prejudicar a meta do exercício. 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS  
 

� Em relação ao 1º trimestre: 
� Substituição do responsável pela Assessoria de Comunicação Social; 
� Realização de estudo de políticas e modelos de outras empresas públicas; e 
� Criação do Grupo de Trabalho para tratar do assunto Política de Comunicação. 

� Em relação ao 2º trimestre:  
� Opção por construir uma política única (Política de Comunicação Integrada), tanto de Comunicação Interna, quanto de Comunicação Externa; 
� Elaboração de proposta preliminar de Política de Comunicação; 
� Execução de consulta aos colaboradores da Empresa; 
� Apresentação e manifestação favorável por parte da Diretoria Executiva; e 
� Apresentação e aprovação por parte do Conselho de Administração. 

� Em relação ao 3º trimestre e à meta do exercício:  
� Ampla divulgação interna, para todo o corpo de empregados da instituição. 
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3.2.2.6 PROJETO “DEFINIR POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO EXTERNA” 

 
Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Definir Política de Comunicação Externa” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau 
de afastamento em 
relação à data de 

conclusão prevista  

A (Prazo 
realizado-Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Divulgar Política de 
Comunicação 

Externa em até 243 
dias (até 31/08/2017) 

Criar Grupo de 
Trabalho para 
elaboração da 

Política de 
Comunicação 

Externa em até 59 
dias (até 

28/02/2017) 

Apresentar Proposta 
Preliminar para o corpo 

funcional em até 151 
dias (até 31/05/2017) 

Não há 

RESULTADOS 
 

� A meta do exercício foi cumprida satisfatoriamente dentro do prazo previsto. 
� As metas parciais dos 1º e do 2º trimestres foram concluídas com atraso em função da substituição do Assessor de Comunicação Social da Empresa, responsável pela 

execução do projeto, mas não chegaram a prejudicar a meta do exercício. 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS  
 

� Em relação ao 1º trimestre: 
• Substituição do responsável pela Assessoria de Comunicação Social; 
• Realização de estudo de políticas e modelos de outras empresas públicas; e 
• Criação do Grupo de Trabalho para tratar do assunto Política de Comunicação. 

� Em relação ao 2º trimestre:  
• Opção por construir uma política única (Política de Comunicação Integrada), tanto de Comunicação Interna, quanto de Comunicação Externa; 
• Elaboração de proposta preliminar de Política de Comunicação; 
• Execução de consulta aos colaboradores da Empresa; 
• Apresentação e manifestação favorável por parte da Diretoria Executiva; e 
• Apresentação e aprovação por parte do Conselho de Administração. 

� Em relação ao 3º trimestre e à meta do exercício:  
• Ampla divulgação interna, para todo o corpo de empregados da instituição. 
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3.2.2.7 PROJETO “IMPLANTAR A GESTÃO DOCUMENTAL” 
 

3.2.2.7.1  INDICADOR IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOCUMENTAL DA EPE 
 

Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Implantar a Gestão Documental” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau 
de afastamento em 
relação à data de 

conclusão prevista 
para a implantação 

do Modelo de 
Gestão 

Documental da 
EPE 

A (Prazo 
realizado – 

Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Elaborar os 
procedimentos de 
gestão documental 

até 183 dias 
(30/09/2017) 

 Elaborar o Manual de 
Redação da EPE em até 

61 dias (31/05/2017) 

Elaborar os 
procedimentos de 

gestão documental até 
183 dias (30/09/2017) 

RESULTADOS 
 

� A meta do 2º trimestre foi parcialmente cumprida, mas a meta do 3º trimestre (do exercício) não foi cumprida em função da não disponibilização da plataforma 
tecnológica SEI por parte do TRF-4, que era uma premissa necessária para o êxito desse projeto, apesar de todo o esforço da EPE junto ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para que o mesmo intercedesse e requisitasse uma resposta por parte do Tribunal.  

� A Empresa entende que é necessário continuar atuando junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e ao TRF-4 para a liberação do uso do SEI, 
assim como é necessário reestruturar o projeto de gestão documental. 

� Salienta-se, contudo, os ganhos advindos das atividades intermediárias realizadas, tais como: 
� mapeamento dos processos; e 
� identificação dos fluxos documentais, tanto da DGC, quanto dos processos referentes aos Leilões de Energia. 

 
AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 
� Em relação ao 2º trimestre: 

� A minuta do Manual de Redação foi apresentada à DGC em 07/2017, que aprovou e orientou ajustes, os quais foram incorporados à proposta final com 
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adequação da nomenclatura para Manual de Padronização de Documentos. 
� O manual será submetido à apreciação da Diretoria Executiva em meados do 1º semestre de 2018 (em andamento) 

 
 
 

� Em relação ao 3º trimestre e à meta do exercício: 
� Mapeados os processos e identificados os fluxos documentais a serem gerenciados por meio da plataforma tecnológica (SEI) conforme premissa de 

planejamento, todavia a elaboração dos procedimentos não foi concluída devido à não disponibilização do SEI à EPE; 
� Definida a rotina e os procedimentos do Protocolo; 
� Criada a estrutura de Numeração Única de Processos (NUP); e 
� Iniciada a instrução de processo administrativo “piloto” – pagamentos e licitações. 
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3.2.2.7.2 INDICADOR IMPLANTAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SEI 
 

Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Implantar a Gestão Documental” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau 
de afastamento em 
relação à data de 

conclusão prevista 
para a implantação 
e parametrização 

do SEI 

A (Prazo 
realizado – 

Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Treinamento dos 
usuários (internos e 
externos) no SEI em 

até 273 dias 
(29/12/2017) 

 Instalar o SEI em até 61 
dias (31/05/2017). 

Parametrizar o SEI em 
até 90 dias 

(30/09/2017).  

RESULTADOS 
 

� A meta do exercício não foi cumprida devido à não disponibilização da plataforma tecnológica SEI por parte do TRF-4, que era uma premissa necessária para o êxito 
desse projeto, apesar de todo o esforço da EPE junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para que o mesmo intercedesse e requisitasse uma 
resposta por parte do Tribunal.  

� A Empresa entende que é necessário continuar atuando junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e ao TRF-4 para a liberação do uso do SEI, 
assim como é necessário reestruturar o projeto de gestão documental. 

� A concretização da meta de implantação do SEI teve como premissa a cessão da ferramenta à EPE pelo TRF 4ª Região até março de 2017. 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS  
 

� Plataforma SEI: 
� Solicitação de adesão da EPE ao SEI encaminhada ao MP; 
� Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão concorda com a adesão ao SEI por parte da EPE e encaminha pedido de autorização ao TRF-4 

(proprietário dos direitos); 
� Liberação da plataforma pelo TRF-4 (em estado de espera); e 
� Participação de 5 funcionários em treinamento na modalidade à distância promovido pela ENAP. 

 
PREMISSAS 

 
A concretização da meta de implantação do SEI teve como premissa a cessão da ferramenta à EPE pelo TRF 4ª Região até março de 2017. 
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3.2.2.7.3 INDICADOR TRATAMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL 
 

Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Implantar a Gestão Documental” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau 
de afastamento em 
relação à data de 
conclusão para o 

tratamento do 
acervo documental. 

A  (Prazo 
realizado – 

Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Transferir os 
documentos da EPE 
para guarda externa 

em até 243 dias 
(31/08/2017) 

   

RESULTADO 
 

� A meta do exercício não foi cumprida em função do contingenciamento orçamentário da União, que orientou a decisão de postergar a transferência dos documentos 
da EPE para guarda externa. Este projeto está sendo reprogramado no PDI 2018-2019 para ocorrer em 2019. 

 
AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 
� Elaboração do Termo de Referência para contratação do serviço de guarda externa; e 
� Suspensão das atividades para postergação implantação da meta em razão das restrições orçamentárias do exercício. 
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3.2.2.8 PROJETO “DESENVOLVER NOVA VERSÃO DO SGET” 
 

Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Desenvolver nova versão do SGET” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau 
de afastamento em 
relação à data de 

conclusão prevista  

A (Prazo 
realizado-Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Homologação do 
Módulo 2 do SGET 
em até 363 dias (até 

29/12/2017) 

Homologação do 
Módulo 1 do SGET 
em até 90 dias (até 

31/03/2017) 

Não há Não há 

STATUS  
 

� A meta do 1º trimestre foi cumprida dentro do prazo estabelecido; e 
� No entanto, a meta do exercício atingiu 90% de execução, sendo concluída em março de 2018.  

 
AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 
� Em relação ao 1º trimestre: 

� Homologação do Módulo 1 do SGET; e 
� Entrada em produção. O sistema foi utilizado na emissão automática de tabelas e estatísticas (expansão do sistema de transmissão) para o PDE 2026, para o 

PET/PELP - Ciclo 2017 1º semestre e para o PET/PELP - Ciclo 2017 2º semestre.  
� Em relação aos 2º e 3º trimestres: 

� Não havia metas estabelecidas para o 2º e 3º trimestres. Contudo, foram realizados ajustes pontuais no Módulo 1. 
� Em relação à meta do exercício: 

� Processo de homologação do módulo 2 atingiu 90% de andamento. 
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3.2.2.9 PROJETO “GERIR O CLIMA ORGANIZACIONAL” 
 

Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Gerir o Clima Organizacional” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau 
de afastamento em 
relação à data de 

conclusão prevista  

A (Prazo 
realizado – 

Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Implantar as ações de 
melhoria para os 
fatores e questões 

prioritárias da 
pesquisa de Clima 
Organizacional em 

até 363 dias  
(29/12/2017)  

Elaborar o relatório 
da Pesquisa de 

Clima 
Organizacional em 

até 90 dias     
(31/03/2017)  

Elaborar os planos de 
ação de melhoria em até 

181 dias  
(30/06/2017) 

Acompanhar as ações 
de melhoria em 

implantação até 272 
dias (30/09/2017) 

  
 

RESULTADO  
 

� Apesar da meta do exercício não ter sido atingida, foram realizadas várias atividades que contribuirão para o bom andamento da implantação das ações de melhoria 
em 2018. 

 
AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 
� Em relação ao 1º trimestre: 

• Elaborada a Pesquisa de Clima Organizacional. 
� Em relação ao 2º trimestre: 

• Concluído Plano de Ação contendo propostas de melhoria para o clima organizacional e submetido à apreciação do Diretor da DGC. 
� Em relação ao 3º trimestre: 

• Conclusão do plano de ação, para implantação das melhorias identificadas em outubro de 2017.  
� Em relação à meta do exercício: 

• Designação de Grupo de Trabalho responsável pela implantação do Plano de Ação; 
• Designado Grupo de Trabalho responsável pela implementação das ações de melhoria; 
• Pontos focais indicados e treinados em Relacionamento Interpessoal; 
• Definição do selo do clima organizacional; 
• Reunião com gestores acerca das ações de melhoria voltadas ao Fator Liderança 1° bimestre de 2018; 
• Implementação da Ação de Melhoria nº 2 (Fator Liderança) iniciada em dez/2017. 
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3.2.2.10 PROJETO “DESENVOLVER A FORMAÇÃO DA LIDERANÇA ORGANIZACIONAL” 

 
Tabela X: Indicadores e metas estratégicas de 2017 do Projeto “Desenvolver a Formação da Liderança Organizacional” 

Nome completo do 
Indicador 

Sigla do 
indicador 

Formula 
matemática do 

indicador 

Sinal do 
Indicador: 

Positivo= Maior 
melhor 

Negativo= menor 
melhor 

Meta 2017 
(exercício) 

Meta 1º. Trim. 
(parcial) 

Meta 2º. Trim (parcial) Meta 3º. Trim (parcial) 

Indicador de grau 
de afastamento em 
relação à data de 

conclusão prevista  

A (Prazo 
realizado – 

Prazo 
estimado)/Prazo 

estimado 

Negativo Concluir a aplicação 
da Fase II  em até 363 

dias (31/12/2017) 

Elaborar o conteúdo 
programático do 

Programa de 
Desenvolvimento 
de Lideranças em 

até 90 dias  
(30/03/2017) 

Aplicar a Fase I para a 
primeira turma em até 
181 dias (30/06/2017) 

Concluir a aplicação da 
Fase I e Iniciar a Fase 
II para as três turmas 

em até 272 dias 
(30/09/2017) 

RESULTADO  
 

� A definição da estratégia de execução e a reformulação do conteúdo programático postergaram a contratação da consultoria responsável pela implantação do 
programa. Meta redirecionada para o exercício de 2018. 

 
AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 
� Em relação à meta do 1º trimestre: 

� Definidas as competências gerenciais e organizacionais a serem trabalhadas; e 
� Definido o nível de proficiência requerido para cada uma das competências identificadas. 

� Em relação às metas dos 2º e 3º trimestres: 
� Validação das macro competências organizacionais e gerenciais e do conteúdo programático a ser aplicado ao longo da execução do projeto junto à 

Diretoria Executiva. 
� Em relação à meta do exercício: 

� Contratação de Consultoria técnica que será responsável pela implantação do programa; e 
� Redefinição da estratégia de execução e aplicação do programa ao longo de 2018. 
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Dessa forma, O Planejamento Estratégico Institucional Ciclo 2016-2019, Ano Base 2017, 

cumpriu com seu objetivo de viabilizar o cumprimento da Missão Institucional e permitir que a EPE 
caminhe na direção do atingimento de sua Visão Estratégica. 
 
 
3.3  DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 
 
3.3.1 Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de 
Responsabilidade da Unidade 

 
Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS  
 

A execução orçamentária das quatro ações vinculadas aos Programas de Energia Elétrica – 
2033 e Petróleo e Gás – 2053, detalhadas a seguir, sofreram forte impacto em razão do limite de 
empenho e pagamento, que implicou uma redução da ordem de 62,54 % nas despesas de PAC, 
prejudicando as atividades programadas, resultando na postergação ou cancelamento de 
projetos/atividades e significativos atrasos nos processos licitatórios por exigências apresentadas 
pelos  órgãos de fiscalização ambiental estaduais e federais.  

 
Quadro – Detalhamento Limite de empenho PAC 

Ação 
Dotação 
Inicial 

Dotação Final 
Limite de 
Empenho 

Total 
Empenhado 

• Programa de Energia Elétrica - 2033 7.809.753 6.093.186  1.651.374 
20LG - Estudos de Expansão de 
Transmissão de Energia Elétrica 

489.444 381.884 

3.117.800 

68.000 

20LF - Estudos de Inventário e Viabilidade 
para Expansão da Geração Hidrelétrica 

7.320.309 5.711.302 1.583.374 

• Programa de Petróleo e Gás - 2053 2.691.941 1.144.910 1.165.177 
20LH - Estudos para Expansão da Malha 
de Gasodutos 

1.174.665 944.910 277.700 

213E - Estudos Ambientais de Áreas 
Sedimentares 

1.517.276 200.000 0 

8785 – Gestão e Coordenação do PAC 1.085.221  1.085.221 887.477 

Total:  11.586. 915 8.323.317 2.816.551 

 
 
Observa-se, pelo Gráfico a seguir, que a execução orçamentária das ações constantes do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC - foi influenciada pelos limites de empenho e 
pagamento, não somente pelos valores fixados, mais principalmente pela oscilação do fluxo 
financeiro ocorrida durante o exercício. Iniciamos com a limitação do Decreto nº 8.961, de 
16/01/2017, que estabeleceu a programação orçamentária e financeira, estipulando o cronograma 
mensal de desembolso em 1/18 avos de janeiro a março. Ao longo do exercício, as ações do PAC 
sofreram restrições em virtude das dificuldades enfrentadas na liberação dos recursos financeiros 
(Programação Financeira). 
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Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS – Ação 20 LG - Estudos de Expansão de Transmissão de 
Energia Elétrica 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da 
UPC 

na execução da ação 

(     ) Integral      (x) Parcial 

Código 20LG                                                                                     Tipo: Atividade 

Descrição Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica 

Objetivo 
Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para orientar o 
desenvolvimento do setor                                               Código: 034 

Programa Energia Elétrica                         Código: 2033                Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( x ) Sim      (     )Não      Caso positivo: ( x )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

processados 

 20LG0001 489.444,00 381.884,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

20LG0001 Documento produzido Unidade 6 6 8 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

20LG0001 68.000,00 0,00 0,00    

0

11.596.915

1.931.152

6.841.599 6.841.599

1.700.000

2.400.000

2.400.000

3.117.800

PAC
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Análise Crítica da Execução Física e Financeira das Ações Constantes na LOA 
 
Nessa ação, o valor de R$ 68 mil foi empenhado para contratação de consultoria técnica de 
modelagem da rede elétrica para aumento de capacidade de transmissão da interligação entre as 
regiões Norte/Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste, cujo contrato só foi concluído em 2018. 

 
Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS – Ação 20 LH - Estudos para Expansão da Malha de 

Gasoduto 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da 
UPC 

na execução da ação 

(     ) Integral      (x) Parcial 

Código 20LH                                                                                   Tipo: Atividade 

Descrição Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos 

Objetivo 

Planejar a expansão da infraestrutura de gás natural de forma a atender e ampliar o 
abastecimento interno e contribuir para maior segurança energética do país. 

                                                              Código: 0529 

Programa Petróleo e Gás                           Código: 2053                Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( x ) Sim      (     )Não      Caso positivo: ( x )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

processados 

20LH0001 1.174.665,00 944.910,00 277.700,00 0,00 0,00 0,00 277.700,00 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

20LH0001 Documento produzido Unidade 3 3 6 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

20LH0001 0,00 0,00 0,00    

 

Análise Crítica da Execução Física e Financeira das Ações Constantes na LOA 
 

 Foram empenhados R$ 277,7 mil para a contratação de consultoria técnica na área de 
engenharia de projeto para a avaliação técnica e orçamentária de projetos de terminais de 
regaseificação de gás natural liquefeito – GNL - e de consultoria técnica em engenharia para 
fornecimento de uma base de dados contendo preços de construção e montagem de linha tronco e 
obras especiais para gasodutos de transporte. 
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 As atividades previstas para a ação foram influenciadas pela mudança na regulamentação do 
setor de gás previstas no Projeto de Lei nº 6.407.  As mudanças estão previstas no novo marco legal 
que o governo encaminhou para Congresso Nacional para o setor de gás natural, fruto do programa 
"Gás para Crescer", do Ministério das Minas e Energia (MME). O PL continua em discussão no 
Congresso Nacional. 

Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS – Ação 20LF - Estudos de Inventário e Viabilidade para 
Expansão da Geração Hidrelétrica 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da 
UPC 

na execução da ação 

(     ) Integral      (x) Parcial 

Código 20LF                                                                                     Tipo: Atividade 

Descrição Estudos de Inventário e Viabilidade para Expansão da Geração Hidrelétrica 

Objetivo 
Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para orientar o 
desenvolvimento do setor                                               Código:034 

Programa Energia Elétrica                         Código: 2033                Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( x ) Sim      (     )Não      Caso positivo: ( x )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

processados 

20LF0001 7.320.309,00 5.711.302,00 1.583.373,83 941.928,16 941.928,16 0,00 638.755,99 

Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

20LF0001 Documento produzido Unidade 43 43 3 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

20LF0001 0,00 0,00 0,00    

 
Análise Crítica da Execução Física e Financeira das Ações Constantes na LOA 

A ação Orçamentária 20LF - Estudos de Inventário e Viabilidade para Expansão da Geração 
Hidrelétrica teve sua execução orçamentária conforme detalhado a seguir: 
 

Quadro – Demonstrativo execução ação 20LF por empreendimento 

Empreendimento 
Total 

Empenhado 
Total 

Liquidado 
Estudo de Viabilidade Foz Apiacás 0,00 0,00 

Estudo de Viabilidade Castanheira 1.577.512,83 936.528,16 

Estudo de Viabilidade UHE Bem Querer 5.861,00 5.400,00 

Total: 1.583.373,83 941.928,16 
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 Com relação às despesas de PAC, foram empenhados R$ 1.583 mil e pagos R$ 942 mil. Do 
valor empenhado, R$ 1.577 mil foram aplicados no estudo de viabilidade de Castanheira, inclusive 
a realização de um TED com a Funai no valor de R$ 210 mil para a realização das Audiências 
Públicas junto os povos e terras indígenas localizados nos limites do empreendimento e R$ 5,8 mil 
no empreendimento UHE Bem Querer.  

Estudo de Viabilidade da UHE Castanheira – No exercício de 2017 foram executadas as 
contratações de consultorias técnicas especializadas para realizar os serviços, levantamentos e 
estudos de meio ambiente relacionados ao processo de licenciamento: EIA/RIMA (CT-EPE 
019/2013, firmado com o consorcio HABTEC/Nova Terra) e Estudos de Componentes Indígenas - 
ECI (CT-EPE 019/2015 firmado com a empresa MRS). Com relação à execução física, no âmbito 
do estudo de componente indígena foi realizada reunião de Apresentação do Plano de Trabalho e da 
Equipe Técnica junto às Comunidades Indígenas e diagnóstico sócio ambiental.  

 Com relação ao empreendimento da UHE de Castanheira existe o saldo dos contratos CT-
EPE 019/2013 e CT-EPE 019/2015 inscrito em Restos a Pagar, relativo aos últimos produtos do 
EIA/RIMA e ECI que estão pendentes de conclusão no valor de R$ 701.443,00. 

Estudo de Viabilidade UHE Bem Querer – As licitações na modalidade concorrência CO.EPE 
003/2017, para contratação dos serviços de consultoria técnica especializada para realizar 
levantamento e estudos de meio ambiente (EIA/RIMA), e CO.EPE.002/2017 para contratação dos 
serviços de consultoria técnica especializada para a realização do Estudo de Componente Indígena – 
ECI, necessários para a obtenção da licença prévia da UHE Bem Querer, somente foram concluídas  
em dezembro de 2017. 

Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS – 213E - Estudos Ambientais de Áreas Sedimentares 
 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da 
UPC 

na execução da ação 

(     ) Integral      (x) Parcial 

Código 213E                                                                                     Tipo: Atividade 

Descrição Estudos Ambientais de Áreas Sedimentares 

Objetivo 

Planejar o desenvolvimento e a manutenção das atividades exploratórias de petróleo e gás 
natural, tendo como ferramenta principal o Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e 
Gás, de forma a possibilitar a escolha pública sobre o momento de sua exploração, a 
definição de áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional e o aproveitamento 
racional das reservas. 

Código: 0053 

Programa Petróleo e Gás                         Código: 2053                Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária (x ) Sim      (     )Não      Caso positivo: ( x )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

processados 

213E0001 1.517.276,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Execução Física da Ação 
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Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

213E0001 Documento produzido Unidade 6 6 0 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 
de janeiro 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

213E0001 0,00 0,00 0,00   0 

 
 

Análise Crítica da execução física e financeira das ações constantes na LOA: 
 

 A licitação na modalidade concorrência (CO.EPE.004/2017) dos Estudos Ambientais de 
Áreas Sedimentares não foi concluída em 2017, impactando a execução orçamentária dessa ação. A 
execução do contrato para realização dos estudos de AAS de Solimões iniciou em 2018. 
 
Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 
 
 A LOA 2017 autorizou dotação no valor de R$ 1.517.276,00 para essa Ação, porém, em 
função do atraso na conclusão do processo licitatório e dos valores autorizados de limite de 
empenho houve necessidade de alteração do cronograma de desembolso do Contrato. 

 Já na ação de Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento foram 
empenhados R$ 887 mil, 82% do valor disponibilizado, e foram pagos R$ 701 mil. Essa ação se 
destina a despesas de apoio às ações orçamentárias do PAC e nela são executadas despesas de 
viagem, capacitação e quaisquer despesas que atendam a mais de um empreendimento.  

 

Quadro – Comparação Orçamento 2016 x 2017 
 

 
2016 2017 

Variação 
Percentual 

Lei Orçamentária 104.961.149 115.800.138 10% 

Lei Orçamentária + Alterações 110.471.542 108.336.941 -2% 

Crédito Empenhado 104.343.445(1) 101.977.243 -2% 

Crédito Liquidado 100.597.260 99.021.382 -2% 

Valores Pagos 100.460.886 97.226.991 -3% 

            Fonte: SIAFI 

 
 

 A Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, fixou as despesas da EPE para o exercício 
financeiro de 2017, no valor final total de R$ 115,8 milhões. Da dotação orçamentária final, foram 
empenhados 94% e pagos 90%. No levantamento da execução orçamentária, foram considerados os 
valores de TED (Termo de Descentralização) realizados no exercício com outros órgãos federais. 
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 Do valor total empenhado, aproximadamente 75% foram destinados às despesas de pessoal e 
benefícios, 17% às despesas discricionárias e 3% às despesas relacionadas aos empreendimentos 
PAC, entre outros. 
 
 Ao longo do exercício de 2017 foram publicados quatros decretos diferentes estabelecendo 
limites de empenho, limitando a execução orçamentária e financeira nos quatro primeiros meses do 
ano. Somente a partir de maio começaram as ampliações de limite de empenho, conforme 
demostrado a seguir:  

 

 

Quadro - Limites de Empenho definidos em 2017 

  
LOA  

Despesas 
Discricionárias1 

PAC TOTAL 

Dotação Orçamentária Final 17.559.336 3.117.800 20.677.136 
Limite de Empenho Dec. 8.961/2017 – 1/18 avos 
de janeiro a março 

3.306.506 1.931.152 5.237.658 

Limite de Empenho Dec. 9.018/2017 - abril 9.634.000 6.841.599 16.475.599 
Limite de Empenho Portaria nº 120, de 
08/05/2017 - maio 

14.634.000 6.841.599 21.475.599 

Limite de Empenho Dec. 9.112/2017 e Portaria 
nº 206, de 04/07/2017 - julho 

15.634.000 1.700.000 17.334.000 

Limite de Empenho Portaria nº 292, de 
14/09/2017 - setembro 

16.634.000 2.400.000 19.034.000 

Limite de Empenho Dec. 9.205/2017 - novembro 17.881.923 2.400.000 20.281.923 
Limite de Empenho Portaria nº 437, de 
12/12/2017 e Dec. 9.248/2017 - dezembro 17.559.336 3.117.800 20.677.136 

Fonte: DOU 
(1) Despesas discricionárias contemplam a ação de Administração da Unidade, Estudos do Planejamento do Setor Energético, Capacitação 

e Auxílio Moradia. 

 
 

O Decreto nº 8.961/2017 estabeleceu um limite de empenho e pagamento de 1/18 avos no 
período de janeiro a março de 2017. Por sua vez, o Decreto nº 9.018, de 30/03/2017, determinou um 
contingenciamento de 54% nas Despesas Discricionárias e uma redução de aproximadamente 59% 
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nas despesas de PAC. Em razão da baixa execução, a EPE disponibilizou ao Ministério de Minas e 
Energia R$ 4 milhões do limite de empenho de PAC, outros R$ 322.587 foram bloqueados na 
rubrica Despesas Discricionárias. As despesas de pessoal e benefícios não sofreram 
contingenciamento, tendo sido pagos 97% do valor final constante da LOA 2017. 

 A execução das despesas discricionárias atingiu 97% do limite final disponibilizado. Na 
ação Administração da Unidade, as despesas com aluguéis, condomínio, taxa de incêndio e seguro 
predial representaram 32% (R$ 4,9 milhões) do valor total realizado. Além disso, foram gastos R$ 
2,9 milhões com pagamento de dividendos, e R$ 737,8 mil com limpeza e conservação, R$ 1 
milhão com energia elétrica e R$ 792 mil com o contrato de secretárias executivas, entre outros. 

 Alguns créditos adicionais foram realizados ao longo do exercício de 2017 objetivando o 
melhor atendimento das necessidades da EPE, conforme detalhado no quadro a seguir: 

 
Quadro – Detalhamento Créditos Suplementares em 2017 

Alterações Orçamentárias  

Ação Suplementação Cancelamento 

20TP – Pagamento Pessoal  4.500.000 

2010 – Assistência Pré-Escolar 95.342  

2011 – Auxílio Transporte 60.000  

2012 – Auxílio Alimentação 45.657  

2004 - Assistência Médica 99.402  

2000 – Administração Unidade 16.370  
2000 – Administração Unidade TI  16.370 

4572 - Capacitação 30.000  

20LI - Estudos do Planejamento do Setor 
Energético 

  

216H - Auxílio Moradia  30.000 

20LG - Estudo Da Expansão da Transmissão  107.560 

20LH – Estudo Para Expansão da Malha de 
Gasodutos 

 229.755 

20LF – Estudos de Inventário e Viabilidade  1.609.007 

213E – Estudos Ambientais de Áreas 
Sedimentares 

 1.317.276 

  Fonte: SIAFI 
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Informações sobre a execução das despesas: 

Modalidade de Contratação 
Despesa executada Despesa paga 

2017 % 2016 % 2017 % 2016 % 

1.    Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 

9.307.808 9 8.909.015 9 9.214.724 9 8.909.015 9 

a)    Convite 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

b)    Tomada de Preços 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

c)     Concorrência 909.845 1 692.945 1 909.845 1 692.945 1 

d)    Pregão  8.397.964 8 8.216.070 8 8.304.879 8 8.216.070 8 

e)     Concurso 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

f)     Consulta 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
g)    Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2.     Contratações Diretas (h+i) 7.234.750 7 9.717.876 10 7.229.225 7 9.709.664 10 

h)     Dispensa 6.494.526 7 8.257.429 8 6.489.000 7 8.249.217 8 

i)      Inexigibilidade 740.224 1 1.460.447 1 740.224 1 1.460.447 1 

 
3.     Regime de Execução 

Especial 
11.078 0 24.120 0 11.078 0 24.120 0 

j)      Suprimento de Fundos 11.078 0 24.120 0 11.078 0 24.120 0 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 75.856.027 77 76.301.212 76 74.160.256 76 76.177.597 76 
k)      Pagamento em Folha 75.688.092 76 76.209.921 76 73.993.069 76 76.086.477 76 

l)    Diárias 167.934 0 91.291 0 167.186 0 91.120 0 

5.     Total das Despesas acima 
(1+2+3+4) 

92.409.663 93 94.952.223 94 90.615.283 93 94.820.396 94 

  
        

6.     Total das Despesas da UPC 99.021.382 100 100.597.260 100 97.226.991 100 100.460.886 100 
Fonte: Tesouro Gerencial 

 
 

 
Análise crítica:  
 

A despesa executada no exercício de 2017 em sua maioria objetivou atender folha de 
pagamento (77%).  

Das modalidades de licitação, pregão foi a mais utilizada com 8% do valor total empenhado, 
contratando-se diversos serviços como: serviço de reservas e emissão de passagens aéreas, 
manutenções de equipamentos, prestação de serviços gerais, serviço de telefonia, internet entre 
diversos outros. Com a modalidade de licitação concorrência foram contratados serviços de 
consultoria técnica especializada. 

Do valor total empenhado em dispensa de licitação em 2017, 72% foi destinado a 
pagamento de aluguéis e condomínios. As contratações realizadas por meio de inexigibilidade 
objetivaram a contratação de manutenção de softwares e serviços técnicos profissionais, entre 
outros. 

 Ademais, R$ 4,7 milhões foram empenhados para custear despesas que não se enquadram 
nas modalidades de contratação indicadas no quadro. Esses valores tinham por finalidade o 
pagamento de dividendos (R$ 2,9 milhões), ressarcimento de funcionários cedidos (956 mil), 
tributos (R$ 791 mil), entre outros. 
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Quadro – Despesas por grupo e elemento de despesa  

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

1. Despesas de Pessoal 76.540.736,73 76.372.756,00 75.688.092,47 76.209.921,17 852.644,26 162.834,83 73.993.069,47 76.086.477,23 

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 55.790.473,67 54.305.163,08 55.418.937,21 54.303.854,20 371.536,46 1.308,88 55.127.729,43 54.297.551,09 

Obrigações patronais 15.714.311,66 16.054.265,59 15.609.627,59 16.054.265,59 104.684,07 0,00 14.313.853,86 16.054.265,59 

Demais elementos do grupo 5.035.951,40 6.013.327,33 4.659.527,67 5.851.801,38 376.423,73 161.525,95 4.551.486,18 5.734.660,55 

3. Outras Despesas Correntes 24.549.041,34 27.438.994,09 22.462.415,16 23.881.943,29 2.086.625,88 3.557.050,80 22.366.047,30 23.869.013,53 

Outros Serv. de Terceiros - PJ 12.001.045,64 14.670.088,05 11.160.248,13 13.581.629,76 840.797,51 1.088.458,29 11.144.349,57 13.573.417,36 

Serviços de Consultoria 1.999.038,86 3.203.123,26 990.080,24 994.944,93 1.008.958,62 2.208.178,33 990.080,24 994.944,93 

Dividendos- Empresas Estatais Dependentes 2.962.246,05 2.334.288,31 2.962.246,05 2.334.288,31 0,00 0,00 2.962.246,05 2.334.288,31 

Locação de mão de obra 2.218.793,64 2.049.551,65 2.218.793,64 2.049.551,65 0,00 0,00 2.218.793,64 2.049.551,65 

Demais elementos do grupo 5.367.917,15 5.181.942,82 5.131.047,10 4.921.528,64 236.869,75 260.414,18 5.050.577,80 4.916.811,28 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não. Processados Valores Pagos 

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

4. Investimentos 887.464,55 531.695,28 870.874,55 505.395,08 16.590,00 26.300,20 867.874,55 505.395,08 

Equipamentos e material permanente 832.078,34 419.695,28 821.928,34 393.395,08 10.150,00 26.300,20 821.928,34 393.395,08 

Outros Serv. de Terceiros 55.386,21 112.000,00 48.946,21 112.000,00 6.440,00 0,00 45.946,21 112.000,00 
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Análise crítica:  
 
 A despesa empenhada no grupo de despesa 1 - pessoal - teve um aumento de 
aproximadamente 0,22% com relação ao realizado do ano anterior, e um valor menor inscrito em 
restos a pagar não processados no ano de 2017. 
  
 Com relação ao grupo de despesa 3 – custeio, ocorreu uma redução de 11% no exercício de 
2017. 49% dos valores foram empenhados para contratação de outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica, gerando uma redução de 18% para esse elemento de despesa. Nesse item, foram realizadas 
despesas como locação de imóveis (R$ 3,7 milhões), despesas com auxílio alimentação (R$ 3,1 
milhões), manutenção de software (R$ 601,2 mil), condomínios (R$ 994,9 mil), energia elétrica (R$ 
1 milhão), entre outras. 
 
 No que concerne às despesas com locação de imóveis, destacamos a redução de 27% de 
2016 (R$ 5,1 milhões) para 2017 (R$ 3,7 milhões) em razão de negociação do valor da locação. 
  
 A ação de capacitação teve sua dotação orçamentária empenhada na integralidade – R$ 372 
mil, além de R$ 84 mil para atividades com capacitação vinculadas aos empreendimentos do PAC, 
totalizando um valor de R$ 456 mil, tendo sido pagos R$ 420 mil. 
 
 Na ação de auxílio moradia, o valor orçamentário final para essa ação foi de R$ 361,6 mil. 
Foram empenhados R$ 283,9 mil e pagos R$ 256,7 mil. 
 
 Além disso, foram empenhados R$ 1,99 milhões em consultorias, R$ 1,3 foram destinados 
aos estudos de viabilidade da UHE Castanheira, R$ 227 mil com os estudos do PEMAT e R$ 68 mil 
com estudos de planejamento de transmissão.  
 
 As despesas de dividendos foram de R$ 2,9 milhões e essas despesas dizem respeito à 
obrigação legal consequência de resultado financeiro positivo apurado no exercício de 2016. 
  

Com relação aos demais elementos do grupo de despesa, no valor de R$ 5,4 milhões, R$1,4 
milhão referem-se ao benefício de assistência médica, R$ 171 mil foram destinados à despesa com 
locomoção, R$ 762 mil foram gastos com auxílio creche, entre outros. 

 
 
3.4  DESEMPENHO OPERACIONAL 

 
A seguir são apresentados os principais resultados dos trabalhos realizados pela EPE em 

2017: 
 

A. Balanço Energético Nacional 2017 - Ano Base 2016 
 

O Balanço Energético Nacional - BEN contabiliza a oferta, a transformação e o consumo de 
energia no Brasil, contemplando as atividades de extração de recursos energéticos primários, sua 
conversão em formas secundárias, importação e exportação, a distribuição e o uso final da energia. 

 
Como resultados das atividades relacionadas ao Balanço Energético Nacional, em setembro 

de 2017, foi publicado o relatório final do BEN 2017 e a sua versão eletrônica está disponível na 
página da EPE na Internet. 
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B. Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2017 - Ano Base 2016 
 

O Anuário Estatístico de Energia Elétrica é o documento onde são compiladas séries 
históricas consolidadas sobre oferta e demanda de energia elétrica no país e no exterior. O Anuário 
amplia as informações que já são trazidas anualmente pelo Balanço Energético Nacional, e 
consolida aquelas apresentadas na Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica – ambos os 
trabalhos produzidos regularmente pela EPE. 

 
C. Estudos de Cenários Econômicos Energéticos - Horizonte Decenal  

 
Caracterização do cenário macroeconômico para os próximos 10 anos (2016-2026) (SEE) 

 
Estes estudos detalham elementos conjunturais e estruturais que baseiam as premissas 

macroeconômicas e setoriais adotadas para o horizonte decenal. A caracterização do cenário 
econômico subsidia os estudos de demanda e oferta de energia do Plano Decenal de Energia 
respectivo, publicado também em 2017. Estes estudos foram sumarizados na Nota Técnica DEA 
009/17: “Caracterização do Cenário Macroeconômico para os próximos 10 anos (2017-2026)” e 
disponibilizados no “site” da EPE no endereço eletrônico: http://www.epe.gov.br/sites-
pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-245/topico-261/DEA 
009-17 - Cenário macroeconômico_2017-2026_VF[1].pdf 
 

Projeção da demanda de energia elétrica para os próximos 10 anos (2017-2026)  
 
Os estudos sobre a demanda de eletricidade culminaram na elaboração da Nota Técnica 

DEA 001/2017: “Projeção da Demanda de Energia Elétrica para os próximos 10 anos (2017-
2026)”, divulgada no “site” da EPE, em janeiro de 2017. Os resultados apresentados nessa nota 
técnica subsidiaram atualizações e revisões do Plano Decenal de Expansão de Energia. Ressalta-se 
que a previsão de mercado e carga documentada na referida nota, no que se refere especificamente 
às previsões da carga de energia e de demanda para os primeiros cinco anos do horizonte, é 
resultado da análise e elaboração conjunta da EPE e do ONS e se constituiu em uma das premissas 
para a atualização da base de dados do Planejamento Anual da Operação Energética 2017-2021 
elaborado pelo ONS. 

 
 
Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia  

 
Os estudos que subsidiaram o PDE contaram com o apoio do MME e a estreita colaboração 

de diversas empresas do setor energético, de forma a possibilitar que a abrangência do planejamento 
no horizonte decenal incorporasse uma visão integrada do setor. 

 
No ciclo do PDE 2017-2026 destaca-se a introdução de um Modelo de Decisão de 

Investimentos (MDI), que busca otimizar a expansão da matriz de geração e principais troncos de 
interligação, minimizando o custo esperado total de investimento e operação. Entre as restrições 
consideradas no modelo, cabe destacar a avaliação do atendimento às demandas de energia e 
potência, fazendo com que a expansão obtida indique, explicitamente, a oferta necessária para o 
atendimento à ponta. Além disso, o uso dessa ferramenta possibilitou que o cálculo do Custo 
Marginal de Expansão (CME) fosse feito durante o processo de definição da expansão ótima, e não 
mais de forma exógena. Antes do uso do MDI, a indicação da expansão era feita pela 
hierarquização das fontes, por custo esperado baseado nos leilões passados, e definição dos 
montantes de modo a atingir a igualdade entre CMO e CME, respeitando as diretrizes de política 
energética estabelecidas junto ao MME. 
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Destaca-se também a apresentação de diversas visões de futuro, no capítulo de geração de 

energia elétrica, ao invés de um único cenário fixo. Além de fornecer mais informações aos 
empreendedores, aumentando os subsídios para as tomadas de decisão, essa nova abordagem 
permite apresentar explicitamente as incertezas que ainda não são representadas nos modelos além 
de testar as condições de adequabilidade de suprimento para diferentes composições futuras da 
matriz. 
 

Por fim, cabe ressaltar a mudança de estrutura do relatório, que buscou apresentar um 
conteúdo que estimulasse a discussão sobre temas importantes. No capítulo de geração, por 
exemplo, foram abordados temas como a necessidade de avanço nas ferramentas computacionais, 
criação de mecanismos comerciais que viabilizem a contratação de fontes para atendimento à 
demanda de ponta e a atenção sobre os possíveis efeitos das mudanças climáticas na oferta de 
energia. 

 
D. Estudos de Apoio aos Leilões de Contratação de Energia 
 
Análise dos Projetos 

 
Em 2017, foram desenvolvidos pela EPE estudos e atividades relacionadas à análise técnica 

de projetos de geração de energia elétrica, visando, sobretudo, à Habilitação Técnica para 
participação nos Leilões de Compra de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada – 
ACR. A análise é multidisciplinar, envolvendo diferentes áreas técnicas da EPE.  

 
Dentre as atividades realizadas, destacam-se: 
 
• cadastramento dos projetos de geração de energia elétrica para fins de participação nos 

leilões;  
• análise técnica e documental de cada projeto e do atendimento aos requisitos à 

participação nos leilões;  
• emissão da Habilitação Técnica ou Declaração de Aptidão à Inscrição no Leilão (DAIL) 

dos projetos;  
• cálculos de garantia física dos empreendimentos, e COP/CEC8 quando cabível; 
• preparação e disponibilização à ANEEL da base para cálculo das tarifas de uso do 

sistema de transmissão, bem como apoio aos estudos para definição da capacidade 
remanescente do sistema de transmissão; 

• cálculos para subsidiar o MME na definição dos preços de referência de cada leilão; 
• cálculo da energia demandada nos leilões de reserva. 
• apoio aos processos de decisão do MME referentes ao Leilão de Descontratação ( 

Portaria MME nº 151/2017). 
 

Especificamente para os Leilões de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos 
Empreendimentos de Geração de 2017 – LEN 2017, ressalta-se que: 
 

• Os empreendimentos que já tinham comercializado energia em leilões de energia nova, 
fontes alternativas ou de energia de reserva, foram dispensados da apresentação da 
documentação completa, sendo obrigatória apenas a apresentação do Requerimento de 
Cadastramento. Para estes casos, os empreendimentos que foram considerados aptos a 

                                                 
8 COP - Custo Variável de Operação e CEC - Custo Econômico de Curto Prazo. 
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participar dos LEN 2017 receberam da EPE uma Declaração de Aptidão à Inscrição no 
Leilão – DAIL, em substituição à Habilitação Técnica. A estruturação desse processo 
simplificado de avaliação foi desenvolvida entre 2015 e 2016, em atendimento à Portaria 
MME n° 382/2015. Esse processo foi posteriormente ratificado na Portaria MME nº 102, 
de 22 de março de 2016, elaborada pelo MME com apoio da EPE. 

• O processo de análise e habilitação técnica para usinas hidrelétricas acima de 50 MW 
compreende, além da análise técnica dos Estudos de Viabilidade da usina, uma avaliação 
orçamentária e dos quantitativos dos projetos, visando a definição dos preços de 
referência dos empreendimentos e observando o princípio da modicidade tarifária. No 
que tange aos Leilões de 2017, não foram analisados projetos referentes às usinas 
hidrelétricas com necessidade de elaboração de relatórios técnico-orçamentários pela 
EPE, para apreciação do MME e subsequente atendimento à Instrução Normativa do 
TCU n° 027/98; 

• Conforme Resolução Normativa ANEEL nº 673/2015, os projetos de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas - PCH deixaram de ter o Projeto Básico aprovado pela Agência. Nesse 
sentido, para fins de participação nos leilões, foi requerido ao empreendedor apresentar o 
Despacho de Registro do Sumário Executivo - DRS emitido pela ANEEL. Em razão 
disso, a EPE reforçou a avaliação da consistência dos projetos de PCH apresentados, 
com foco nos dados básicos para cálculo da potência do empreendimento e da sua 
garantia física, resultando em maior esforço para habilitação dos projetos em relação a 
leilões anteriores; 

• No caso dos empreendimentos eólicos, além da análise técnica dos projetos cadastrados, 
foi realizado o trabalho de identificação e notificação de interferências aerodinâmicas 
entre parques, visando a evitar eventuais conflitos após o leilão. 

 
A seguir estão relacionados os leilões ao longo de 2017 em que houve participação da EPE: 

 
• Ocorrência de 2 (dois) leilões, simultaneamente, denominados Leilões “A-4” e “A-6” de 

2017, com ampla participação da EPE. A alteração do tempo previsto para entrada em 
operação comercial está em conformidade com a nova redação do Decreto nº 
5.163/2004, em seu art. 19, com a emissão do Decreto nº 9.143/2017; 

• Além desses, ocorreram os Leilões “A-1” e “A-2” de 2017, com participação da EPE 
apenas nos cálculos que serviram de subsídio ao MME para a definição dos preços; 

• Ainda, em consonância com as alterações promovidas no Decreto nº 5.163/2004, e desde 
que haja demanda declarada pelos agentes de distribuição, definiu-se que anualmente 
deverão ser promovidos no mínimo, 1 (um) leilão para compra de energia elétrica 
proveniente de empreendimentos de geração existentes (“A-1”) e 2 (dois) leilões para 
compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, sendo 1 
(um) no ano “A-3” ou “A-4” e outro no ano “A-5” ou “A-6”. 

 
Para os leilões “A-4” e “A-6” de 2017: 

 
• Caso os projetos que tenham sido habilitados tecnicamente para participação no 2° 

Leilão de Energia de Reserva de 2016, os empreendedores puderam requerer o 
cadastramento nos Leilões de 2017 estando dispensados da apresentação completa dos 
documentos para cadastramento, com exceção daqueles previstos em portaria específica, 
desde que mantidas inalteradas suas respectivas características técnicas. Além disso, um 
mesmo projeto poderia ser cadastrado em ambos os leilões, simultaneamente, com a 
apresentação de um único conjunto de documentos, desde que mantidas inalteradas as 
características técnicas do mesmo visando à participação nesses certames; 
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• Os empreendimentos cuja energia já havia sido comercializada em leilões de energia 
nova, de fontes alternativas ou de energia de reserva, foram dispensados da apresentação 
da documentação completa, sendo obrigatória apenas a apresentação do Requerimento 
de Cadastramento. Para esses casos, os empreendimentos que foram considerados aptos 
a participar dos Leilões de 2017 receberam da EPE uma Declaração de Aptidão à 
Inscrição no Leilão – DAIL, em substituição à Habilitação Técnica, conforme Portaria 
MME nº 102/2016; 

• Não houve processo de análise e habilitação técnica para usinas hidrelétricas acima de 
50 MW; 

• Conforme Resolução Normativa ANEEL nº 673/2015, os projetos de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas – PCH deixaram de ter o Projeto Básico aprovado pela Agência. Nesse 
sentido, para fins de participação nos leilões, foi requerido ao empreendedor apresentar o 
Despacho de Registro do Sumário Executivo - DRS emitido pela ANEEL. Projetos de 
Centrais Geradoras Hidrelétrica de Capacidade Reduzida (CGH) também utilizam deste 
despacho. Em razão disso, a EPE reforçou a avaliação da consistência dos projetos de 
PCH e CGH apresentados, com foco nos dados básicos para cálculo da potência do 
empreendimento e da sua garantia física, resultando em maior esforço para habilitação 
dos projetos em relação aos leilões anteriores; 

• No caso dos empreendimentos eólicos, além da análise técnica dos projetos cadastrados, 
foi realizado o trabalho de identificação e notificação de interferências aerodinâmicas 
entre parques, visando evitar eventuais conflitos após o leilão. 

 
Para o Leilão “A-4” de 2017, foi considerada a Capacidade Remanescente do Sistema 

Interligado Nacional - SIN para Escoamento de Geração, para fins de classificação dos lances. 
 

A seguir estão relacionados os leilões de energia realizados ao longo do ano de 2017 em que 
houve participação da EPE: 

 
• Leilão “A-4” de 2017, realizado em 18 de dezembro de 2017, com início de suprimento 

em 1° de janeiro de 2021, para contratação de energia elétrica proveniente de novos 
empreendimentos de geração de fonte hídrica (UHE, PCH e CGH), eólica, solar 
fotovoltaica e termelétrica a biomassa, em que coube à EPE a análise dos projetos para 
fins de Habilitação Técnica; 

• Leilão “A-6” de 2017, realizado em 20 de dezembro de 2017, com início de suprimento 
em 1° de janeiro de 2023, para contratação de energia elétrica proveniente de novos 
empreendimentos de geração de fonte hídrica (UHE e PCH), eólica, termelétrica a 
biomassa, carvão e gás natural em ciclo combinado, em que coube à EPE a análise dos 
projetos para fins de Habilitação Técnica. 

 
A tabela a seguir sintetiza os dados relativos aos leilões de 2017. 
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Estudos Energéticos 
 

No âmbito dos leilões para compra de energia elétrica foram realizados e/ou validados 
cálculos de garantia física para todos os 1.595 empreendimentos habilitados nos leilões com 
participação da EPE ao longo de 2017, além de avaliações específicas de forma a subsidiar as 
decisões do MME. Estes estudos estão documentados nas Notas Técnicas a seguir apresentadas: 

 

 
 
 
 

Qtd.
MW 

Instalado
Qtd.

MW 

Instalado 
(1)

Qtd.
MW 

Outorgado
Qtd.

MW 

Instalado 
(2)

Qtd. Contratada no 

ACR (MW Médio)

Eólica 954 26.603,8 315 8.907,2 47 310,7 2 64,0 35,6

Fotovoltaica 574 18.352,2 315 14.029,7 4 99,8 20 574,0 170,2

PCH 69 942,8 36 561,4 2 20,9 1 10,0 5,0

CGH 37 92,3 22 55,5 - - 1 1,5 0,8

Biomassa 42 1.974,4 20 742,4 - - 1 25,0 8,6

Total 1.676 47.965,5 708 24.296,2 53 431,4 25 674,5 220,2

Eólica 953 26.650,9 803,0 22.199,8 47 310,7 48 1.386,6 691,8

UHE 4 222,0 3,0 104,0 - - - - -

PCH 66 1.043,8 43,0 731,7 2 20,9 6 139,0 71,3

Biomassa 42 2.067,5 30,0 1.196,8 - - 6 177,1 102,6

Carvão 4 1.879,9 1,0 340,0 - - - - -

Gás Natural 23 21.560,3 7,0 9.178,4 - - 2 2.138,9 1.870,9

Total 1.092 53.424,4 887 33.750,7 49 331,6 62 3.841,6 2.736,6

2.768 - 1.595 - 102 - 87 - - -

(1) Para projetos fotovoltaicos, a potência dos projetos habil itados é dada em MWp, sendo a soma das potências nominais dos módulos fotovoltaicos.

(2) Para o Leilão A-6, empreendimentos com contrato e/ou em operação comercial  não foram considerados na soma da Potência Contratada (MW Instalado), conforme informe CCEE.

(3) Preço Médio considerando todos os produtos comercializados no lei lão, conforme informe CCEE.

A-4

Total

144,51

A-6 189,45

Projetos Habilitados Projetos DAIL Preço Médio 

Contratado pelas 

Distribuidoras 

(R$/MWh)
(3)

Leilão Fonte

Projetos Cadastrados Projetos Contratados no Leilão

Título Número 
Garantia Física de Empreendimentos Termelétricos - Leilão de Energia Nova A-4 de 
2017 

EPE-DEE-RE-079/2017 

Garantia Física dos Empreendimentos Eólicos - Leilão A-4/2017 EPE-DEE-RE-080/2017 
Garantia Física dos Empreendimentos Fotovoltaicos - Leilão A-4/2017 EPE-DEE-RE-082/2017 
Garantia Física das Pequenas Centrais Hidrelétricas - A-4 de 2017 EPE-DEE-RE-083/2017 
Garantia Física das Centrais Geradoras Hidrelétricas - A-4 de 2017 EPE-DEE-RE-084/2017 
Garantia Física das Usinas Hidrelétricas não Despachadas Centralizadamente - A-6 de 
2017 

EPE-DEE-RE-086/2017 

Garantia Física de Novos Empreendimentos Hidrelétricos com Despacho Centralizado - 
Leilão de Energia Nova A-6 de 2017 

EPE-DEE-RE-075/2017 

Garantia Física de Empreendimentos Termelétricos - Leilão de Energia Nova A-6 de 
2017 

EPE-DEE-RE-078/2017 

Garantia Física dos Empreendimentos Eólicos - Leilão A-6/2017 EPE-DEE-RE-081/2017 
Instrumentos e Parâmetros do Leilão A-6 de 2017 EPE-DEE-RE-070/2017 
Estudo sobre necessidade e oportunidade de leilão de Energia de Reserva EPE-DEE-NT-100/2017 
Limite de Descontratação de Energia de Reserva - Mecanismo de Descontratação de 
2017 

EPE-DEE-RE-040/2017 
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Estudos Elétricos 
 

No ano de 2017, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu a realização do 25º e do 26º 
Leilões de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração, denominados 
respectivamente Leilões “A-4/2017” e “A-6/2017”. Dentre as diversas atividades associadas à 
habilitação técnica dos empreendimentos cadastrados, destacam-se a avaliação das informações 
referentes aos pontos de conexão cadastrados, a análise da documentação de acesso apresentada, a 
elaboração das bases de dados para o cálculo das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão – 
TUST e a configuração das informações dos empreendimentos habilitados nos sistemas eletrônicos 
desenvolvidos pela CCEE. Para o Leilão “A-6/2017”, foi elaborado o relatório EPE-DEE-RE-
068/2017-rev0, de 11 de outubro de 2017, contendo as avaliações técnicas para definição da 
conexão elétrica da UHE Telêmaco Borba. 

 
No caso específico do Leilão “A-4/2017”, foi elaborado o Relatório EPE-DEE-RE-

051/2017-r0, de 06 de setembro de 2017, contendo as definições de topologia, critérios e premissas 
para o estabelecimento das capacidades de escoamento do sistema de transmissão considerado nesse 
certame. 

 
Ainda no ano de 2017, foi elaborado o relatório EPE-DEE-RE-091-2017/2017-rev0, de 21 

de dezembro de 2017, contendo as definições de topologia, critérios e premissas para o 
estabelecimento das capacidades de escoamento do sistema de transmissão a ser considerado no 27º 
Leilões de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração (Leilão A-4 de 2018) que 
será realizado em abril de 2018. 

 
Também foi elaborada a Nota Técnica EPE-DEE-RE-025/2017-r0, de 24 de abril de 2017, 

que apresentou uma proposta de metodologia para avaliação da complementaridade entre as fontes 
solar fotovoltaica e eólica, com foco nas avaliações energéticas e na adequabilidade para estudos de 
otimização do sistema de transmissão. 

 
No que se refere às atividades de avaliação de alterações de características técnicas pós-

leilão, realizadas em conjunto com a SGE, foram avaliadas e concluídas as solicitações de 108 
empreendimentos. Dentre as principais atividades realizadas destacam-se: (i) avaliações das 
documentações de acesso recebidas, (ii) a análise da configuração dos sistemas de conexão das 
usinas e (iii) a elaboração de notas técnicas específicas que subsidiam a tomada de decisão do MME 
acerca das alterações de projetos pleiteadas pelos empreendedores. 

 
E. Plano de Expansão de Transmissão 

 
Foram desenvolvidos estudos e atividades, a seguir descritos, destinados a subsidiar os 

leilões de empreendimentos de transmissão: 
 

Programa de Expansão da Transmissão e Plano de Expansão de Longo Prazo - PET/PELP  
 

O PET/PELP, é um relatório gerencial que contém todas as obras de expansão do Sistema 
Interligado Nacional, definidas a partir dos estudos de planejamento elaborados pela EPE e que 
ainda não foram outorgadas. O relatório é composto por duas partes: (i) a primeira parte engloba as 
obras no horizonte do PET, isto é, ao longo dos seis primeiros anos) ; (ii) a segunda parte trata das 
obras no horizonte do PELP, ou seja, a partir do sétimo ano.  A primeira parte (PET) compreende a 
consolidação das análises e resultados dos estudos de viabilidade técnico-econômica e 
socioambiental de alternativas (relatórios denominados R1), visando proporcionar ao MME e aos 
agentes do setor elétrico uma visão completa dos empreendimentos recomendados para serem 
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instalados no Sistema Interligado Nacional (SIN) no horizonte de seis anos, inclusive com a 
estimativa de custos destes empreendimentos, em duas edições anuais – março e setembro. A 
segunda parte (PELP) trata das obras identificadas para entrar em operação a partir do sétimo ano, 
têm caráter indicativo, podendo ser confirmadas, antecipadas ou postergadas, a depender da 
evolução do mercado e do plano de geração.  
 

A edição PET/PELP 2017 – 1º semestre apresentou, no horizonte do PET, a recomendação 
de implantação de cerca de 21.500 km de novas linhas de transmissão e 54 novas subestações e/ou 
novos pátios. Esses empreendimentos representaram um investimento estimado de R$ 38,8 bilhões. 
 

Já na edição PET/PELP 2017 – 2º semestre, com a inclusão de novas instalações 
recomendadas pelos estudos realizados entre março e agosto e exclusão dos empreendimentos 
licitados e autorizados neste período, os montantes apresentados foram de 15.600 km de linhas de 
transmissão, 43 novas subestações e/ou novos pátios, e investimento estimado de R$ 30,0 bilhões. 
 

Análise Técnico-Econômica e Socioambiental de Alternativas – Relatórios R1  
 

Tais análises integram os estudos de planejamento da expansão da Transmissão, de maneira 
conjunta e integrada às análises elétricas. Além de subsidiar a escolha da alternativa, a análise 
socioambiental no âmbito do Relatório R1 contempla a definição de corredores de passagem para 
implantação as linhas de transmissão e localização referencial de subestações, e respectivas 
caracterizações socioambientais, detalhadas no Relatório R3.  

 
Estudos de Transmissão 

 
Durante o ano de 2017, foram realizados inúmeros estudos para expansão do Sistema 

Interligado Nacional (Relatórios R1), grande parte finalizada ao longo do ano (29) e alguns cuja 
finalização ocorrerá em 2018.  

  
Dentre os estudos realizados em 2017, merece destaque especial aquele realizado para 

mitigar os impactos provocados pelos atrasos de obras prioritárias, a exemplo daquelas concedidas 
aos consórcios com participação da ABENGOA, o qual foi demanda específica do MME. Este 
estudo determinou um conjunto mínimo de reforços necessários para mitigar as restrições de 
transmissão decorrentes do atraso de importantes instalações da Rede Básica, com impactos 
significativos para o suprimento de energia através do SIN. Sua execução demandou grande 
empenho da STE e SMA dada a urgência de implantação do conjunto de empreendimentos 
recomendados, que efetivamente foi licitado no Leilão 002/2017. 

 
São apresentados a seguir os principais estudos realizados para as diversas regiões do Brasil: 

 
• Na Região Norte destacam-se: (i) estudo para definir o sistema para o escoamento do 

potencial de geração existente/futuro e atendimento da carga da região de Dianópolis; 
(ii) estudo para o suprimento ao município de Presidente Figueiredo; (iii) revisão do 
estudo de suprimento a região metropolitana de Manaus; (iv) revisão do estudo de 
atendimento elétrico as regiões nordeste do Tocantins e sul do Maranhão; (v) revisão do 
estudo de atendimento elétrico a região sudeste do Pará; (vi) estudo para determinação 
das características mínimas para as máquinas a serem contratadas em futuros leilões de 
energia para o estado de Roraima. 

• Na Região Nordeste podem ser destacados: (i) estudo para o atendimento as cargas da 
Coelba na região de Feira de Santana; (ii) estudo para o atendimento as regiões de 
Mossoró, Aracati e Fortaleza; (iii) estudo para o atendimento as cargas das subestações 
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Tacaimbó e Ribeirão; (iv) estudo para o escoamento de geração na SE Suape II; (v) 
reavaliação do estudo de suprimento a região do Alto Médio Canindé e Sertão do 
Araripe.  

• Na Região Sudeste/Centro-Oeste foram desenvolvidos vários estudos como: (i) estudo 
para identificar e recomendar obras de transmissão para solucionar problemas no sistema 
de atendimento ao estado de Goiás; (ii) estudo prospectivo para  escoamento do 
potencial solar das regiões norte e noroeste de Minas Gerais; (iii) atendimento a região 
de Inhumas, Itaberaí, Itapuranga e Guapó; (iv) análise de viabilidade técnico-econômica 
e socioambiental para a adequação da conexão provisória da SE Sinop aos padrões de 
rede básica; (v) atendimento a região metropolitana do Rio de Janeiro; (vi) estudo de 
atendimento a região de Capão Bonito; (vii) estudo para identificar os reforços para o 
sistema em 345 kV de São Paulo – LT 345 kV Baixada Santista – Tijuco Preto e SE Sul. 

• Na Região Sul destacam-se: (i) revisão do estudo de atendimento a região Centro-Sul do 
estado do Paraná;; (ii) estudo para o atendimento a região Oeste do estado de Santa 
Catarina; (iii) revisão do estudo para atendimento as regiões Sul e Extremo Sul do estado 
de Santa Catarina; (iv) estudos de atendimento as regiões de Cruz Alta e Serrana do Rio 
Grande do Sul.   

 
Em 2017, foram realizadas duas licitações de outorgas de concessão (leilões 005/2016 e 

002/2017), nas quais foram arrematados cerca de 11.000 km de linhas de transmissão e 23.600 
MVA de subestações, distribuídos em diversos estados.  

 
Avaliação de Relatórios R2, R3 e R4 elaborados por terceiros 

 
Além das análises de conformidade dos relatórios R2 elaborados por terceiros, que no ano 

de 2017 totalizaram 45 empreendimentos de transmissão, a EPE elaborou o relatório R2 para o 
sistema de transmissão composto pela LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba, C1 e C2, duas unidades de 
transformação em 500/230 kV – 300 MVA na SE Janaúba, duas unidades de transformação 
230/138 kV, na SE Jaíba e pela LT 345 kV Pirapora 2 – Três Marias. Estas instalações foram 
recomendadas no estudo prospectivo para o escoamento do potencial solar das regiões Norte e 
Nordeste de Minas Gerais.  

  
Ainda com referência aos relatórios R2, também foi elaborada pela EPE uma Nota Técnica 

com os resultados dos estudos de transitórios eletromagnéticos de manobra para o novo tronco de 
transmissão em 500 kV Xingu – Serra Pelada – Miracema – Gilbués – Barreiras II, obras 
recomendadas pelo estudo para mitigar os impactos de atrasos de instalações de transmissão 
concedidas. 

 
No caso dos Relatórios R3, é feita uma análise expedita, e eventuais inconsistências são 

informadas ao MME, ou diretamente à empresa que elaborou o Relatório R3, nos casos de estudos 
que a EPE esteja acompanhando diretamente. 
 

Sistema de Gestão da Expansão as Transmissão – SGET 
 
O SGET consiste em uma ferramenta de gestão que está sendo desenvolvida para gerir todas 

as etapas associadas à expansão da transmissão, tendo início no desenvolvimento dos estudos de 
planejamento, passando pelo acompanhamento das obras planejadas nos estudos e culminando na 
elaboração das estatísticas associadas a essa expansão. 
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As atividades previstas para a elaboração dessa ferramenta podem ser organizadas em três 
módulos principais. Os itens abaixo descrevem, em termos gerais, o propósito de cada um desses 
módulos. 

 
• Módulo 1: reformulação completa da versão anterior do sistema, criando-se um 

ambiente específico para: (i) o cadastramento das diversas obras recomendadas nos 
estudos de planejamento; (ii) o custeamento dessas obras com base no Banco de Preços 
da ANEEL mais atual; e (iii) a elaboração automática de estatísticas a compor o Decenal 
de Energia (PDE) e dos documentos Programa de Expansão da Transmissão 
(PET)/Plano de Expansão de Longo Prazo (PELP). 

• Módulo 2: criação de um ambiente específico para a gestão dos estudos de planejamento 
e elaboração de sistemáticas para o controle dos diversos processos iterativos inerentes 
aos estudos. 

• Módulo 3: criação de um ambiente específico para a gestão, por parte do MME, 
ANEEL e EPE, das obras recomendadas nos estudos de planejamento e o 
estabelecimento de fluxos de controle que subsidiem a tomada de ações. 
 

O Módulo 1 do SGET foi homologado e colocado em produção logo no início do ano de 
2017. Assim, o sistema já pôde ser utilizado na emissão automática de tabelas e estatísticas 
(expansão do sistema de transmissão) para o PDE 2026 e para o PET/PELP - Ciclo 2017 1º 
semestre. 

 
Ainda no ano de 2017, foi iniciada a fase de homologação do Módulo 2 do sistema. Essa 

fase ainda se encontra em andamento e deverá ser concluída no 1º trimestre de 2018. A ideia é que 
os novos recursos do sistema possam ser utilizados nos estudos a serem iniciados ao longo deste 
ano. 

 
F. Estudos de Atendimento a Sistemas Isolados 

 
Por atribuição do Decreto nº 7.246/2010 e da Portaria MME nº 600/2010, a EPE é 

responsável pela avaliação dos mercados e balanços de energia e demanda, além da análise e 
habilitação técnica das “propostas de solução de suprimento de energia e potência”, que substituirão 
os Projetos de Referência, então elaborados pelas distribuidoras, e dos Projetos Alternativos, 
elaborados por agentes vendedores. 
 

Ressalta-se que, ao longo de 2017, a EPE contribuiu com o MME na revisão da 
regulamentação pertinente e elaborou as “Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas 
de Solução de Suprimento com vistas à participação nos Leilões para atendimento aos Sistemas 
Isolados”, que deverão ser publicadas quando da reedição da Portaria MME nº 600/2010.  
 

No que tange à avaliação do mercado, no ano de 2017 foram analisadas as projeções 
recebidas das 10 distribuidoras que atuam nos Sistemas Isolados, abrangendo 7 Unidades da 
Federação, além de Fernando de Noronha, totalizando 227 localidades. O processo de análise e 
validação das projeções incluiu, além de solicitações de esclarecimentos junto às distribuidoras, 
reuniões com as equipes do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, que passou a elaborar o 
Plano de Operação dos Sistemas Isolados em substituição à Eletrobrás. 
  

A EPE analisou os balanços de energia e demanda dos Sistemas Isolados enviados pelas 
Distribuidoras com fins de subsidiar ações para leilões de energia. Se os balanços informam déficits 
de energia ou potência no horizonte de estudo, há a necessidade de contratação por meio de leilão. 
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A EPE recebeu e analisou tecnicamente os Projetos de Referência enviados pelas 
Distribuidoras com Sistemas Isolados. No decorrer destas análises, foram realizados diversos 
contatos de modo a orientar a elaboração dos projetos, além da emissão de Pareceres Técnicos, 
Ofícios e Informes Técnicos, destinados às Distribuidoras, à ANEEL e ao MME. Avaliações 
semelhantes também foram realizadas para os Projetos Alternativos apresentados por agentes 
interessados em participar dos processos licitatórios. 
 

As análises e estudos realizados possibilitaram a publicação dos editais de licitação, o 
cadastramento de Projetos Alternativos e, por fim a contratação de agentes vendedores para 
fornecimento de energia e potência elétrica em Sistemas Isolados do Amazonas. 
 

A EPE finalizou em 2017 o processo de análise e habilitação/inabilitação técnica de: (i) um 
Projeto Alternativo ao Projeto de Referência do Grupo A (Lote 1 – Coari) da Eletrobrás 
Distribuição Amazonas; e (ii) trinta e seis Projetos Alternativos ao Projeto de Referência do Grupo 
B (Lotes I a V) da mesma distribuidora.  
Essas análises possibilitaram a realização, em maio de 2017, do leilão para contratação de energia 
elétrica e potência associada de agentes vendedores em 55 Sistemas Isolados do Amazonas. 
 

De forma a subsidiar a realização desse leilão, ainda de 2017 a EPE procedeu também a 
atualização do cálculo do custo total de geração (preço-teto) a ser considerado no processo de 
licitação, em conformidade com o disposto no Art. 8º do Decreto 7.246 de 28/07/2010. 
 

Adicionalmente, foram analisados tecnicamente, porém ainda não habilitados tecnicamente, 
(i) dois Projetos de Referência da Eletrobrás Distribuição Roraima, contemplando os Sistemas 
Isolados de Bonfim e Rorainópolis; e (ii) um Projeto de Referência do Grupo C (quatro usinas a gás 
natural) da Eletrobrás Distribuição Amazonas. Este último também foi objeto de estudo da EPE que 
avaliou pontos mais relevantes do projeto da distribuidora, de forma a subsidiar a decisão do MME 
quanto as diretrizes para essa contratação. 
 

No decorrer de 2017 a EPE participou de diversas reuniões e videoconferências, além de ter 
produzido uma série de Notas Técnicas no âmbito do Grupo de Trabalho criado pelo CMSE (com 
participação do MME, Aneel, ONS e CCEE) para avaliar soluções para o atendimento ao Sistema 
Isolado do estado Roraima. Dentre os estudos elaborados pela EPE, destacam-se (i) a identificação 
de soluções de geração de energia elétrica no médio e longo prazo; (ii) definição de parâmetros  
para contratação de energia elétrica e potência associada, de forma a subsidiar as definições para o 
futuro leilão, contemplando fontes renováveis; (iii) definição de requisitos para um sistema de 
armazenamento e avaliação da respectiva modalidade de contratação; e (iv) simulações econômicas 
de medidas de eficiência energética e de soluções de geração distribuída. 
 

Além disso, no âmbito do GT Roraima, mencionado no item anterior, foi elaborada pela 
STE em parceria com o ONS, a Nota Técnica EPE-DEE-NT-073/2017-rev0 / ONS NT 0143/2017 – 
“Definição das características elétricas para o leilão de suprimento a Roraima”, com o objetivo de 
subsidiar a realização dos próximos leilões de geração para o estado de Roraima. Nessa Nota 
Técnica, foram disponibilizadas as margens de escoamento do sistema de distribuição, as correntes 
de curto-circuito associadas a essas margens, bem como os requisitos técnicos mínimos das 
máquinas a serem contratadas. 
 

Destaca-se também a finalização do estudo para a integração da cidade de Humaitá-AM ao 
Sistema Interligado Nacional – SIN. Atualmente, esse sistema é atendido exclusivamente por 
geração térmica local. 
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G. Monitoramento, Acompanhamento e Análise de Mercado de Energia. 
 

Como parte do acompanhamento do mercado de energia elétrica, no âmbito da COPAM – 
Comissão Permanente de Análise e Acompanhamento do Mercado, instituída e coordenada pela 
EPE, foram realizados 2 workshops com os agentes dos subsistemas Sul, Norte, Nordeste e 
Sudeste/Centro Oeste, além dos Sistemas Isolados. Esses encontros tiveram por objetivos: analisar a 
conjuntura econômico-energética; traçar perspectivas para os próximos anos; e discutir temas 
ligados aos estudos de mercado de energia elétrica, a partir da apresentação de artigos técnicos e do 
compartilhamento de experiências entre os agentes do mercado. Os resultados das discussões e 
análises contribuem para a elaboração de produtos da área, tais como a Resenha Mensal do 
Mercado de Energia Elétrica, o Anuário Estatístico de Energia Elétrica, as projeções de consumo e 
carga, entre outros. Além dos agentes de mercado, vale notar que os workshops da COPAM 
contaram com a participação do ONS, CCEE, e do MME.  

 
Resenhas Mensais do Acompanhamento do Mercado de Energia Elétrica  

 
Editadas mensalmente, e disponibilizadas no “site” da EPE, as resenhas mensais do mercado 

de energia elétrica tem por objetivo apresentar as estatísticas e a análise da evolução mensal do 
mercado de energia elétrica nacional e regional, bem como de indicadores desse mercado, tais como 
consumo médio e número de consumidores. Objetiva-se a apresentação do mercado de energia 
elétrica desagregado em regiões geográficas, subsistemas elétricos e Brasil, segundo os seus 
principais segmentos de consumo. Analisa-se, também, o comportamento de alguns indicadores 
econômicos que afetam o nível do consumo de energia elétrica, principalmente a produção 
industrial. No início de 2017 a Resenha teve seu formato atualizado com o objetivo de apresentar, 
além das tradicionais análises por classe de consumo e região, um resumo executivo contendo os 
destaques relacionados ao mercado de eletricidade e seus condicionantes econômicos. Iniciou-se 
também a transmissão do conteúdo das edições via PodCast, também divulgados no “site” da EPE e 
nas redes sociais. 

 
H. Revisões Quadrimestrais da Demanda de Energia Elétrica 

 
Os estudos realizados em conjunto com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

têm como objetivo a revisão das projeções do mercado de energia elétrica e da carga de energia e de 
demanda do Sistema Interligado Nacional (SIN), discriminadas por subsistema elétrico, que servem 
de base para o Planejamento Anual da Operação Energética. A partir de 2017, a CCEE passou a 
participar, juntamente com a EPE e o ONS, da elaboração das previsões de carga para o 
planejamento da operação energética e suas Revisões Quadrimestrais para o horizonte de 5 anos 
com abertura mensal, assim como dos Boletins e Notas Técnicas para divulgação dessas previsões. 
As equipes do MME também tomaram parte das discussões técnicas, mais especificamente no que 
se refere à apuração da parcela “perdas e diferenças”.  

 
As revisões das projeções de mercado são baseadas nos estudos de conjuntura econômica e 

na possível revisão de cenários econômicos e setoriais e, ainda, nas análises de mercado realizadas 
no âmbito da Comissão Permanente de Análise e Acompanhamento do Mercado de Energia Elétrica 
(COPAM), da qual participam os diversos agentes setoriais do mercado de energia elétrica. Os 
resultados são utilizados nos estudos do ONS para o planejamento da operação energética do 
sistema interligado, tendo impacto na formação dos preços de energia de curto prazo, o chamado 
preço de liquidação das diferenças, constituindo, portanto, informação fundamental no arranjo 
institucional do setor elétrico. Habitualmente, são realizadas duas revisões ao longo do ano, uma no 
primeiro e outra no segundo quadrimestre, salvo a necessidade de realização de uma revisão 
extraordinária motivada por fatores relevantes que tenham alterado significativamente a trajetória 
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do mercado. As revisões quadrimestrais são disponibilizadas na página da EPE na internet 
(http://www.epe.gov.br/mercado/Documents/Forms/AllItems.aspx). 

 
I. Base de Dados Anemométricos e Climatológicos (Sistemas AMA) 

 
  A base de dados anemométricos e climatológicos é permanente e referencial para estudos 
sobre a energia eólica e para o desenvolvimento de instrumental técnico voltado ao planejamento, à 
operação e à integração de parques eólicos ao sistema elétrico nacional. 
 
  Em dezembro de 2017, a EPE recebia regularmente a cada quinzena, medições efetuadas em 
528 parques eólicos. 
  
  Na página eletrônica da EPE são divulgados os valores médios mensais verificados de cinco 
variáveis de interesse (temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, direção do vento e 
permanência de velocidade do vento) nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte, e Rio Grande do Sul. 
 
  Em 2017 foram editados dois Boletins Trimestrais de Energia Eólica, nos quais foram 
divulgados os índices regionais de disponibilidade da energia primária dos ventos (índice de 
energia) e do potencial de transformação da energia primária em energia elétrica (índice de 
produção), verificados entre janeiro de 2012 e dezembro de 2016. Objetiva-se, com esses índices, 
estabelecer séries históricas de energia eólica à semelhança das séries históricas de afluência aos 
aproveitamentos hidrelétricos, importantes para estudos energéticos de longo prazo. 

 
J. Plano Nacional de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do País - PEMAT 

 
Como informado no Relatório de Administração anterior, em função de diversos eventos 

ocorridos em 2016 e 2017 (incertezas relacionadas à crise econômica, decisão de desinvestimento 
da Petrobras na indústria de gás natural, perspectiva de alterações da indústria de gás natural no 
âmbito da Iniciativa Gás para Crescer lançada pelo MME, etc.), decidiu-se não realizar a 
atualização, ao longo de 2017, dos estudos completos do PEMAT, abrangendo alternativas por 
iniciativa própria do MME e por provocação de terceiros . Todavia, foram realizados estudos do 
PEMAT em sua modalidade de provocação de terceiros a fim de embasar o processo de Chamada 
Pública e, posteriormente, de Licitação de gasoduto de transporte requerido pela Petrobras. 
 

Nesse sentido, em 2017, foi retomado o processo de outorga do gasoduto Itaboraí/RJ-
Guapimirim/RJ requerido por via de processo de Provocação por Terceiros. O requerimento para a 
construção deste gasoduto, inicialmente denominado Guapimirim-COMPERJ II, foi protocolizado 
no MME pela Petrobras em 11 de janeiro de 2013 MME (Protocolo nº 48380.000192/2013-00), por 
meio do Ofício nº GE-LPGN 0001/2013. Após análise e emissão de Relatório por parte da EPE, o 
projeto seguiu para a etapa de Chamada Pública, porém o processo de concessão deste gasoduto foi 
suspenso pelo TCU a fim de aguardar manifestação expressa da Petrobras quanto ao efetivo 
interesse no projeto, dado que as obras das UPGNs do COMPERJ sofreram atrasos, além de 
solicitar esclarecimentos sobre a justeza do valor da estimativa de investimento do gasoduto. 
 

Durante o processo, em face aos esclarecimentos e diante das novas informações de projeto 
recebidas, do tempo decorrido desde a primeira análise de custos do gasoduto (cujo CAPEX deveria 
ser atualizado), e das incertezas quanto à data de entrada em operação dos empreendimentos da 
Petrobras, em 25 de agosto de 2016 a Diretoria da ANP decidiu pela extinção do termo de 
compromisso da Chamada Pública do gasoduto Itaboraí/RJ-Guapimirim/RJ e pelo cancelamento da 
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1ª Licitação de Transporte de Gás Natural, determinando, dentre outros, a devolução das taxas de 
participação pagas pelos licitantes. 

 
Em 21 de dezembro de 2016, por meio da carta GAS 0020/2016, a Petrobras solicitou ao 

MME que retomasse o processo de concessão do referido gasoduto, com entrada prevista de 
operação em março de 2020. Em 9 de maio de 2017, por meio da Carta GAS/0019/2017, a 
Petrobras ratificou a necessidade do projeto, com uma capacidade de transporte de 18,2 milhões de 
m³/dia, ressaltando que esta nova capacidade não demandaria alteração do diâmetro do projeto do 
gasoduto de Referência. Em 26 de maio de 2017, por meio do Ofício MME nº 46/2017/SPG-MME, 
o MME solicitou à EPE que atualizasse o Relatório sobre o requerimento de construção do 
gasoduto Itaboraí/RJ-Guapimirim/RJ, considerando as informações disponibilizadas pela Petrobras 
no curso do processo, a nova capacidade de transporte, a atualização da data-base, a nova data 
prevista de início de operação, e outras informações relevantes.  

 
Em 5 de junho de 2017, a EPE solicitou, em reunião em seu escritório-central, à Petrobras o 

envio de informações sobre a nova estimativa de custos considerada para o gasoduto Itaboraí/RJ-
Guapimirim/RJ. Em 20 de julho de 2017, a EPE enviou à Petrobras o Ofício nº 0408/EPE/2017, 
reforçando a necessidade de receber informações sobre a nova estimativa de custos considerada 
pela empresa, e solicitando a atualização do preenchimento do Anexo III da Portaria MME nº 
94/2012. Em 16 de agosto de 2017, por meio da Carta DRGN 0024/2017, a Petrobras esclareceu 
que, após análise da área técnica responsável, chegou-se à conclusão de que haveria necessidade de 
elaborar uma nova estimativa de custos, e não somente atualizar a estimativa anterior. Também 
informou que esta nova estimativa deveria ser concluída em novembro/2017.  

 
Neste sentido, de agosto a dezembro de 2017 foram realizadas diversas reuniões entre a 

EPE, a ANP e a Petrobras, com acompanhamento do MME, para discussão metodológica de 
aspectos técnicos e econômicos do empreendimento e atualização da estimativa de custos, 
culminando no envio, em 11 de dezembro de 2017, de relatório e anexo de dados pela Petrobras, 
contendo informações atualizadas sobre o projeto do gasoduto de transporte Itaboraí/RJ-
Guapimirim/RJ, por meio da Carta GIA-RGN/ARX 0635/2017. Após análise dos documentos 
recebidos, a EPE elaborou um novo Relatório de Provocação de Terceiros, que foi enviado ao 
MME no dia 4 de janeiro de 2018 por meio do Ofício nº 002/EPE/2018. 

 
Além da atualização dos estudos sobre o requerimento de construção do gasoduto de 

transporte Itaboraí/RJ-Guapimirim/RJ, cabe ressaltar que a EPE participou ativamente dos trabalhos 
do Comitê Técnico para o Desenvolvimento da indústria do Gás Natural – CTGN do Conselho 
Nacional de Política Energética – CNPE, bem como proveu suporte técnico ao MME nas discussões 
sobre as propostas de aperfeiçoamento no marco legal do gás natural, inclusive no tocante ao 
processo de outorga de gasodutos de transporte e de planejamento de expansão da malha de 
transporte. 

 
As referidas propostas de aperfeiçoamento subsidiaram a formulação do Substitutivo ao PL 

nº 6.407/2013, ainda em debate no Congresso Nacional. 
 
Por fim, deve se destacar o esforço da EPE no sentido de aprimorar metodologias e bases de 

informações utilizadas no âmbito dos estudos concernentes à indústria do gás natural. Em 
particular, a EPE realizou as seguintes contratações em 2017 para atualizar e/ou aprimorar o nível 
de precisão das estimativas de custo e o conhecimento técnico de sua equipe. 
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K. Estudos sobre a Indústria de Gás Natural na Bolívia 

Em 18 de junho de 2017, foi publicado o estudo sobre a indústria de gás natural na Bolívia, 
abordando o histórico da indústria e do marco regulatório de gás natural do país, os motivos que 
levaram à construção do Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), e destacando-se aspectos 
socioeconômicos e energéticos relevantes, com foco no setor de gás natural9. São apresentadas 
também as perspectivas de evolução da indústria de gás natural na Bolívia, incluindo projeções de 
produção e de demanda de gás natural. Ao fim do estudo, são traçadas considerações acerca do 
panorama da indústria de gás natural boliviana e suas implicações para o Brasil, incluindo as 
perspectivas de renovação dos contratos de fornecimento de gás natural boliviano para atendimento 
ao mercado brasileiro. O lançamento do estudo ocorreu no dia 07 de agosto de 2017, no IBP.  

 
L. Estudo sobre a Indústria de Gás Natural na Argentina 

Ao longo de 2017, foi iniciado um estudo sobre o setor de gás natural na Argentina, 
analisando o desenvolvimento desta indústria no país e avaliando as perspectivas do mesmo quanto 
à importação e à exportação de gás natural nos próximos anos, incluindo também análises quanto à 
importação de gás natural boliviano pela Argentina, e às possibilidades de exportação de gás 
argentino para o Brasil.  
 

M. Estudos sobre Estocagem Subterrânea de Gás Natural - ESGN 

No decorrer de 2017, o estudo sobre Estocagem Subterrânea de Gás Natural que vinha sendo 
elaborado foi revisado e aprimorado, incluindo novas simulações termofuido-hidráulicas e análises 
de viabilidade econômica. O estudo, que se encontra em revisão, será publicado na forma de uma 
Nota Técnica, abordando diversos aspectos relativos à ESGN, entre eles: sua definição e principais 
objetivos; os diferentes tipos de ESGN e suas características; os aspectos ambientais relativos à 
atividade; e um panorama da ESGN no mundo. Também serão apresentadas análises econômicas 
relacionadas à atividade de ESGN, assim como simulações termofluido-hidráulicas que buscam 
avaliar o impacto da ESGN na malha de gasodutos de transporte brasileira. 

 
N. Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás - ZNMT 

 
O Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (ZNMT) tem como objetivo geral a 

obtenção de uma base de informações georreferenciadas que permita representar zonas, na forma de 
mapas, sobre a importância relativa das diversas áreas do país. Tal base de informações constitui-se 
em importante instrumento para o planejamento energético. 

 
Conforme instituído pela Portaria MME nº 350, de 10 de outubro de 2013, as informações e 

análises do ZNMT devem ser atualizadas bienalmente, de modo que os avanços decorrentes das 
atividades exploratórias nas áreas em estudo pela ANP e nas áreas outorgadas possam estar 
representados nesse instrumento do setor. 

 
No ZNMT 2015-2017, em termos de inovação, foi acrescentado o capítulo Bacias 

Sedimentares no Contexto das Rodadas de Licitação, que incorporou o calendário de rodadas de 
licitação de áreas para exploração de petróleo e gás natural 2017-2019, conforme deliberação do 
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), através da Resolução CNPE nº 10, de 11 de 
abril de 2017. Uma vez que a divulgação antecipada do calendário de rodadas de licitação permite o 
planejamento financeiro de longo prazo das empresas interessadas em explorar e produzir nas 

                                                 
9 Vide: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-
250/topico-307/EPE%202017%20-
%20Panorama%20da%20Indústria%20de%20Gás%20Natural%20na%20Bolívia%2022jun17.pdf#search=Panorama. 



 

133 
 

bacias sedimentares brasileiras, espera-se que as próximas rodadas estabeleçam um novo patamar 
na indústria brasileira de petróleo e gás natural.  

 
Durante o ano de 2017, a DPG/SPT preparou a publicação do Zoneamento 2015-2017. O 

relatório com cerca de 560 páginas, ilustrado com mapas e diversas informações sobre as bacias 
sedimentares brasileiras, foi colocado em consulta pública no período de 07 de novembro a 07 de 
dezembro de 2017.  

 
Posteriormente, no dia 14 de dezembro, aconteceu na EPE a cerimônia de lançamento do 

produto que contou com a participação do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (IBP), Petróleo do Pre-Sal (PPSA) e outros agentes do setor de petróleo e gás 
natural. À época da publicação, foram preparados um vídeo com a explicação da metodologia do 
Zoneamento e uma revista com os principais mapas resultantes dos estudos do ciclo 2015-2017, 
distribuída à sociedade. O ZNMT se reafirma como importante instrumento para o planejamento 
energético, no contexto do Plano Nacional de Energia (PNE), do Plano Decenal de Expansão de 
Energia (PDE) e do Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT).  

 
Deste modo, com a Resolução CNPE nº 17 de 8 de junho de 2017, na qual “compete à EPE 

fornecer subsídios atualizados, com base em estudos, incluindo os de zoneamento dos recursos de 
petróleo e gás natural, em especial para as áreas sem contratos com a União, para auxiliar o MME e 
a ANP nos esforços para o pleno desenvolvimento do setor petrolífero nacional”. Além da 
atualização bienal instituída pela Portaria MME nº 350/2013, a EPE busca o aprimoramento da 
metodologia, incorporando novas informações no processo de análise de bacias. Para isso, em 2017, 
foi contratada uma Consultoria Especializada em Avaliação de Incertezas Geológicas com foco nas 
bacias de Campos e Foz do Amazonas. 

 
O. Análise de Conjuntura de Biocombustíveis 

 
O documento, de periodicidade anual, consolida os fatos mais relevantes referentes aos 

biocombustíveis, que ocorreram no ano anterior à sua divulgação. Os principais temas abordados 
são: a oferta e demanda de etanol e sua infraestrutura de produção e transporte, o mercado de 
biodiesel, a comercialização de bioeletricidade nos leilões de energia, o mercado internacional de 
biocombustíveis, as expectativas para novos biocombustíveis e as emissões de gases de efeito estufa 
evitadas pela utilização dessas fontes de energia. 

 
Adicionalmente, na edição 2017, ano base 2016, o documento apresentou um texto abordando a 
diferenciação tributária como instrumento de política pública de incentivo ao mercado de 
biocombustíveis no Brasil, abordando o caso do estado de Minas Gerais. 
 

P. Outros estudos na área de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

Estudos sobre a Capacidade Instalada de Moagem de Cana-de-Açúcar no Brasil 
 

Em 2017 foram atualizadas as estimativas de capacidade instalada de moagem de cana-de-
açúcar do setor sucroalcooleiro, com o objetivo de embasar as projeções de produção de etanol e 
açúcar do Brasil. O Banco de Dados do Setor Sucroenergético foi atualizado, incluindo a estimativa 
da capacidade instalada de produção de etanol anidro, hidratado e açúcar. 
 

 
 



 

134 
 

Banco de Dados Sucroenergético 

No ano de 2017, os trabalhos em conjunto com a STI para a migração do banco de dados 
sucroenergético do software Excel para o formato SQL / Oracle foram continuados visando facilitar 
sua operação e manutenção, melhorar a sistemática de elaboração de ferramentas de análise, assim 
como reduzir o tempo gasto para o carregamento do mesmo. A migração do banco de dados já foi 
realizada e encontra-se em fase de validação e criação de relatórios-padrão. 

 
Estudo sobre a Evolução das Demandas e dos Preços Regionais da Gasolina C e do Etanol 

Hidratado 

  Este estudo teve como foco analisar o comportamento dos preços e volumes 
comercializados, nacionalmente e regionalmente, de gasolina e etanol. A primeira fase do estudo, 
realizada em 2015, resultou na criação de um Banco de Dados de volumes e preços por estado. Em 
2016, ampliou-se essa discussão, com a elaboração de um Informe sobre o tema. Em 2017, a base 
de dados foi atualizada a fim de prover informações para as projeções de demanda de gasolina C e 
etanol hidratado realizadas pela EPE. 
 

Estudo sobre Estadualização da Demanda de Combustíveis do Ciclo Otto 

Este estudo teve como objetivo elaborar metodologia para realizar a estadualização da 
demanda de combustíveis do ciclo Otto nas projeções de longo prazo. Após levantamento e análise 
estatística do histórico de volumes comercializados de etanol hidratado e gasolina C, procedeu-se à 
análise do comportamento histórico de volumes comercializados por combustível e total ciclo Otto, 
através do cálculo das correlações associadas. Teve início uma nova etapa de atividades, qual seja, o 
desenvolvimento de metodologia para projeção das demandas por estados, com consolidação por 
região. Em 2017, foi elaborada projeção preliminar da demanda de gasolina “A” etanol anidro e 
etanol hidratado para o estado de São Paulo, até o horizonte de 2030. 

 
Estudo sobre Cenários de Oferta de Etanol e Demanda do Ciclo Otto 

Em 2017, foi publicado o estudo “Cenários de Oferta de Etanol e Demanda do Ciclo Otto: 
Versão Estendida 2030”, uma visão ampliada em relação ao documento divulgado em 2016, que 
atingia até o ano de 2025. No novo estudo, a EPE visou contribuir para a identificação das 
oportunidades e ameaças ao abastecimento nacional dos veículos leves de Ciclo Otto (etanol e 
gasolina automotiva), assim como para a discussão acerca das alternativas de políticas públicas. 
Nesta versão, o horizonte de projeção foi ampliado até 2030, mantendo-se as premissas adotadas no 
mesmo ciclo de estudos. 

 
O documento apresenta três cenários de oferta de etanol e seus desdobramentos para a 

demanda dos veículos leves de Ciclo Otto e sobre o balanço nacional de gasolina A. O estudo teve 
como objetivo colaborar para a discussão acerca das perspectivas para o abastecimento do mercado 
do Ciclo Otto no horizonte 2017-2030. Para tal, foram consideradas diversas premissas como: 
número de novas unidades sucroalcooleiras no horizonte decenal; área de cana processada; 
produtividade; rendimento (kg ATR/tc), produção nacional de açúcar, exportação de etanol, entre 
outras. 

 
A ampliação do horizonte de estudo até 2030 visou subsidiar as discussões da Iniciativa 

RenovaBio. Sua publicação ocorreu em 03 de fevereiro de 2017. 
 
O conteúdo do estudo consubstanciou a discussão promovida no Workshop “Perspectivas do 

Gap Energético do Ciclo Otto”, realizado no auditório da EPE, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 
2017. Tal evento teve como principal objetivo discutir as diferentes metodologias, premissas e 
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projeções adotadas para a definição da demanda de veículos leves e de oferta de etanol, visando a 
formação de um consenso entre as instituições governamentais envolvidas com o tema. Foram 
reunidos cerca de 60 especialistas de diversos órgãos, dentre eles: o MME, a ANP, o BNDES, o 
MAPA e a Petrobras. A síntese do Workshop foi apresentada na 61ª Reunião da Mesa de 
Abastecimento do Etanol, em 22/3/2017, a pedido da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e 
Combustíveis Renováveis. 

 
Estudo sobre a Penetração dos Veículos Híbridos e Elétricos 

 
Em 2017, foi elaborado informe sobre o papel dos Veículos Híbridos e Elétricos na busca 

pela redução de emissões veiculares (locais e globais) e pela segurança energética. O documento 
compreendeu os seguintes itens: a Caracterização das tecnologias; o Panorama mundial dos 
veículos híbridos e elétricos (vendas, frota, preços e estações públicas de recarga); as Barreiras à 
entrada e à disseminação da tecnologia e; as Considerações finais. O estudo embasou a premissa de 
projeção da EPE no que concerne à entrada dos veículos híbridos e elétricos no mercado brasileiro. 

 
Estudo sobre Transporte - IBGE 

 
O estudo objetiva o aprimoramento das projeções da demanda energética do setor de 

transporte, que representa o segundo segmento no consumo final de energia (32,4% em 2016), 
participação ligeiramente inferior ao setor industrial (33% naquele ano). 

 
Dando continuidade à parceria entre a EPE e o IBGE, iniciada em 2013, as negociações 

entre as duas instituições avançaram sobremaneira no ano de 2017, com diversas reuniões técnicas e 
gerenciais, cujo objetivo principal consistiu viabilizar a inclusão das informações sobre a frota 
circulante de veículos leves e sobre mobilidade nas pesquisas que já são realizadas pelo IBGE. No 
último trimestre de 2017, em particular, avançou-se na elaboração e avaliação de questionários 
sobre tais temas para serem inseridos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua -
PNAD Contínua. 

 
Ressalta-se que tais informações já foram objeto de investigação em pesquisas-piloto já 

realizadas pelo corpo técnico do IBGE nas 27ª e 28ª edições do Curso de Desenvolvimento de 
Habilidades em Pesquisa (CDHP), oferecido pelo Instituto, nos quais a EPE representou a figura do 
cliente no processo de qualificação do corpo técnico do IBGE. Em 2013, a proposta da EPE para o 
27º CDHP foi uma “Pesquisa para Investigação da Frota Circulante e seu Perfil”, objetivando que 
esta servisse como base para um projeto mais amplo em âmbito nacional. Já em 2014, a EPE propôs 
como elemento central da pesquisa piloto o tema “Potencial da Transferência Modal do Transporte 
Individual para o Transporte Coletivo ou de Massa”. 

 
Notas Técnicas sobre os Eixos Estratégicos da Iniciativa RenovaBio. 

 
  O RenovaBio é uma iniciativa do Ministério de Minas e Energia (MME), lançada em 
dezembro de 2016, que visa expandir a produção de biocombustíveis, fundamentada na 
previsibilidade e sustentabilidade ambiental, econômica e social. 
 
  Este programa objetiva o aprimoramento das políticas e dos aspectos regulatórios dos 
biocombustíveis, a fim de contribuir para a superação dos desafios técnicos e econômicos a serem 
enfrentados pelo setor. Suas diretrizes baseiam-se em quatro eixos estratégicos: o papel dos 
biocombustíveis na matriz energética, o equilíbrio econômico e financeiro do mercado, a definição 
de regras de comercialização e os novos biocombustíveis. 
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  A EPE vem se empenhando no apoio a este Programa desde a sua origem. Com vistas a 
fornecer subsídios técnicos ao MME para a definição das políticas públicas no âmbito do 
RenovaBio. Em fevereiro de 2017, a Área de Biocombustíveis da Diretoria de Estudos do Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis da EPE concebeu quatro Notas Técnicas, com base nos eixos estratégicos da 
iniciativa: 
 

• RenovaBio: Biocombustíveis 2030 - Nota Técnica: Papel dos biocombustíveis na 
matriz10; 

• RenovaBio: Biocombustíveis 2030 - Nota Técnica: Sustentabilidade11; 
• RenovaBio: Biocombustíveis 2030 - Nota Técnica: Novos Biocombustíveis12; 
• RenovaBio: Biocombustíveis 2030 - Nota Técnica: Regras de comercialização13. 

 
Outros Estudos de Suporte à Iniciativa RenovaBio 

 
  Durante todo o ano de 2017, a EPE continuou colaborando para o sucesso da iniciativa 
RenovaBio, capitaneada pelo Ministério de Minas e Energia (MME). 
 
  Em agosto de 2017, a EPE traduziu a complexidade de funcionamento do RenovaBio, 
através da divulgação de um fluxograma que apresenta os agentes envolvidos, as ações que serão 
realizadas por cada um deles, os documentos que serão emitidos e as ferramentas que serão 
utilizadas para tal (inclusive uma versão em inglês)14. 
 
  Ademais, a EPE colaborou com o MME na discussão e na elaboração de propostas de 
redação da Lei da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), a Lei nº 13.576/2017, 
sancionada em dezembro. 
 
  Durante do segundo semestre de 2017, a EPE também se dedicou à realização de diversos 
estudos e parcerias para obter informações e avaliar técnicas de modelagem mais adequadas para o 
desenvolvimento de modelos integrados para o suporte ao RenovaBio, Os denominados modelos 
satélites serão integrados aos modelos de planejamento energético da EPE, de tal forma a garantir 
consistência e robustez na definição das metas de descarbonização do mercado de combustíveis do 
Brasil, em linha com as diretrizes do RenovaBio. 
 
  Em virtude da complexidade dos modelos, a elaboração, a validação e a calibração dos 
modelos satélites que contam com a participação de 25 especialistas de diferentes Áreas da EPE, se 
estenderão ao longo do primeiro semestre de 2018, objetivando contribuir para o cumprimento dos 
prazos previstos na Lei nº 13.576/2017. 
 
 
 

                                                 
10 Vide: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-
155/topico-165/EPE%20-%20NT1%20-%20PAPEL%20DOS%20BIOCOMBUSTÍVEIS.pdf 
11 Vide: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-
155/topico-165/EPE%20-%20NT2%20–%20SUSTENTABILIDADE.pdf 
12 Vide: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-
155/topico-165/EPE%20-%20NT3%20-%20NOVOS%20BIOCOMBUSTÍVEIS.pdf 
13 Vide: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-
155/topico-165/EPE%20-%20NT4%20-%20REGRAS%20DE%20COMERCIALIZAÇÃO.pdf 
14 Vide: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-
155/topico-165/Fluxograma%20de%20funcionamento%20RenovaBio.pdf; http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-
dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-155/topico-
165/Fluxograma%20de%20funcionamento%20RenovaBio%20(english%20version).pdf. 
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Estudos Sobre a Capacidade Instalada de Moagem de Cana-de-Açúcar no Brasil 

Em 2017 foram atualizadas as estimativas de capacidade instalada de moagem de cana-de-
açúcar do setor sucroalcooleiro, com o objetivo de embasar as projeções de produção de etanol e 
açúcar do Brasil. O Banco de Dados do Setor Sucroenergético foi atualizado, incluindo a estimativa 
da capacidade instalada de produção de etanol anidro, hidratado e açúcar. 

Estudo Sobre a Evolução das Demandas e dos Preços Regionais da Gasolina C e do Etanol 
Hidratado 

  Este estudo teve como foco analisar o comportamento dos preços e volumes 
comercializados, nacionalmente e regionalmente, de gasolina e etanol. A primeira fase do estudo, 
realizada em 2015, resultou na criação de um Banco de Dados de volumes e preços por estado. Em 
2016, ampliou-se essa discussão, com a elaboração de um Informe sobre o tema. Em 2017, a base 
de dados foi atualizada a fim de prover informações para as projeções de demanda de gasolina C e 
etanol hidratado realizadas pela EPE. 

Estudos Sobre o Mercado de Açúcar 

Este estudo teve como objetivo embasar as projeções de produção de açúcar brasileiro para 
o novo ciclo do PDE, considerando os novos condicionantes do setor sucroalcooleiro e do mercado 
mundial. Para isso, foram atualizados os dados estatísticos existentes, comparados os diversos 
estudos sobre o assunto e foi aprimorada a metodologia para projeção de açúcar. Em 2017, foi 
atualizado o Informe Técnico de açúcar. 

Estudo Sobre a Estadualização da Projeção da Oferta de Etanol e Açúcar 

Foram atualizadas as variáveis produtividade e qualidade da cana, assim como a destinação 
do ATR (etanol/açúcar e mercado interno/externo) em diferentes Estados a fim de determinar a 
produção de açúcar e etanol em cada um deles. Em 2017, foi elaborada projeção preliminar de 
produção de cana-de-açúcar, de etanol e de açúcar para o estado de São Paulo, até o horizonte de 
2030. 
 

Estudos Sobre Produtividade da Cana  
 

Em 2017, foram atualizadas as características das novas variedades de cana-de-açúcar 
(inclusive transgênicas e cana energia), com vistas à adequação e monitoramento do parâmetro 
produtividade da cana no modelo de oferta. Foi elaborada premissa de entrada da cana-energia na 
modelagem de Oferta de Etanol para o ciclo de estudos do PDE2026, a qual foi discutida e validada 
por especialistas no tema. 

 
Estudos Sobre Rendimento da Cana  

 
O estudo sobre o parâmetro rendimento da cana objetivou subsidiar as projeções de médio e 

longo prazo da EPE, através do levantamento histórico desse parâmetro por região produtora. Foi 
elaborada premissa de evolução do rendimento para o ciclo de estudos do PDE2026, discutida com 
diversos especialistas no tema. 

 
Estudos Sobre Etanol de Milho  

 
Foi iniciado o estudo sobre a produção de etanol de milho, através do levantamento das 

características técnicas das unidades produtoras, que resultou na criação de um banco de dados das 
unidades já existentes e daquelas que serão implantadas no horizonte de curto e médio prazo. Os 
resultados desse estudo foram apresentados pela primeira vez no ciclo de estudos do PDE2026. 
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Base de Dados de Biocombustíveis 

 
No ano de 2017, foram iniciados os trabalhos em conjunto com a STI para a migração da 

base de dados sucroenergético do software Excel para o formato SQL / Oracle, sistematização e 
automatização de download, assim como a disponibilização em formato de relatórios-padrão. 
Foram finalizados os trabalhos referentes aos dados da produção do setor sucroalcooleiro do MAPA 
(SAPCANA), volume e preços do etanol e da gasolina. 

 
Estudos Sobre BioQAv  

 
O estudo inicial sobre a adição de BioQAV ao QAV fóssil resultou em duas projeções para 

o horizonte 2050. Para tanto, foram avaliados diversos documentos, destacando-se os da 
International Air Transport Association - IATA e International Civil Aviation Organization - 
ICAO. O estudo permitiu identificar a necessidade do desenvolvimento de uma modelagem bottom-
up para o QAV. As premissas de evolução da inserção do BioQAv e seus resultados foram 
discutidos e validados, posteriormente, com diversos especialistas no tema. 

 
Estudos Sobre Custos Agroindustriais do Setor Sucroenergético 
Foi realizado um levantamento das metodologias existentes de cálculo dos custos 

agroindustriais do setor sucroenergético. Além disso, foi realizada uma atualização dos indicadores 
de custo de produção, assim como, uma tabulação em base Excel para facilitar a análise. 
Adicionalmente, foi feito levantamento da sistemática de pagamento da cana (modelo 
CONSECANA – Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar). Inicia-se uma nova fase de 
mensuração do impacto desses indicadores nos custos de produção e elaboração de metodologia 
para sua projeção. 

 
Estudos Sobre Oferta de Biodiesel Até 2030 

 
Este trabalho teve como objetivo subsidiar o MME tanto no tocante às alterações dos 

percentuais de mistura obrigatória do biodiesel no diesel, quanto no papel a ser desempenhado por 
esse biocombustível no RenovaBio. O estudo apresentou três cenários para a demanda de biodiesel, 
dentro da flexibilidade estabelecida pela lei. O estudo foi apresentado na 3ª Reunião do Comitê de 
Monitoramento do Abastecimento do Biodiesel, em 29/11/2017. 

 
Estudos de Cogeração a Bagaço de Cana 

 
Em 2017 continuaram-se os estudos para a formulação de metodologia para o modelo de 

cogeração a partir da biomassa da cana. O objetivo deste modelo é estimar o potencial de geração 
elétrica a partir da biomassa da cana, considerando possíveis trocas de equipamentos, eficientização 
do processo, extensão do período de safra, assim como aumento do uso das palhas e pontas na 
geração. 

 
Estudo Sobre Geração de Energia Elétrica com Biomassa Florestal 

 
Em 2017, foi iniciado estudo com vistas a elaborar a projeção decenal da exportação de 

energia elétrica a partir da biomassa florestal. Para tanto, foi realizado o levantamento do histórico 
de injeção na rede e do perfil das unidades participantes e vencedoras dos leilões de energia, que 
utilizam como insumo essa biomassa. 
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Trabalhos de Suporte às Iniciativas Internacionais Biofuture Platform e Mission Inovation 

A Área de Biocombustíveis da EPE foi a responsável pela elaboração do questionário 
enviado pela Divisão de Recursos Energéticos Novos e Renováveis – DRN do Itamaraty 
(Ministério de Relações Exteriores – MRE) aos países-membros da Biofuture Platform, 
contemplando o status nacional dos biocombustíveis e bioprodutos. O questionário foi apresentado 
na Conferência “Biofuture Platform”, que ocorreu nos dias 24-25 de outubro de 2017, em São 
Paulo. 

No que tange ao relatório “Renewable Energy Market Report (REMR 2017)”, elaborado 
pela Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), além de contribuição em tema 
específico, a EPE também foi responsável pela revisão desse documento. Observe-se que essa 
colaboração foi anterior ao processo de adesão do Brasil a essa organização intergovernamental, 
iniciado em 17/01/2018. 

 
Quanto à iniciativa mundial Mission Innovation, destaca-se o papel de suporte da EPE ao 

desafio “Sustainable Biofuels Innovation Challenge”, cuja meta é desenvolver formas de produzir 
biocombustíveis avançados para aplicações industriais e de transporte, em larga escala e 
amplamente acessível. 
Por toda a extensão do ano de 2017, a Área de Biocombustíveis da EPE esteve profundamente 
envolvida nas atividades relacionadas às iniciativas internacionais Biofuture Platform e Mission 
Inovation, contribuindo tecnicamente com o MRE. 
 

Estudos sobre o Mercado de Biocombustíveis nos EUA: Colaborações com – USDA- 
USDOE 
 

Em 2017, com o objetivo de estreitar relações com organismos do governo dos Estados 
Unidos relacionados a temas de pesquisa relevantes, a área de Biocombustíveis da Superintendência 
de Gás Natural e Biocombustíveis (SGB) da Diretoria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(DPG), realizou teleconferência com a Energy Information Administration - EIA, o US Department 
of Agriculture - USDA e o US Department of Energy - USDOE. Na ocasião, foram debatidas 
questões de interesse, tais como: projeções de oferta e demanda de etanol, biocombustíveis e fontes 
renováveis para 2030 nos mercados mundiais e, em particular, nos EUA e no Brasil, destacando-se 
também aspectos estratégicos que possam vir a facilitar ou dificultar o atingimento dos cenários e 
metas potenciais apresentados. Cabe ressaltar que a USDA passou a utilizar as projeções da EPE 
para biocombustíveis no Brasil como base em seu documento Brazil Biofuels Annual Report15. A 
EPE, por sua vez, utiliza as projeções da USDA sobre o mercado norte-americano de 
biocombustíveis para balizar suas projeções de exportação para os EUA. 

 
Na mesma linha, merecem menções reuniões com especialistas de consultorias 

internacionais para discutir o mercado de biocombustíveis dos EUA. 
 
Estudo sobre Combustíveis Alternativos para Aviação: Parceria com a GIZ 

 
No âmbito do Acordo de Cooperação Técnica com Alemanha, a EPE passou a colaborar 

com a Agencia Alemã de Cooperação Internacional - GIZ em um projeto sobre Combustíveis 
Alternativos para Aviação: denominado Projeto IKI – Combustíveis Alternativos sem Impactos 

                                                 
15 Vide: https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjg2b2n-
5bZAhVLkJAKHWQtDaUQFghDMAY&url=https%3A%2F%2Fgain.fas.usda.gov%2FRecent%2520GAIN%2520Pub
lications%2FBiofuels%2520Annual_Sao%2520Paulo%2520ATO_Brazil_8-12-
2016.pdf&usg=AOvVaw3v4207r55QOOtJzh4r10H0. 
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Climáticos O projeto visa a criação de um modelo de referência para o uso de combustíveis 
sintéticos no Brasil. 

 
Em 1º de outubro, a DPG recebeu para intercâmbio um especialista alemão, o Sr. Florian 

Roth, que desenvolve sua dissertação de mestrado em Gestão de Energia Renovável, no tema de 
combustíveis alternativos para aviação na Universidade de Tecnologia de Colônia (Technische 
Hochschule Köln). Suas atividades principais, em seu estágio de pesquisa internacional na EPE, 
consistem em: analisar os custos reais dos combustíveis, incluindo custos “escondidos” (hidden 
costs). Além disso, o especialista está elaborando mapas para melhor visualização da situação atual 
da aviação no Brasil. 

 
Além dos benefícios específicos dessa pesquisa em parceria com a GIZ, a base de dados 

resultante da cooperação será utilizada pela EPE para outros estudos sobre combustíveis 
alternativos de aviação, em particular para bioquerosene. 

 
Outras Publicações de Biocombustíveis 

 
Em 2017, a Área de Biocombustíveis elaborou documentos que subsidiaram diversas 

entrevistas e apresentações do Diretor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da EPE nos mais 
diferentes fóruns, com o objetivo de dar visibilidade aos estudos produzidos pela EPE e reduzir as 
assimetrias de informação. O artigo “Trinta Anos de Bioeletricidade no Brasil e o Potencial de 
Exportação” foi publicado no site da UDOP, em julho/2017. Registra-se também a participação no 
artigo “RenovaBio: Esperança renovada”, na edição de junho/julho de 2017 da Revista Full Energy, 
e a autoria do artigo “Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis: um panorama do Brasil em 2017”, 
na edição de outubro/novembro de 2017 da mesma revista. 

 
Sob a égide da transparência, da disseminação de informação e da maior proximidade com a 

sociedade, a Área de Biocombustíveis da EPE subsidiou mais de 20 apresentações para seu Diretor 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com destaque para: 

 
• Perspectivas do Setor Sucroenergético Nacional - Oferta de Etanol e Bioeletricidade” 

para o Fórum Nacional Sucroenergético, em 24 de março de 2017; 
• “Impacto dos Veículos Elétricos no Planejamento Energético Brasileiro” para o Caderno 

FGV Energia: Carros Elétricos, em 24 de março de 2017; 
• “Painel 30 Anos de Bioeletricidade: Realizando o Potencial” para o Ethanol Summit 

2017, em 27 de julho de 2017; 
• “A Bioeletricidade e o Planejamento Energético” para o VII Seminário de 

Bioeletricidade CEISE Br / UNICA - 25ª Fenasucro & Agrocana 2017, em 23 de agosto 
de 2017; 

• “Planejamento Energético Nacional: Perspectivas de Demanda e Oferta de Etanol”, 
Gasolina, Biodiesel e Diesel para a 10ª Edição do Fórum Nordeste, em 25 de setembro 
2017; 

• “A EPE e o Curso de Desenvolvimento em Habilidades de Pesquisa (CDHP)” para o 
Seminário 20 anos do Curso de Desenvolvimento de Habilidades em Pesquisa, em 28 de 
setembro de 2017; 

• “Impactos da Participação do Biogás e do Biometano na Matriz Brasileira” para o IV 
Fórum do Biogás, em 17 de outubro de 2017; 

• “Quanto de Biodiesel o Brasil vai precisar até 2030?” para a Conferência BiodieselBR 
2017, em 24 de outubro de 2017. 
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• “A Distribuição de Combustíveis com o RenovaBio” para a 17ª Conferência 
Internacional DATAGRO sobre Açúcar e Etanol, em 06 de novembro 2017; 

• “Apresentação sobre a EPE e o Programa RenovaBio” para a Universidade Federal do 
ABC. V Simpósio do Curso de Pós-Graduação em Energia, em 28 de novembro 2017; 

• “A EPE e o RenovaBio” e “Metodologias para Projeção da Oferta / Demanda de 
Combustíveis” para o Workshop Estratégico CTBE RenovaBio: Modelagem Econômica, 
em 29 de setembro 2017"; 

• “Perspectivas do Setor Sucroenergético para os Próximos 10 anos” para o Itaú BBA. 
Diálogos com o Setor Sucroenergético, em 30 de novembro de 2017; 

• “Apresentação para Reunião de Alinhamento de Projeções de Diesel e Biodiesel” para 
ABIOVE, APROBIO, UBRABIO, SINDICOM, BRASILCOM e IBP, em 20 de 
dezembro de 2017. 

 
Estudo sobre a Tributação de Combustíveis 

 
Em 2017, foram desenvolvidos estudos na EPE para suporte ao Programa Combustível 

Brasil, especialmente no que se refere à tributação do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), 
independentemente de sua origem (petróleo ou gás natural). Além das reuniões coordenadas pela 
EPE, a SPT teve grande participação no relatório publicado pelo subcomitê de tributação. Essa 
análise reforçou a necessidade de avanços em análises da EPE nessa importante temática para o 
País. 

 
Estudos sobre a Geopolítica do Petróleo  

 
Ao longo do ano 2017, foram desenvolvidos estudos sobre geopolítica do petróleo, com 

destaques para a continuidade de análise do marco regulatório mexicano e semelhanças com o caso 
brasileiro, além da elaboração e publicação de dois Boletins de Conjuntura da Indústria do Petróleo. 
Foram desenvolvidas análises sobre os impactos no mercado de petróleo bruto em decorrência dos 
acontecimentos recentes no Oriente Médio e na Síria. Além disso, foram levantados os principais 
tópicos em Geopolítica do Petróleo para debate na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
(ECEME) e analisado o comportamento dos preços do petróleo no mercado internacional em 2017. 
Tais estudos reforçaram o conhecimento acerca das recentes mudanças que envolvem o setor de 
petróleo no mundo, auxiliando, em grande medida, as projeções de preço de petróleo desenvolvidas 
no âmbito dos estudos e planos desenvolvidos na EPE. 

 
Estudos sobre o GLP no mundo 

 
No Brasil, o GLP possui um consumo limitado por normas legais e infralegais, o preço 

possui diferenciação específica ao que favorece a demanda vasilhames de até 13 quilos (P-13). 
Nesse contexto, a discussão para o desenvolvimento da infraestrutura de abastecimento de GLP 
sempre é pautada por esses sinais de interferência no mercado. O objetivo deste estudo foi 
compreender melhor como funciona esse mercado no restante do mundo. Para isso, dividiu-se a 
análise nos seguintes tópicos: i) Formas de consumo; ii) Precificação; iii) Restrições ao uso; iv) 
Perfil de demanda; e v) Principais concorrentes. 

 
Estudos sobre o histórico de importação de diesel e gasolina 

 
Nos últimos anos, observa-se no Brasil, um expressivo aumento no volume de importações 

dos principais derivados de petróleo (Gasolina, Óleo Diesel, Querosene de Aviação e Gás 
Liquefeito de Petróleo). Em 2014, segundo dados da ANP, foram importados aproximadamente 
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18,8 milhões m³ destes derivados, o maior volume já observado, representando um dispêndio de 
aproximadamente U$ 13 bilhões. Metade do volume importado é referente ao óleo diesel, 
importante combustível utilizado na matriz energética brasileira, cuja demanda tem sido crescente. 
Também há uma grande participação na importação do Gás Liquefeito de Petróleo e de Gasolina, 
respectivamente e, ainda do querosene de aviação. 

 
Conhecer as movimentações de importação de cada combustível, os portos receptores, bem 

como os países de origem, são de grande importância para uma maior compreensão da logística do 
país no que diz respeito à importação. Além disso, é necessário relacionar estas informações com os 
resultados do Plandepe (PDE), de forma a identificar possíveis aderências ou discrepâncias. 

 
O levantamento das importações foi realizado a partir dos dados contidos no site AliceWeb, 

da Secretaria do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MIDC/SECEX). Igualmente, foram analisados os dados de vendas e produção destes 
combustíveis (gasolina e diesel), conforme dados estatísticos da ANP. 

  
Petróleo, Crise e Caminhos de Superação no Rio de Janeiro 

 
O estudo buscou fornecer informações sobre a indústria petrolífera brasileira a fim de 

subsidiar a Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG), em debate de Petróleo, 
Crise e Caminhos de Superação. Foram analisados: Previsão de Produção de Petróleo para o Estado 
do Rio de Janeiro; Preços do Petróleo; Participações Governamentais; Política de Conteúdo Local; 
COMPERJ e o desenvolvimento da Indústria Naval fluminense. 

 
Retrospectiva 2017: E&P e Abastecimento no Brasil 

 
No intuito de promover uma retomada do setor petrolífero brasileiro, o qual foi afetado pela 

queda do preço do petróleo no mercado internacional, diversas medidas vêm sendo adotadas pelo 
Governo Federal com vistas a aumentar a confiança e a previsibilidade no setor, através da 
promoção de um ambiente favorável aos investimentos nos segmentos upstream e downstream.  

 
Mercado de produtos petroquímicos 

 
Analisou-se o tamanho do mercado (exportação e doméstico) dos seguintes produtos: 

Sulphur (enxofre); Naphtha (nafta); Petcoke (coque de petroleo) inclundo uso em plantas de 
cimento; Propylene (propileno); e Polypropylene (polipropileno). O estudo se estendeu para análise 
o atual estágio da estrutura petroquímica nacional. 
 

Curvas PEVs de algumas correntes de petróleos nacionais 
 

Iniciou-se uma análise das curvas PEV (Análise de Pontos de Ebulição Verdadeiros) para 
petróleos nacionais, em especial as correntes: Roncador, Jubarte, Marlim, Marlim Sul Albacora e 
Albacora Leste. As curvas PEV, em geral, não são tornadas públicas, sendo propriedade das 
empresas. Contudo, a ANP, considerando sua atribuição legal, nos termos do caput, do art. 7º, do 
Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de 1998, estabelece os critérios para a fixação do preço mínimo 
do petróleo, a ser adotado para fins de cálculo das participações governamentais. Neste sentido, ela 
disponibiliza as curvas PEV de diversas correntes de petróleo nacionais. 
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Querosene de Aviação (QAV) - Oferta e Infraestrutura logística 

 
O histórico recente de operação das refinarias permite realizar uma análise mais detalhada 

do abastecimento de querosene, onde se nota que quatro refinarias (REVAP, REDUC, REPLAN e 
REGAP) são responsáveis por mais de 80% da produção total. Analisou-se, também, as 
movimentações inter-regionais, assim como as importações e os fluxos logísticos do QAV. 

 
SI - Estudos para atendimento a Roraima - Dados de óleo combustível 

 
A Superintendência de Projetos de Geração - SEG/DEE realizou estudos sobre um Projeto 

de uma Usina em Boa Vista/Roraima. Os estudos indicaram a possibilidade do uso de termelétrica a 
Óleo Combustível (OC) além de outras. Analisou-se do ponto de vista da infraestrutura logística e 
do pico histórico de abastecimento do derivado na região. Adicionalmente, a SPT/DPG fez uma 
consulta à Petrobras (18 de agosto de 2017), que é o principal fornecedor de OC para as 
termelétricas e para os demais setores, a fim de confirmar as informações desta nota e dar uma 
posição mais consistente sobre o assunto. Todavia, até o final do ano não obtivemos resposta. 

 
Arrecadação de royalties – São João de Meriti/RJ 

 
São João de Meriti/RJ é zona limítrofe de produção. Os recursos direcionados para os 

municípios pertencentes à Zona Limítrofe de Produção são distribuídos de acordo com o coeficiente 
individual de participação de cada Município, determinado com base na respectiva população ou de 
seus distritos (conforme o Decreto nº01/1991). A população dos municípios é baseada no Censo 
2010, conforme informado pelo IBGE. O estudo levanta a definição de área geoeconômica e calcula 
a arrecadação de royalties para o município de João de Meriti/RJ. 
 

Sistema de Movimentação de Derivados de Petróleo (SMDP) 
 

O Sistema de Movimentação de Derivados de Petróleo (SMDP) obteve grandes avanços ao 
longo de 2017. Em sua segunda fase, o sistema chegou na etapa de homologação. Foram 
desenvolvidas a interlocução com as superintendências para realização de upload das planilhas, bem 
como as atividades internas ao sistema para ajuste da base de entrada e das saídas.  
 

Sistema Nacional de Combustiveis (SINEC) 
 

A Portaria MME nº 250, de 3 de junho de 2014, criou o Grupo de Trabalho (GT), por prazo 
indeterminado, com o objetivo de analisar e identificar ações necessárias para subsidiar anualmente 
o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) sobre o adequado funcionamento do SINEC, a 
necessidade de formação de reservas estratégicas de petróleo e etanol carburante, bem como de 
estoques de operação de combustíveis.  
O GT-SINEC é formado por representantes do MME, da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e da Petróleo 
Brasileiro S.A. (Petrobras). 
 

O grupo elaborou e publicou documento para subsidiar o CNPE no cumprimento de sua 
obrigação legal de assegurar o adequado funcionamento do SINEC, e o Poder Executivo em sua 
tarefa de encaminhar ao Congresso Nacional, dentro de cada exercício financeiro, o Plano Anual de 
Estoques Estratégicos de Combustíveis para o exercício seguinte, integrando o projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias. 
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Estudos sobre a Importação de Gasolina e Óleo Diesel 
 
Nos últimos anos, observa-se no Brasil, um expressivo aumento no volume de importações 

dos principais derivados de petróleo (Gasolina, Óleo Diesel, Querosene de Aviação e Gás 
Liquefeito de Petróleo). Em 2014, segundo dados da ANP, foram importados aproximadamente 
18,8 milhões m³ destes derivados, o maior volume já observado, representando um dispêndio de 
aproximadamente U$ 13 bilhões. Metade do volume importado é referente ao óleo diesel, 
importante combustível utilizado na matriz energética brasileira, cuja demanda tem sido crescente. 
Também há uma grande participação na importação do Gás Liquefeito de Petróleo e de Gasolina, 
respectivamente e, ainda do querosene de aviação. 

 
Conhecer as movimentações de importação de cada combustível, os portos receptores, bem 

como os países de origem, são de grande importância para uma maior compreensão da logística do 
país no que diz respeito à importação. Além disso, é necessário relacionar estas informações com os 
resultados do Plandepe (PDE), de forma a identificar possíveis aderências ou discrepâncias. 

 
O levantamento das importações foi realizado a partir dos dados contidos no site AliceWeb, 

da Secretaria do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MIDC/SECEX). Igualmente, foram analisados os dados de vendas e produção destes 
combustíveis (gasolina e diesel), conforme dados estatísticos da ANP.  

 
Q. WebMap EPE 

 
Em 2017, o Sistema de Informações Geográficas do Setor Energético Brasileiro - WebMap 

EPE (http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/webmap-epe), que permite a 
qualquer cidadão consultar, medir e visualizar dados georreferenciados do setor energético 
brasileiro, foi atualizado, e agora permite o download dos dados utilizados pela EPE nos estudos de 
planejamento setorial, incluindo usinas hidrelétricas, eólicas, solares; linhas de transmissão; campos 
de petróleo, de gás; termelétricas, subestações de energia e unidades de biocombustíveis (expandiu-
se a base de biocombustíveis, acrescentando uma camada de dados sobre usinas produtoras de 
biogás e biometano), além de informações auxiliares de importante correlação com à área 
energética, especialmente as de meio ambiente, como unidades de conservação da natureza, terras 
indígenas e quilombolas.  

 
Além disso, a atualização com maior periodicidade traz mais confiabilidade aos dados. A 

nova versão do WebMap EPE contou com a colaboração de todas as áreas da EPE, tanto nas 
discussões técnicas, preparação do ambiente computacional, fornecimento e validação dos dados, 
quanto na divulgação externa da ferramenta. 

 
R. Plano Nacional de Energia 2050 

 
No exercício de 2017 a EPE concluiu a redação do relatório final do PNE 2050, enviado ao 

MME em abril de 2017, juntamente com o conjunto de Notas Técnicas referentes a: (i) Cenário 
Econômico;(ii) Demanda de Energia; (iii) Potencial dos recursos energéticos; (iv) Oferta de energia 
elétrica; (v) Evolução da oferta de combustíveis.  

 
O objetivo destes estudos é o fornecimento de subsídios para a formulação da estratégia para 

a expansão da oferta de energia, sob uma perspectiva de longo prazo, considerando o uso integrado 
e sustentável dos recursos disponíveis.  
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Em junho de 2017, por solicitação do MME foram conduzidas e enviadas atualizações dos 
estudos relativos ao cenário econômico de longo prazo, bem como os referentes à demanda de 
energia no longo prazo. Em outubro/2017, o MME manifestou intenção de atualizar o Termo de 
Referência para os estudos do PNE 2050 e a estimativa preliminar é que seja disponibilizado ao 
MME no início de 2017. Finalmente, em dezembro/2017 foi elaborada e enviada nota técnica 
explicitando o conjunto de políticas públicas, premissas e estudos prospectivos considerados na 
elaboração dos estudos do PNE 2050. 

 
A DPG/SPT, elaborou ao longo de 2017, estudos técnicos visando a elaboração das curvas 

de produção de petróleo e gás natural no longo prazo. Estes estudos basearam-se nos dados de 
reservas e recursos com data referente a dezembro de 2015, bem como em informações 
apresentadas pelas concessionárias disponíveis à época. Os estudos evidenciaram o Brasil na 
posição de exportador de petróleo. Estes estudos atualizados, com horizonte de 2050, correspondem 
à revisão do PNE2050, com curvas de produção de petróleo e gás natural abrangendo o período 
2017-2050.  

 
Além disso, no PNE 2050, novos estudos relacionados à projeção de preços de petróleo e 

derivados foram desenvolvidos, bem como a demanda do setor de transportes, além da consolidação 
da demanda de derivados e início das rodadas de análise de refino e logística. 

 
S. Estudos de Recursos Energéticos 
 
Livros de Termeletricidade e Fontes Renováveis 
 
Em atendimento a Acórdão do Tribunal de Contas da União, a EPE elaborou, para o 

Ministério de Minas e Energia, uma série de Notas Técnicas acerca do aproveitamento elétrico dos 
principais recursos naturais disponíveis no Brasil. O trabalho envolveu o panorama internacional de 
cada fonte, seu potencial técnico, as tecnologias aplicáveis, as cadeias produtivas e suas capacidades 
de entrega, os custos e os aspectos socioambientais. Além de atender à demanda inicial, as notas 
técnicas foram compiladas em dois livros, um sobre fontes renováveis e outro sobre 
termeletricidade, disponibilizados no site da empresa (www.epe.gov.br) em maio de 2016. 
 

Em 2017 a EPE envolveu-se em estudos de atualização dos Valores Anuais de Referência 
Específicos (VRES) para as fontes: biomassa, que reuniu os cultivos dedicados e os resíduos 
utilizando combustão direta (ciclo Rankine) e sua conversão em biogás com aproveitamento através 
de motor de combustão interna (MCI);  resíduos sólidos urbanos, em que foram considerados os 
sistemas de incineração e produção de biogás, também utilizando MCI; e pequenas centrais 
hidrelétricas (PCH); além da revisão dos valores para as fontes solar fotovoltaica e gás natural 
para cogeração qualificada (aproveitamento energético superior a 75%). O VRES define a 
remuneração paga pela distribuidora ao gerador pela energia que ele entregar à rede de distribuição, 
configurando-se como preço-teto para chamadas públicas para contratação de Geração Distribuída 
em processos competitivos, de modo a aumentar a atratividade dessa oferta de energia.  
 

A previsão de envio desses estudos ao MME é no primeiro trimestre de 2018. 
 

T. Estudos de Inventários e Bacias Hidrográficas e de Viabilidade Técnico-Econômica 
UHE 

Estudos de pré-inventário da bacia do rio Negro 
 
O Diagnóstico Socioambiental e dos Usos Múltiplos da Água da bacia do rio Negro foi 

concluído no exercício de 2014. No exercício de 2015, o CENSIPAM – Centro Gestor e 
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Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Ministério da Defesa, disponibilizou os dados 
do Modelo Digital do Terreno de cerca de 95% da área de interesse dos Estudos de Pré-inventario 
da Bacia do Rio Negro gerados através de levantamento a Radar Interferométrico, no âmbito do 
Projeto Cartografia da Amazônia. Neste período a EPE iniciou e desenvolveu as atividades de 
consolidação da base cartográfica com os dados disponibilizados, compreendendo elaboração e 
conclusão da geração das curvas de nível e execução parcial das atividades de edição e 
compatibilização das curvas, restituição hidrográfica e geração dos perfis de linha d’água. No 
exercício de 2016, o CENSIPAM disponibilizou o restante dos dados do Modelo Digital do Terreno 
da área de interesse dos Estudos de Inventário da Bacia do rio Negro e a equipe técnica da EPE 
concluiu os serviços de geração das curvas de nível a cada 5m, as atividades de edição e 
compatibilização das curvas e a geração dos mapas hipsométricos e dos perfis de linha d´água. Ao 
final de 2016 foi iniciada a elaboração dos desenhos de articulação das folhas da base cartográfica e 
do mapa hipsométrico.  No exercício de 2017 foi dada continuidade a essas atividades resultando, 
no final do ano, o equivalente a 75% da área da bacia concluída. 

 
Neste ano ainda, foram realizadas as seguintes atividades relativas aos processos para 

licitação dos estudos de engenharia e socioambientais do Pré-inventario da bacia do rio Negro: 
pesquisa de preços para realização dos estudos de engenharia e de Meio Ambiente junto ao 
mercado, com retorno de somente duas empresas em cada área; elaboração das Notas Técnicas 
necessárias à autorização do início do processo de licitação de ambos os estudos; solicitação do Pré-
empenho à área competente, negada em setembro de 2017 por não haver dotação orçamentária 
suficiente para 2018.  Diante desse quadro, a aprovação do processo de licitação ficou 
completamente comprometida. 

 
Estudos técnicos preliminares realizados pela EPE para contratação do Pré-Inventário 

indicaram que as áreas com potencial para aproveitamento hidrelétrico estão localizadas na parte 
alta da bacia (ocupadas por terras indígenas e unidades de conservação de proteção integral), no 
extremo noroeste do Brasil, demandando linhas de transmissão de “uso exclusivo” de grande 
extensão (da ordem de 1.000 km) para viabilizar o escoamento dessa energia. Este cenário sinaliza 
que, a curto e médio prazo, o aproveitamento hidrelétrico dessa bacia tem poucas chances de ser 
viável econômica e ambientalmente. 

 
Estudos de inventário da bacia do rio Trombetas  

 
O Diagnóstico dos Usos Múltiplos da Água e o Diagnóstico Socioambiental da bacia do rio 
Trombetas foram concluídos, respectivamente, em abril e maio de 2015. 
 

O fato de quilombolas e indígenas não concordarem com a realização dos serviços de 
campo, antes do equacionamento do conflito fundiário na bacia, seguiu dificultando a renovação da 
autorização emitida pela SEMAS/PA em 2013 e vencida em junho de 2014, trazendo incertezas 
quanto à possibilidade de realização dos Estudos de Inventário Hidrelétrico. Dessa forma, mediante 
alteração do cronograma da contratação dos Estudos Socioambientais, foi antecipada a elaboração 
de dois produtos da Avaliação Ambiental Integrada, uma vez que não apresentavam dependência de 
informações a serem produzidas pelos Estudos de Engenharia ainda não contratados, quais sejam: a 
Caracterização Socioambiental e Análise de Conflitos, e a Avaliação Ambiental Distribuída, ambos 
concluídos, respectivamente, em outubro e novembro de 2015. 
 

Na expectativa que o processo de titulação da Terra Quilombola (TQ) de Cachoeira Porteira 
avançasse, fato que possibilitaria a negociação para a realização dos serviços de campo diretamente 
com essa comunidade, os estudos contratados foram suspensos, incialmente, em 05 de fevereiro de 
2016 por 120 dias e, posteriormente, por 18 meses em 04 de junho de 2016. 
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Durante 2017, a EPE empreendeu vários esforços para obter a manifestação conclusiva da 

SEMAS/PA para prosseguimento dos estudos, apesar disso, não houve avanço em relação ao 
processo da autorização para a realização dos serviços de campo.  
 

Além disso, nos 18 meses da suspensão consensual, não ocorreu mudança nas questões 
fundiárias que permitisse o acesso às áreas dos levantamentos de campo, impossibilitando a 
retomada dos estudos contratados e o consequente desenvolvimento dos Produtos pendentes. 
 

Assim, considerando que em 04 de dezembro de 2017 findou-se o prazo da suspensão 
contratual sem que as questões de regularização fundiária e de emissão de autorização da 
SEMAS/PA tivessem sido equacionadas, a EPE iniciou o processo de rescisão do contrato CT-EPE-
032/2013 com a anuência da empresa contratada. 
 

Estudo de viabilidade da UHE Castanheira  
 

A UHE Castanheira, localizada no rio Arinos a 120 km de sua foz no rio Juruena, tem 
potência instalada de 140 MW e reservatório a fio d'água com aproximadamente 100 km², nos 
municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte, no estado de Mato Grosso. A EPE possui o 
registro ativo junto à ANEEL para realizar o estudo de viabilidade (Despacho n° 1771, de 10 de 
junho de 2014) e o Termo de Referência, emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de 
Mato Grosso – SEMA/MT (Ofício nº 141/CAIA/SUIMIS/Sema-MT/12), visando à elaboração do 
EIA/Rima. Além do EIA/Rima, há o Estudo do Componente Indígena (ECI) exigido pela Fundação 
Nacional do Índio (Funai) necessário à manifestação da Fundação sobre o processo de 
licenciamento da usina. 

 
Em 21 de outubro de 2015, o EIA foi protocolado na SEMA-MT por meio do ofício nº 

1386/EPE/2015. Em 07 de abril de 2016, o Relatório Final do EVTE e o REDH da UHE 
Castanheira foram protocolados na ANEEL por meio do ofício nº 0453/EPE/2016 e, em 27 de 
junho de 2016, a ANEEL publicou no DOU, o seu aceite (Despacho nº 1.312/2016). Ainda em 
2016, a responsabilidade pela guarda dos testemunhos das investigações geotécnicas realizadas nos 
Estudos de Viabilidade foi transferida da projetista (Engevix) para a EPE. Para isso foi pesquisado e 
contratado um novo local em Juara para armazenamento dos testemunhos que estavam 
acondicionados na Prefeitura. O transporte das amostras para o novo local, em Juara, foi realizado 
em 17 de agosto de 2016. A guarda dos testemunhos foi mantida durante o exercício de 2017. Em 
junho de 2017 foi concluído e submetido à avaliação da Funai o ECI que contempla as etnias 
Apiaká, Kaiabi e Munduruku da Terra Indígena (TI) Apiaká-Kayabi e os Rikbaktsa da TI 
Erikbaktsa e Japuíra.  
 

Após a conclusão do ECI, os resultados foram incorporados ao Rima, o qual foi protocolado 
na SEMA-MT em 03 de outubro de 2017. A Licença Prévia foi solicitada em 26 de outubro de 
2017, por meio do ofício nº 0677/EPE/2017. O Adendo I ao Relatório Final do EVTE da UHE 
Castanheira, foi elaborado pela EPE com o objetivo de complementar/revisar o Relatório Final do 
EVTE com os resultados do Estudo do Componente Indígena com destaque aos impactos 
identificados, programas previstos e custos associados. O documento foi protocolado na Aneel em 
06 de dezembro de 2017. 

A realização das audiências públicas para a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e 
do seu referido RIMA, o esclarecimento de dúvidas e o recebimento de críticas e sugestões da 
população está prevista para o primeiro semestre de 2018. 
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Estudo de viabilidade da UHE Bem Querer  

A UHE Bem Querer, localizada no rio Branco a 402 km de sua foz, tem potência instalada 
de 650 MW e reservatório a fio d'água com aproximadamente 520 km2, nos municípios de Cantá, 
Boa Vista, Iracema, Mucajaí e Caracaraí, no estado de Roraima. A EPE possui o registro ativo junto 
à ANEEL para realizar o estudo de viabilidade (Despacho n° 4231, de 28 de outubro de 2011). 

Durante todo o exercício de 2017 o Contrato para elaboração dos serviços e estudos de 
engenharia do EVTE da UHE Bem Querer continuou suspenso, aguardando as informações dos 
estudos socioambientais para sua complementação. 

Em agosto de 2017 foram lançados os editais para contratação do Estudo do Componente 
Indígena e do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental. A 
assinatura dos contratos está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2018. 

 
Estudo de Viabilidade da UHE Prainha 

 
A UHE Prainha, localizada a 300 km de sua foz do Rio Aripuanã, tem potência instalada de 

796,4 MW e reservatório a fio d'água com aproximadamente 263 km², nos municípios de Apuí e 
Novo Aripuanã, Estado do Amazonas, de acordo com os Estudos de Inventário Hidrelétrico da 
Bacia do Rio Aripuanã. A EPE possui o registro ativo junto à ANEEL para realizar o estudo de 
viabilidade (Despacho n° 2143, de 27 de junho de 2012). 

 
Em janeiro de 2017 o Ibama consultou o ICMBio quanto à necessidade de inclusão no 

Termo de Referência para elaboração do EIA/Rima de conteúdo de estudos específicos 
direcionados à aferição de eventuais impactos ao Parna dos Campos Amazônicos. Em abril de 2017 
(Ofício 02001.002647/2017-48 DILIC/IBAMA, de 05 de abril de 2017) o Ibama informou o 
arquivamento do processo de licenciamento ambiental, diante da manifestação do ICMBio quanto à 
impossibilidade de prosseguimento do processo. 

 
U. Outros Estudos de Suporte ao Planejamento Energético 

 
  Além dos projetos anteriormente elencados, a EPE foi demandada a contribuir em diversos 
assuntos, dos quais destacamos: 
 

Plano Indicativo de Oleodutos 
 
  Este estudo se iniciou a partir da crescente importância do fornecimento de informações à 
sociedade para ajudar no desenvolvimento do mercado, além de melhorar as projeções. O primeiro 
movimento foi abrir diálogo com agentes de mercado para entender o funcionamento, bem como os 
processos associados ao desenvolvimento de infraestrutura dutoviária. 
 
  Houve o desenvolvimento de uma primeira etapa de aprendizagem na área de engenharia de 
projeto e orçamentação, visando à estruturação de metodologia e a provisão de uma base de dados 
que subsidiem a elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica - EVTE de oleodutos de 
transporte e terminais terrestres. Estudos futuros serão utilizados para a seleção de opções, 
envolvidas na execução de projetos relacionados à avaliação da expansão ou da ampliação da 
infraestrutura dutoviária terrestre de transporte de produtos líquidos e de terminais de combustíveis. 
 
  Pretende-se que a continuidade desses estudos, bem como contratações, permita o 
estabelecimento de estimativa dos custos de investimento em oleodutos de transporte e em 
terminais terrestres de armazenamento de combustíveis, a fim de auxiliar na tomada de decisões que 
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impactam o sistema de abastecimento de petróleo, derivados de petróleo e biocombustíveis do País. 
Eventuais necessidades de ampliação da rede nacional de oleodutos de transporte poderão ser 
verificadas por meio do estudo de fluxos de combustíveis. 
 

Análise de atendimento à região Nordeste  
 

Devido às condições hidrológicas críticas vivenciadas no passado recente na região Nordeste 
do país, análises para verificar as condições de atendimento na região foram desenvolvidas após a 
conclusão do PDE 2026. O objetivo desses estudos foi de identificar a necessidade de medidas 
específicas para garantir a segurança do suprimento local. 
 

Diversas sensibilidades foram feitas, tanto considerando a expansão indicativa do cenário de 
referência do PDE, incluindo as expansões de transmissão, quanto alterando a oferta futura, 
sinalizando para um cenário de oferta ainda mais crítico. Além de variações na expansão, outras 
variáveis foram analisadas, como as vazões da bacia do rio São Francisco, geração de energia eólica 
e indisponibilidade de algumas usinas termelétricas. 
 

A conclusão do estudo foi de que a expansão indicativa do cenário de referência é suficiente 
para o atendimento da região Nordeste com segurança, não sendo necessário medidas específicas 
para o suprimento local. Foi constatado também que se persistirem as afluências críticas na bacia do 
São Francisco, isso traria consequências negativas para o SIN como um todo, e não apenas para o 
nordeste, visto que os limites de intercâmbio, considerando a expansão já contratada, permite a 
troca de energia entre as regiões. 
 

Estudos para avaliação da necessidade de contratação de potência e estruturação de um 
leilão de potência  

 
Com a sinalização do PDE 2026 para a necessidade de contratação de oferta específica para 

o atendimento à demanda de potência a partir de 2021, foram iniciados estudos para o detalhamento 
dessa necessidade e discussões internas para a proposição de um formato de leilão para essa 
contratação.  
 

Para o detalhamento da necessidade foram incorporados fatos relevantes, que não haviam 
sido considerados no PDE 2026, como a inclusão da UTE Novo Tempo, considerada para entrada 
em operação em 2021, sensibilidade com restrição de vazões na bacia do rio São Francisco, entre 
outros. Além disso, começou a ser discutido e formulado, para levar a discussão posterior, um 
critério formal para avaliação das condições de suprimento à ponta.  
 

Como os atuais mecanismos de contratação consideram apenas o benefício energético, 
avaliado a partir da contribuição média de energia para o sistema, eles não se mostram adequados 
para a contratação de oferta de capacidade, cuja expectativa de geração de energia é baixa (baixo 
fator de capacidade) e com a exigência de algumas caraterísticas específicas, como disponibilidade 
a todo instante e controle da produção. Para adequar os mecanismos atuais, mantendo as restrições 
legais vigentes, estão sendo discutidas modalidades alternativas para comparação de 
empreendimentos. Além disso, questões como o tipo do produto a ser contratado (energia nova, 
energia de reserva, etc.) e restrições de elegibilidade foram levantadas, para que a contratação a ser 
realizada resulte no mais próximo das necessidades do sistema, tanto as já identificadas quanto as 
vislumbradas para os próximos anos. 
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O estudo também incorpora uma visão de longo prazo de forma a avaliar os riscos e 
oportunidades introduzidos por eventuais alterações no modelo setorial em relação aos mecanismos 
de contratação propostos. 
 

Este trabalho ainda se encontra em andamento e, tão logo as discussões obtenham a 
maturidade adequada, será levado ao MME e, posteriormente, à consulta pública. 

 
Avaliações Ambientais de Áreas Sedimentares 
 
Em 2017, foi realizada a Licitação na Modalidade Concorrência, tipo técnica e preço, para a 

contratação de consultoria técnica especializada para elaboração do Estudo Ambiental de Área 
Sedimentar do Solimões (EAAS Solimões). Devido ao caráter pioneiro do estudo (estudo ambiental 
regional com foco nas atividades petrolíferas) e a complexidade do tipo de licitação aplicada, foram 
necessárias diversas discussões internas entre as superintendências de meio ambiente e de recursos 
logísticos, além da consultoria jurídica para o preparo da licitação. A assinatura do contrato para a 
realização dos estudos deverá ocorrer no início do ano de 2018. 

 
Avaliação de Investimentos para Fins de Enquadramento no REIDI 
 
O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI foi 

instituído pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 e regulamentado pelo Decreto n° 6.144, de 03 
de julho de 2007, nos quais são estabelecidos incentivos para projetos de obras de infraestrutura em 
diversos setores, tais como energia, transportes e portos, mediante suspensão de exigência do 
PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre os bens, materiais de construção ou serviços desses 
projetos com o objetivo de atrair investimentos privados para o setor. 

 
De acordo com as Portarias MME nº 274 e 310, publicadas em 19 de agosto de 2013 e 12 de 

setembro de 2013, respectivamente, cabe à EPE avaliar a razoabilidade das estimativas dos valores 
de investimentos dos agentes interessados em aderir ao REIDI.  
 

Para tanto, a EPE verifica se o valor do investimento do projeto está compatível com as suas 
características técnicas, utilizando como base as informações enviadas pelos empreendedores e o 
banco de dados da EPE constituído principalmente a partir dos leilões de compra de energia 
provenientes de novos empreendimentos e referências técnicas. 
 

Os resultados das análises são enviados por meio de ofício para a ANEEL ou para o MME, 
de acordo com o tipo de ambiente de contratação (ACR ou ACL, respectivamente). A EPE recebeu 
e analisou 28 projetos para avaliação das estimativas dos valores de investimento, todos 
pertencentes ao ACL. A tabela abaixo apresenta o quantitativo de projetos por tipo: 
 

Tipo 
Empreendimento 

Projetos solicitantes de 
enquadramento no 
REIDI em 2016 

CGH 10 

EOL 5 

PCH 10 

UFV 1 

UTE 2 

Total 28 
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Análise de Alteração de Características Técnicas de Empreendimentos de Geração (Pós-
Leilão) 
 

Esta atividade tem por objetivo avaliar as implicações de alterações das características 
técnicas de empreendimentos que comercializaram energia em leilões do ambiente regulado, 
especialmente no que se refere ao atendimento aos lotes contratados, de forma a subsidiar ao órgão 
regulador e ao poder concedente na decisão de aprovação ou não das referidas alterações.  
 

No caso de empreendimentos associados a Leilões de Energia de Reserva, a EPE avalia, se 
aplicável, ainda a possibilidade de atendimento aos montantes contratados com um número menor 
de aerogeradores do que o apresentado no projeto sugerido pelo agente responsável pelo 
empreendimento sugerindo, quando cabível, analise do impacto da estimativa de maior produção de 
energia na Conta de Energia de Reserva – CONER. 
 

No ano de 2017 a EPE finalizou 119 processos de alterações de características técnicas, 
conforme registros no Sistema de Alterações de Características Técnicas Integrado – ACATI. A 
tabela abaixo apresenta o quantitativo de processos por tipo de empreendimento: 
 

Tipo de 
Empreendimento 

Processos 
Finalizados 

Eólicas 70 
Fotovoltaicas 46 
Termelétricas 03 
Total 119 

 
Revisão de Garantia Física de Energia de Empreendimentos de Geração de Fonte Eólica 

 
Esta atividade tem por objetivo revisar os montantes de garantia física de energia de 

empreendimentos de fonte eólica, seja com base na geração de energia elétrica verificada ou em 
razão de alterações de características técnicas que tenham sido autorizadas pelo MME e aprovadas 
ANEEL, conforme estabelecido na Portaria MME nº 416, de 1º de setembro de 2015. 
 

Destaca-se que, de acordo com a referida Portaria, os procedimentos e as metodologias para 
revisão dos montantes de garantia física de energia de usinas eólicas não se aplicam à parcela de 
energia de referência de usina participante do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica – PROINFA, nem para empreendimentos que comercializaram energia em Leilões 
de Energia de Reserva. 
 

Nesse contexto, conforme solicitações do MME, em 2017 a EPE fez análises em relação a 
revisão de garantia física de 174 empreendimentos eólicos, tendo sido 55 empreendimentos eólicos 
por conta de alterações de características técnicas e 119 empreendimentos com base na geração de 
energia elétrica verificada. 
 

Revisão de Garantia Física de Energia de Empreendimentos de Geração de Fonte 
Termelétrica 
 

Esta atividade tem por objetivo revisar os montantes de garantia física de energia de 
empreendimentos termelétricos, conforme solicitações do MME e em conformidade com 
metodologias estabelecidas em Portarias específicas. 
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Em 2017 a EPE finalizou 123 análises relativas a revisão de garantia física de 
empreendimentos termelétricos, conforme detalhamento a seguir: 

 
• 01 empreendimento termelétrico movido a biomassa com custo variável unitário nulo e 

revisão de garantia física de energia em decorrência de alteração de potência instalada, 
conforme disposto na Portaria MME nº 484, de 24 de agosto de 2012; 

• 01 usina termelétrica despachada centralizadamente com revisão extraordinária de 
garantia física de energia em decorrência de alteração da Potência Instalada, conforme 
Portaria MME nº 492, de 12 de setembro de 2014; 

• 121 empreendimentos termelétricos movidos a biomassa, com avaliação de revisão de 
garantia física de energia com base na geração de energia elétrica verificada, de acordo 
com metodologia estabelecida na Portaria MME nº 564, de 17 de outubro de 2014. 

 
Cálculo de Garantia Física de Energia de Empreendimentos Termelétricos e Eólicos com 

Base na Geração de Energia Elétrica Verificada 
 

• Esta atividade tem por objetivo calcular os montantes de garantia física de energia de 
empreendimentos eólicos ou termelétricos com CVU nulo como base na geração de 
energia elétrica verificada pela CCEE em atendimento, respectivamente, ao disposto nas 
Portarias MME n° 416, de 1º de setembro de 2015, e nº 564, de 17 de outubro de 2014. 

• Em 2017 a EPE calculou garantia física de energia com base em geração verificada para 
18 usinas, sendo: 08 usinas eólicas e 10 termelétricas movidas a biomassa. 

 
Revisão Ordinária de Garantia Física de Energia de UHE Despachadas Centralizadamente  

 
O Decreto nº 2.655/1998 dispõe que será atribuído a cada usina hidrelétrica um valor de 

garantia física de energia16, que corresponde ao limite máximo empregado na contratação de 
energia. Além disso, estabelece a revisão desse montante a cada cinco anos ou na ocorrência de 
fatos relevantes. A revisão que deve ocorrer a cada cinco anos é denominada revisão ordinária de 
garantia física de energia. A revisão baseada em fatos relevantes é conhecida como revisão 
extraordinária de garantia física de energia. 

 
A Portaria MME nº 681, de 30 de dezembro de 2014, constituiu um grupo de trabalho com 

ampla participação de órgãos e entidades vinculadas ao MME, de agências reguladoras do Poder 
Executivo e de instituições representativas do Setor Elétrico com o objetivo de, entre outros, 
analisar e discutir os dados, a configuração, a metodologia e os modelos necessários à revisão 
ordinária de garantias físicas de energia das usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente no 
SIN. 

 
Durante os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 foram realizadas dezenas de reuniões técnicas 

do grupo de trabalho com instituições do Setor Elétrico, foram elaborados estudos, relatórios, notas 
técnicas e consultas públicas que contaram com ativa participação da EPE.  
 

Todo esse processo culminou na publicação da Portaria MME nº 178, de 03 de maio de 
2017, que aprovou a metodologia, os critérios, as premissas e as configurações que constam no 
Relatório “Revisão Ordinária de Garantia física de Energia das Usinas Hidrelétricas – UHEs 
Despachadas Centralizadamente no Sistema Interligado Nacional – SIN”, de 25 de abril de 2017, 
elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MME nº 681/2014.  

                                                 
16 Atualmente, o termo “energia assegurada” referido no Decreto nº 2.655/1998 é designado como garantia física de 
energia, em razão do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. 



 

153 
 

 
Adicionalmente, a Portaria MME 178/2017definiu os valores revistos de garantia física de 

energia para as usinas hidrelétricas, que seriam válidos a partir de 01º de janeiro de 2018. Estes 
valores foram calculados pela EPE e estão detalhados na nota técnica EPE-DEE-RE-016-2017_r2, 
de 26 de abril de 2017. 
 

Ainda em 2017, a EPE colaborou com o MME nas respostas aos recursos administrativos 
interpostos contra a revisão ordinária de garantia física. 
 

Revisão Extraordinária de Garantia Física de Energia de Usinas Hidrelétricas  
 

Esta atividade tem por objetivo calcular acréscimos ou decréscimos de garantia física de 
energia de empreendimentos hidrelétricos já contratados e com despacho centralizado pelo 
Operador Nacional do Sistema, em função da ocorrência de alteração de características técnicas ou 
de fato julgado relevante pelo poder concedente a pedido ou não do empreendedor.  
 

A metodologia vigente para a revisão extraordinária é aquela constante da Portaria MME nº 
406, de 16 de outubro de 2017, que substitui a Portaria MME nº 861, de 18 de outubro de 2010, e 
incorpora a revisão extraordinária da parcela de garantia física de energia referente ao benefício 
indireto. Os dados e parâmetros utilizados são homologados pela ANEEL.  
 

No ano de 2017 foi realizada a revisão extraordinária de garantia física de energia dos 
seguintes empreendimentos hidrelétricos: Salto Osório, Salto Santiago, São Manoel, Santo Antônio 
e Jirau, conforme Portaria MME 861/2010, e Sinop, Tibagi Montante, Colíder, Santo Antônio do 
Jari, Corumbá IV e Garibaldi, conforme Portaria MME 406/2017. 

 
Validações dos Modelos SUISHI e NEWAVE 

 
No decurso de 2017, diversos estudos foram realizados pela EPE utilizando a versão 23 do 

modelo NEWAVE, como o PDE 2026, cálculos de Garantias Físicas e análises realizadas no 
âmbito do Grupo de Trabalho de Metodologia da CPAMP. Diante dos resultados apresentados pela 
EPE e por outras instituições, foram definidos aprimoramentos e correções que foram 
implementadas no NEWAVE, dando origem a versão 24. Esta versão foi validada no âmbito da 
Força Tarefa NEWAVE, coordenada pelo ONS, CCEE e EPE, que passou a integrar a coordenação 
neste ano. 

 
 A EPE também começou a fazer parte da coordenação conjunta com o ONS e CCEE das 
Forças Tarefa DECOMP e DESSEM, para validação das implementações. Apesar da EPE não ser 
usuária desses modelos, não os utilizando oficialmente em seus estudos, tem contribuído bastante 
nas discussões metodológicas que desencadeiam em aperfeiçoamentos. 
 
 Com relação ao modelo SUISHI, a EPE passou a usá-lo oficialmente no processo de cálculo 
de Garantia Física no ano de 2016. Além disso, tem sido feito diversos estudos avaliando sua 
aplicação também nos estudos de planejamento da expansão. Como esse modelo não faz parte da 
cadeia oficial de modelos para operação e formação de preço, não há uma Força Tarefa instaurada 
para sua validação. No entanto, a partir de 2017, esse processo de validação foi incorporado ao 
cronograma de atividades do GT Metodologia da CPAMP, sob coordenação da EPE. Foram feitos 
diversos testes ao longo do ano de 2017 relacionados às novas funcionalidades do modelo SUISHI, 
versões 12.1 à 12.4.2, resultando na validação do modo de simulação hidrotérmica e para cálculo de 
energia garantida com séries históricas de vazões e do modo para cálculo de energia firme, que deu 
origem a versão 13 do SUISHI. Adicionalmente, o processo de validação do modo de simulação 
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hidrotérmica com séries sintéticas de vazões foi iniciado e deve prosseguir nas próximas reuniões 
do GT Metodologia/CPAMP. 
 

Atividades do Grupo de Trabalho da CPAMP de Governança dos Modelos Computacionais 
 

No âmbito da Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas 
Computacionais do Setor Elétrico – CPAMP, existem três Grupos de Trabalho em andamento: GT 
“Governança dos Modelos Computacionais”; GT “Diretrizes para leilões de energia” e GT 
“Questões Metodológicas Associadas aos Modelos Computacionais para o Planejamento da 
Expansão, Operação do SEB e Formação do Preço do Mercado de Curto Prazo” – conhecido como 
GT Metodologia. Integram estes grupos participantes da EPE, ONS, CCEE, ANEEL e MME, além 
do CEPEL que participa como convidado do GT Metodologia. 

 
O GT Governança trabalhou ao longo do primeiro semestre de 2017 na elaboração de um 

Regimento Interno para CPAMP, divulgando uma minuta para avaliação dos demais Grupos de 
Trabalho.  
 

O GT Metodologia se reuniu 29 vezes ao longo do ano de 2017, em função de uma extensa 
agenda de trabalho divulgada no site do MME no final do primeiro trimestre. Dentre as inúmeras 
atividades do grupo, quatro culminaram na elaboração de relatórios técnicos com a apresentação de 
propostas metodológicas para aperfeiçoamentos que foram encaminhadas em julho de 2017 para 
avaliação da Plenária CPAMP, que aprovou duas delas: metodologia para aumento da eficiência 
computacional do modelo NEWAVE e representação explícita das perdas nas interligações nos 
modelos NEWAVE e DECOMP.  

Durante o ano de 2017, foram realizados ainda dois Workshops organizados pela EPE, que 
atua na coordenação do GT Metodologia, sobre “Mecanismos de Aversão ao Risco” e “Alterações 
de padrões climáticos e hidrológicos e Avaliação da melhor representação energética de séries de 
vazões naturais”, além de uma reunião para divulgação das propostas metodológicas colocadas em 
Consulta Pública (CP nº 35, pela Portaria MME 263/2017), com participação ampla dos agentes e 
universidades. Vale destacar que no segundo semestre de 2017, iniciaram-se as discussões no grupo 
sobre o desenvolvimento e implantação do modelo horário para operação e formação de preço, 
DESSEM.       

O GT “Diretrizes para leilões de energia”, conforme as discussões técnicas realizadas no 
período abril-junho/2017, elaborou a Nota Técnica Nº 01/2017-GT5-CPAMP com o “Diagnóstico 
Qualitativo dos Leilões do ACR”, com participação da CCEE, EPE, MME, ANEEL e ONS. O 
referido documento foi encaminhado para apreciação da Plenária da CPAMP em julho de 2017. 
 

Estudos sobre Revisão dos Critérios de Garantia de Suprimento  
 
A motivação para esses estudos surgiu da necessidade de adequar os critérios de garantia de 

suprimento ao processo vigente de planejamento de expansão, conforme apresentado no PDE 2026, 
que passou a utilizar um modelo de otimização para decisão de investimento, que minimiza o custo 
total de operação e investimento, dado um custo de déficit explícito. Além disso, a revisão dos 
critérios visa aumentar a aderência entre o planejamento da operação, planejamento da expansão e 
cálculo de garantia física. Assim, o planejador entregaria ao operador um sistema mais seguro, dado 
determinados níveis de riscos julgados aceitáveis, ao menor custo. 

 
Para tanto, deverão ser propostas alterações nos instrumentos que definem esses critérios, 

são eles: a Resolução CNPE nº 1, de 2004, e a Resolução CNPE nº 9, de 2008. 
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Ao longo do ano de 2017 foram realizadas reuniões com o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico – ONS e com a Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Energético – SPE/MME e 
inúmeras simulações com o modelo Newave para complementar as análises conceituais. 

 
Inicialmente, a escolha das métricas de riscos propostas foi tomada a partir de uma série de 

avaliações conceituais, que analisaram dentre outros atributos a facilidade de interpretação, de 
operacionalização e a coerência, a partir da verificação de resultados observados em estudos de 
casos. 

 
Houve um consenso entre o ONS e a EPE de que a métrica de risco de insuficiência de 

oferta de energia não seria mais adequada ao sistema atual, principalmente por estar restrita a 
probabilidade dos cenários com déficit, não avaliando sua profundidade. Além disso, todos 
concordaram também que deveria ser incorporado um critério para avaliação do déficit de potência, 
que em um primeiro momento utilizaria uma métrica que quantificasse a probabilidade desses 
eventos - LOLP, dado o contexto atual de metodologias e modelos. Vale destacar que o cálculo da 
LOLP seria realizado considerando uma metodologia específica de balanço oferta x demanda de 
potência, em processo de elaboração pela EPE. 
 

Os estudos elaborados até o momento e as discussões realizadas tem mostrado que as 
métricas de risco propostas devem ser robustas a variações de metodologias, modelos (já sinalizado 
pelo setor) e da configuração do sistema (conforme indica os estudos de planejamento). Porém, os 
parâmetros (limites superiores) associados a essas métricas não. 

 
Estudos da Iniciativa “Gás para Crescer” 

 
Tendo em vista a redução da participação da Petrobras no setor, a visão de futuro para o 

mercado de gás natural no País pressupõe a diversidade de agentes, liquidez, competitividade, 
acesso à informação e boas práticas, contribuindo para o desenvolvimento do País. 

 
Ao longo de 2017, a iniciativa “Gás para Crescer” propôs medidas para aprimorar o 

arcabouço normativo da indústria de gás natural, envolvendo diversos agentes do setor em uma 
discussão estratégica coordenada pelo Ministério de Minas e Energia em conjunto com a EPE e 
ANP. 

 
Após a etapa de consolidação das propostas da primeira etapa da Iniciativa “Gás para 

Crescer” por processo de consulta pública, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), por 
meio da Resolução n°10/2016, instituiu diretrizes estratégicas para o desenho de novo mercado de 
gás natural no Brasil. Além disso, o CNPE criou o Comitê Técnico para Desenvolvimento da 
Indústria do Gás Natural (CT-GN), responsável por propor medidas necessárias ao aprimoramento 
do marco legal do setor de gás natural, com base nas diretrizes estratégicas estabelecidas. 

 
As atividades do CT-GN foram organizadas em subcomitês responsáveis por cada um dos 

eixos temáticos definidos: (i) escoamento, processamento e regaseificação de GNL, (ii) transporte e 
estocagem, (iii) distribuição, (iv) comercialização, (v) aperfeiçoamento da estrutura tributária, (vi) 
matéria prima, (vii) aproveitamento do gás natural da União e (viii) integração entre os setores de 
gás e energia elétrica. O processo contou com a participação de representantes de órgãos do 
governo federal (dentre os quais a EPE), empresas e associações do setor. 

 
A EPE participou ativamente na discussão estratégica, da consolidação das propostas do Gás 

para Crescer e contribuiu diretamente em todos os Subcomitês específicos (SC1 a SC8), além do 
Grupo de Trabalho sobre o Supridor de Última Instância (GT-SUI). Nestes grupos de discussão, 
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foram discutidos diversos aspectos da indústria de gás natural brasileira, além dos aprimoramentos 
necessários nos marcos regulatório e legal de gás natural para cumprir os objetivos estabelecidos na 
Resolução CNPE nº 10, de 14 de dezembro de 2016. Cabe ressaltar que as atividades contaram com 
mais de 150 participantes, sendo 90% da indústria, associações e academia e 10% do governo. 

 
Destaquem-se na participação da EPE: i) a coordenação do Subcomitê SC1 (Escoamento, 

Processamento e Regaseificação de GNL) pela Superintendência de Gás Natural e Biocombustíveis 
- SGB; ii) a relatoria do Subcomitê SC2 (Transporte e Estocagem) pela SGB; iii) coordenação 
conjunta com o MME do Subcomitê SC8 (Integração entre os setores de gás natural e energia 
elétrica) pela Superintendência de Projetos da Geração - SEG; iv) além da coordenação do Grupo 
de Trabalho sobre Supridor de Última Instância (GT-SUI) pela Diretoria de Estudos do Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis – DPG, apoiada pela equipe técnica da SGB.  

 
Para embasar as discussões, os marcos regulatórios de diversos países foram estudados e 

comparados pela SGB, buscando-se identificar as regras aplicáveis ao acesso de terceiros a 
gasodutos de escoamento, Unidades de Processamento de Gás Natural - UPGNs e terminais de Gás 
Natural Liquefeito – GNL, além das melhores práticas internacionais pertinentes à outorga, à 
operação e à gestão da malha de gasodutos de transporte. 

 
Entre as principais propostas para as alterações no arcabouço legal, a SGB recomendou: 

 
• Previsão de acesso de terceiros às infraestruturas essenciais de modo não discriminatório 

e com transparência de informações; 
• Estabelecimento de um sistema de transporte independente, na modalidade de entrada e 

saída, com certificação de independência pela ANP e definição de um código de rede 
objetivo e transparente para operação do sistema de transporte; 

• Previsão de definição de Supridor de Última Instância assegurar o fornecimento de gás 
natural para consumidores vulneráveis. 
 
No caso do SC8, os principais resultados da atividade deste subcomitê estão relacionados a 

mudanças infralegais para alocação equilibrada de riscos entre os setores elétrico e gás natural, 
atraindo investimento e competitividade na geração termelétrica. 

 
Algumas das alterações infralegais já foram realizadas por meio da publicação das Portarias 

MME n°318/2017, e MME n°434/2017, que alteram as Portarias MME n° 42/2007 e MME 
n°46/2007, referentes a diretrizes para leilões de energia nova. Tais alterações dizem respeito a: 

 
• Possibilidade de declaração sazonal da inflexibilidade por parte do agente gerador 

termelétrico; 
• Reajuste mensal da receita fixa vinculada ao custo do combustível e à inflexibilidade da 

usina; 
• Desvinculação da declaração dos custos do combustível na receita fixa em relação à 

declaração na receita variável; 
• Possibilidade de vinculação dos custos dos combustíveis ao índice de inflação 

americana, para fins de reajustes dos preços dos combustíveis. 
 

Além dessas medidas, o subcomitê 8 recomendou ao CNPE a revisão da cláusula de 
penalidade por não suprimento de gás natural a agentes termelétricos. O CNPE, por sua vez, 
delegou competência da questão à ANEEL, por meio da Resolução CNPE m°18/2017. 
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As mudanças no setor foram propostas pelo Comitê Técnico para o Desenvolvimento do 
Gás Natural – CT-GN, através de propostas de aprimoramento do marco legal que foram enviadas 
ao Congresso Nacional para contribuir com a elaboração, pelo Relator Deputado Federal Marcus 
Vicente, do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.407 de 2013, apensado o Projeto de Lei nº 
6.102/2016. 

 
Estudos de Prospecção Tecnológica 

 
O projeto “Prospecção Tecnológica no setor de Energia Elétrica” (ANEEL: PED-0061-

0046/2014) teve por objetivo construir propostas de ações de Ciência, Tecnologia e Inovação para o 
direcionamento dos recursos do Programa de P&D, coordenado pela ANEEL. A CGEE (Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos) foi responsável pela parte técnica deste projeto e a EPE fez parte do 
comitê estratégico, que teve por objetivo acompanhar a qualidade técnica do trabalho e contribuir 
com seu avanço em sintonia com o planejamento e a política nacional.  

 
A EPE contribuiu nas discussões, trocas de informações e na elaboração dos relatórios 

técnicos. Em 2017, o trabalho foi finalizado e publicado. 
 

Estudos de Suporte ao Plano de Eficiência Energética 
 

Em sequência às ações referentes aos estudos de suporte de eficiência energética e iniciadas 
pela EPE no ano anterior, no ano de 2017 foram realizados no escritório central da EPE, três 
“workshops” com especialistas na área de eficiência energética, visando ao levantamento de 
informações para subsidiar a elaboração desse plano, em temas complementares àqueles 
anteriormente abordados nos “workshops” de 2016, a saber: 

 
• “Ações e programas existentes de eficiência energética no Brasil”, em 28/março/2017, 

constante da programação do Evento de Lançamento da Calculadora 2050; 
• “Mecanismos de financiamento para eficiência energética no Brasil”, em 

31/março/2017; 
• “Leilões de Eficiência Energética”, em 26/julho/2017. 

 
 Adicionalmente, a parceria entre a EPE e a Agência Internacional de Energia proporcionou a 
realização de eventos de treinamento para a equipe, direcionados para a aquisição de insumos para 
estes estudos de suporte ao plano de eficiência energética. Neste sentido, foram realizados os 
seguintes ““webinars”: (i) Energy Efficiency Policies, em 19/outubro/20106; (ii) Energy Efficiency 
Auction – Swiss Case Study, em 17/março/2017; (iii) Plano de Promoção da Eficiência no Consumo 
de Energia Elétrica (experiência no leilão de eficiência energética de Portugal), em 21/março/2017; 
(iv) Energy Efficiency for Buildings for Brazil: Building Codes, em 03/outubro/2017; (v) Energy 
Efficiency in Industry for Brazil - Energy Management Systems – Part 1, em 10/novembro/2017; 
(vi) Energy Efficiency in Industry for Brazil - Energy Management Systems – Part 2, em 14 de 
novembro de 2017. 
 

Os insumos recolhidos propiciarão elementos para a elaboração de relatório preliminar sobre 
insumos para a elaboração de um plano de eficiência energética no Brasil, consolidados através de 
nota técnica preliminar. No ano de 2017, a meta é a finalização destes estudos de suporte e 
apresentação ao MME, para formulação de um plano de ação de eficiência energética, cobrindo 
ações a serem desenvolvidas no período 2018-2030. 
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CGIE/GT Perdas 

O Comitê Gestor de Informações Energéticas (CGIE) foi instituído por meio da Resolução 
CNPE 01, de 11 de janeiro de 2017, com o objetivo de garantir a integração, coerência, qualidade e 
tempestividade de informações e estatísticas energéticas. Na 5ª Reunião do CGIE, realizada em 
07/06/2017, foi aprovada a criação do Grupo de Trabalho Perdas (GT Perdas), sob coordenação do 
Ministério de Minas e Energia, com a participação da Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Energético (SPE/MME) e da Secretaria de Energia Elétrica (SEE/MME), da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Câmera de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE), relatora do GT Perdas. 

O GT Perdas visa executar e recomendar ações para a adequação de apuração e segregação 
das informações referentes à parcela de composição da carga do Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) 
denominada “Perdas e Demais Diferenças”. 

No decurso de 2017 foram realizadas reuniões de trabalho entre as instituições participantes, 
que, juntamente com a Nota Técnica 01/2017, “Avaliação das perdas no Sistema elétrico 
Brasileiro”, submetida e aprovada durante a 7ª. Reunião do CGIE, constituíram a primeira etapa do 
trabalho do GT. A continuidade do trabalho está prevista para ocorrer ao longo de 2018, e inclui a 
recuperação de dados históricos, elaboração de procedimento de apuração, tratamento, e 
disponibilização de dados, dentre outras atividades. 
 

GT Precificação de Carbono  
 

A EPE participou das discussões coordenadas pelo Ministério da Fazenda no âmbito da 
iniciativa Partnership for Market Readiness (PMR). O objetivo do grupo é avaliar os desafios e 
potenciais impactos da introdução de mecanismos de precificação de carbono no setor elétrico 
brasileiro, buscando a integração entre objetivos do setor e da NDC brasileira. 
A participação da EPE se deu no sentido de auxiliar a compreensão do setor energético brasileiro, a 
partir de apresentações especialmente preparadas sobre demanda do Ministério da Fazenda. 
 

Desenvolvimento de modelo energético integrado  
 

O Modelo de Projeção de Matriz Energética (MATRIZ) é um modelo de otimização de 
sistemas energéticos, desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), que tem 
por objetivo determinar projeções da matriz energética brasileira no horizonte de longo prazo, 
levando em consideração as diversas cadeias e especificidades do sistema energético do país de 
maneira integrada, bem como a emissão de poluentes e os impactos ambientais associados a cada 
fonte de energia.  

 
A função objetivo do MATRIZ é minimizar o custo total de investimento e de operação do 

sistema energético buscando o atendimento da demanda de energia.   
 

Ao longo de 2017, a EPE, com a colaboração do CEPEL, aprimorou o modelo visando 
utilizar essa ferramenta nos seus estudos de oferta de energia no longo prazo e, por conseguinte, 
subsidiar o planejamento energético brasileiro, com o intuito de buscar a qualidade, a transparência 
e a celeridade no desenvolvimento dos seus trabalhos. 
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Desenvolvimento de modelo energético de GD. 

O Sistema de Informações para Energia (SIEnergia) é um sistema modular de informações 
especializadas sobre aproveitamento integrado de Recursos Energéticos Distribuídos, em 
desenvolvimento.  

Com a criação do Sistema objetiva-se promover a evolução e a integração de parte dos 
recursos humanos, bases de dados, modelos de dados e relatórios de estudos energéticos 
desenvolvidos na SEE, subsidiando, de forma mais efetiva e espacialmente localizada, estudos 
sobre projeção e evolução da geração distribuída, considerando as alternativas de oferta e as 
estimativas de demanda por energia (elétrica e combustíveis). 

Para tanto, está sendo modelada e construída uma base de dados integrada e arquitetada uma 
plataforma de softwares e ferramentas BI de análises estatísticas e espaciais, como o Access, o 
Excel com Power Query e Power Pivot, o ArcGIS e o R. 

No caso da biomassa, o SIEnergia projeta a produção agropecuária – enquanto atividade 
econômica –, garantindo níveis de produtividade factíveis e avaliando a oferta de resíduos com 
potencial energético (recursos distribuídos), de modo a avaliar seu aproveitamento face às 
demandas locais.  

 
Desenvolvimento de modelo para setor comercial  

 
Com o objetivo de aprimorar a projeção de demanda do setor de comércio e serviços, 

utilizada nos estudos de planejamento, encontra-se em elaboração o desenvolvimento de um novo 
modelo mais desagregado do setor. Para isso, foram realizados tratamentos das bases de dados da 
Pesquisa contratada no âmbito do Projeto META-termo de referência 16 e adequação da 
metodologia proposta pela LCA. 

 
V. AÇÕES INSTITUCIONAIS 

Projeto META 

O Projeto META constitui-se em um projeto de assistência técnica aos setores de energia e 
mineral, financiado por empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), e coordenação geral do MME, responsável pelos repasses de recursos no âmbito do 
projeto. 

Em março de 2013 foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica e Financeira entre a União, 
por intermédio do MME, e a EPE (Termo de Cooperação MME/EPE nº 001/2013), contemplando 
recursos da ordem de R$ 8.439.518,00 (Fases 1 e 2) e destinam-se à contratação dos serviços 
técnicos especializados abaixo relacionados: 

 
• Pesquisa do Consumo de Energia no Setor de Serviços (TR 16): Tem por objetivo a 

construção de banco de dados consolidado e convertido em tabelas aplicáveis na 
modelagem para projeção do consumo de energia, em suas diferentes formas 
(eletricidade e combustíveis), para o setor de serviços no Brasil. 

• Análise da Eficiência Energética em Segmentos Industriais Selecionados (TR 17): O 
objetivo da contratação é a coleta de dados e informações do parque industrial brasileiro 
referentes à forma como a energia é utilizada, bem como a especificação de rendimentos, 
consumos específicos de energia, custos e tecnologias alternativas, entre outros itens, por 
segmento industrial. Os resultados desta pesquisa de campo subsidiarão os profissionais 
da EPE na identificação dos potenciais de conservação de energia, bem como, as 
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tecnologias que poderão proporcionar ganhos de eficiência energética. Execução em 
andamento com previsão de conclusão em meados de 2018 (CT-EPE 004/2017 – R$ 
1,367 milhões). 

• Avaliação do Mercado Potencial de Gás Natural na Indústria Brasileira (TR 18): 
Tem por objetivo a coleta de dados, bem como a identificação e a caracterização de 
polos (áreas ou regiões) industriais cujo potencial de consumo de gás natural no 
horizonte de tempo de interesse justifique a expansão das malhas existentes de 
suprimento ou a instalação de uma nova malha de transporte. O estudo foi cancelado em 
razão de o processo licitatório ter sido fracassado.  

 
Em 2017 a EPE obteve aprovação para elaboração dos subprojetos descritos a seguir: 

 
• Termo de Referência 57 - Aquisição de Ferramentas Computacionais para Estudos de 

Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico com Representação Detalhada da 
Operação Eletroenergética, Considerando Interações entre Setores de Gás e Eletricidade 
sob Incerteza foi contemplado no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco Mundial. 
No ano de 2017 foi realizada  pesquisa de mercado sobre as ferramentas disponíveis. 
Após realizar uma criteriosa avaliação dos resultados da pesquisa, foram elaborados os 
documentos preparatórios para a licitação (Termo de Referência, Nota Técnica de 
Justificativa de Contratação e Orçamento Estimativo e Minuta de Edital),  

• Termo de Referência 59 – Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração 
de Estudo de Penetração de Fontes de Energia Renovável: No ano de 2017 foram 
elaborados os documentos preparatórios para a licitação (Termo de Referência e Nota 
Técnica de Orçamento Estimativo). 
 

Acordo de Cooperação Técnica com Alemanha  
 

A EPE contou com o apoio da Agência Alemã de Cooperação Internacional – GIZ 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) para a realização de estudos de suporte 
ao plano de ação de eficiência energética, coordenado pelo MME. Nesse sentido, contratou 
especialistas para apoio nos temas: “diretrizes para a formulação de planos nacionais de eficiência 
energética”, “eficiência energética na indústria”, “eficiência energética em edificações” e 
“financiamento para eficiência energética”, além de suporte ao gerenciamento dos projetos 
referentes à atividade dos consultores. Os estudos encontram-se em andamento. 

 
Durante o ano de 2017 a EPE deu continuidade às atividades previstas no âmbito do acordo 

de cooperação Brasil-Alemanha, embora já não mais como parceiro coordenador de programa, 
função assumida pelo Ministério de Minas e Energia.  
Foi finalizada a elaboração do termo de referência para a contratação de estudos abordando a 
integração de fontes renováveis não controláveis na matriz energética brasileira, que balizará 
estudos a serem patrocinados pela Cooperação.  
 

Grupo de Trabalho REATE - Programa de Revitalização das atividades de E&P em áreas 
terrestres 

 
  O REATE tem como principais objetivos revitalizar as atividades de E&P em áreas 
terrestres em todo o território nacional, estimular o desenvolvimento regional, além de aumentar a 
competitividade da indústria petrolífera onshore nacional. O foco da iniciativa é estimular a 
atividade de petróleo e gás, desde a exploração, desenvolvimento e produção até o 
redesenvolvimento e descomissionamento, englobando áreas maduras e áreas de novas fronteiras. 
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  Durante o ano de 2017 a DPG/SPT participou ativamente da elaboração do relatório do 
Grupo de Trabalho do Programa de Revitalização das Atividades de E&P de Petróleo e Gás Natural 
em Áreas Terrestres – REATE, que visou apresentar o diagnóstico das atividades de exploração e 
produção (E&P) de petróleo e gás natural em áreas terrestres (ou onshore) e a proposição de ações 
prioritárias para um conjunto de objetivos relacionados aos diagnósticos.  
 
  As três instituições participantes do Grupo foram: MME, ANP e EPE. Nesse contexto, 
foram os estudos que originaram as proposições foram classificados em três grupos: Políticas 
Governamentais, tema cuja a responsabilidade pelas indicações de ações ficou a cargo do MME; 
Regulação, sob a responsabilidade da ANP; e Infraestrutura, Comercialização e Consumo Interno, 
tema sob responsabilidade da EPE, para o qual foram propostas as ações prioritárias pertinentes ao 
assunto.  
 
  Em maio de 2017, o relatório foi à Consulta Pública orientada pelo MME e recebeu mais de 
50 contribuições de diversos agentes do setor. Cada instituição foi responsável pelo tratamento e 
pelas respostas dadas aos itens da Consulta Pública voltados para os temas pelos quais estavam 
responsáveis. Em setembro de 2017 o relatório com os diagnósticos foi publicado e disponibilizado 
para toda a sociedade. 

 
Grupo de Trabalho para revisão da Política Brasileira de Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás Natural 
 
  A DPG/SPT participou do Grupo de Trabalho coordenado pelo MME para discussão da 
nova política de E&P. O objetivo do Grupo foi a atualização da Política, definindo suas diretrizes e 
orientando o planejamento e a realização de licitações. Como resultado dos estudos, foi preparado 
um relatório, levado à Consulta Pública, que apresentou todos os temas discutidos, além da proposta 
de minuta de Resolução CNPE a ser encaminhada ao MME.  
 
  O CNPE aprovou a nova Política de E&P com base na Resolução CNPE nº 17, de 8 de 
junho de 2017. A Resolução CNPE nº 17/2017 no seu art. 5º atribui à EPE a responsabilidade de 
fornecer subsídios atualizados, com base em estudos, incluindo os de zoneamento dos recursos de 
petróleo e gás natural, em especial para as áreas sem contratos com a União, para auxiliar o MME e 
a ANP nos esforços para o pleno desenvolvimento do setor petrolífero nacional. 
 

A Resolução CNPE nº 17/2017 também define que cabe ao MME monitorar, em 
assessoramento ao CNPE e com o apoio da ANP e da EPE, a eficácia de implementação da política, 
por meio do acompanhamento da evolução, ao menos, alguns indicadores, como a relação entre as 
reservas e a produção de petróleo e gás natural (R/P); índice de reposição de reservas de petróleo e 
gás natural (IRR); período entre a adjudicação do bloco e o primeiro óleo ou primeiro gás; fator de 
recuperação médio das bacias; percentual de participação das exportações brasileiras de petróleo no 
mercado internacional; e percentual de participação no Brasil dos investimentos anuais da indústria 
do petróleo em exploração e produção no mundo. 

 
Após a promulgação da Resolução o MME criou um Grupo de Trabalho, do qual a EPE faz 

parte, para acompanhamento da evolução da implementação da nova política. Em reunião do Grupo 
foi atribuída à EPE a missão de preparar os Indicadores de Monitoramento, com a ajuda dos outros 
integrantes do Grupo. Desse modo, a DPG/SPT elaborou um documento preliminar, encaminhado 
em dezembro de 2017 ao Grupo de Trabalho para obtenção das contribuições. 
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Combustível Brasil 

Diante do reposicionamento da Petrobras a respeito de sua estratégia de negócios, anunciado 
em 2016, com base na maximização de lucros e na não garantia de atendimento integral da 
demanda de combustíveis derivados de petróleo, o Governo Federal lançou, em fevereiro de 2017, a 
Iniciativa Combustível Brasil, com objetivo de propor ações e medidas para estimular a livre 
concorrência e a atração de investimentos para o setor de abastecimento de combustíveis. Busca-se 
atender às necessidades de incremento da oferta interna e suprir o consumidor brasileiro em 
condições adequadas de preço e qualidade, com ênfase no estímulo à entrada de novos atores no 
setor e à livre concorrência, em um ambiente regulatório objetivo e claro, pautado na transparência. 
Para tanto, o núcleo operacional da Iniciativa, formado por Ministério de Minas e Energia (MME), 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), desenvolveu diversas ações. Foram realizadas reuniões com dezenas de 
agentes do setor e elaborado o "Relatório da Iniciativa Combustível Brasil - Setor de Combustíveis, 
Biocombustíveis e Demais Derivados de Petróleo", de maio de 2017, documento discutido e 
validado em workshop e Consulta Pública, o qual lista 32 propostas para a promoção e a 
intensificação da livre iniciativa no mercado brasileiro de combustíveis. 

 O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE publicou a Resolução n° 15, de 8 de 
junho de 2017, pela qual estabeleceu diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do mercado de 
combustíveis, demais derivados de petróleo e biocombustíveis para atração de investimentos.  

 A Resolução também criou o criou o Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento 
do Mercado de Combustíveis, demais Derivados de Petróleo e Biocombustíveis – CT-CB, com 
objetivo de avaliar a implementação das propostas apresentas na Iniciativa “Combustível Brasil”, 
apresentar ao MME a proposição de ações e medidas necessárias ao aprimoramento do marco legal 
do setor e propor ações e medidas destinadas ao desenvolvimento do mercado de combustíveis, 
demais derivados de petróleo e biocombustíveis, em consonância com as diretrizes estabelecidas. O 
CT-CB, por sua vez, dividiu-se em quatro subcomitês: Infraestrutura, Abastecimento, Concorrência 
e Competitividade, e Tributação. A SPT participou de todos os subcomitês e coordenou um deles: 
Tributação. 

• Como resultados, obtidos com participação da EPE: Avançou-se na articulação com os 
órgãos responsáveis pela concessão do setor portuário nacional para concluir as 
licitações iniciadas e realizar novas licitações de áreas de armazenamento de 
combustíveis nos portos a fim de estimular novos investimentos em terminais; 

• Participou-se do estabelecimento de tratativas entre ANTAQ e ANP para a elaboração 
de acordos com objetivo de atender à Lei dos Portos, nos assuntos de interesse do 
abastecimento de combustíveis, e para viabilizar a priorização da atracação de navios de 
combustíveis nos portos públicos; 

• Aperfeiçoamento dos mecanismos regulatórios em função do reposicionamento da 
Petrobras, visando a garantia do Abastecimento, bem como a redução do custo 
regulatório para os agentes; 

• Elaboração de relatório analítico sobre a precificação de GLP, indicando ao CNPE a 
revogação da Resolução CNPE nº4/2005, que trata dos preços diferenciados por 
vasilhame. 

• Elaboração de relatório que consolida as dificuldades na tributação do GLP, em função 
de sua origem (petróleo ou gás natural); 

• Interlocução com UFs que não aderiram ao Protocolo ICMS nº 4/2014, a fim de que 
essas reavaliassem sua adesão à metodologia de cálculo pré-estabelecido para a 
separação tributária do GLP derivado de gás natural. Houve manifestação de interesse do 
Estado do Espírito Santo em aderir formalmente ao Protocolo ICMS nº 04/2014 
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Processamento de Contribuições à Consulta Pública nº 33/2017 e Recomendações de 

Alterações para a Elaboração de Instrumento Legal 
 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) participou da construção conceitual e elaboração 
da proposta de aprimoramento do marco legal do setor elétrico originalmente divulgada através da 
Nota Técnica (NT) nº 5/2017/AEREG/SE e dos documentos associados a esta NT disponibilizados 
como material de entrada à Consulta Pública (CP) nº 33/2017, no website do Ministério de Minas e 
Energia (MME). Uma vez recebidas e tratadas as contribuições de diferentes instituições e agentes a 
esta CP, a EPE também trabalhou e ofereceu subsídios técnicos ao MME para a tomada de decisão 
necessária à elaboração do instrumento legal final através do qual será encaminhado o 
aprimoramento do marco legal do setor elétrico. O enfoque do trabalho se deu exclusivamente em 
modificações conceituais a itens da proposta de aprimoramento que já constava originalmente na 
Nota Técnica (NT) nº 5/2017/AEREG/SE, observando-se as contribuições recebidas no âmbito da 
CP nº 33/2017. Foram abordados temas que, no entendimento da EPE, guardam relação direta com 
a expansão do setor elétrico, tais como: a) Definição de cronologia para os aprimoramentos; b) 
Aprimoramentos à formação de preços e funcionamento do mercado; c) Internalização de 
externalidades ambientais associadas a emissões; d) Separação de lastro e energia e temas 
associados; e) Ampliação do mercado livre; e f) Padrão preferencial de alocação de riscos de 
decisões de despacho na contratação regulada e possibilidade de rescisão de contratos (quando 
vantajosa). 

 
Acordo de Cooperação com o CENACE 

 
A EPE e o Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) do México assinaram no dia 27 

de fevereiro de 2017 um acordo de cooperação técnica, concebido a partir de uma visita de 
representantes da Empresa à África do Sul, em novembro do ano passado, para a reunião do GO15, 
e também da visita feita no do ano ao próprio Cenace, na Cidade do México. 

 
O Cenace une em uma instituição a operação, planejamento e o mercado de energia elétrica; 

é como se ONS, CCEE e EPE estivessem em uma instituição. Concebemos o acordo de forma 
muito rápida. Inicialmente seria um acordo tripartite, entre Cenace, ONS e EPE, mas migramos para 
um acordo bilateral do Cenace com a EPE e outro com o ONS. 

 
 
O Cenace visitou a EPE com uma delegação de cinco pessoas para a assinatura do acordo, 

que foi estruturado inicialmente em seis áreas temáticas: (i) Integração de renováveis no 
planejamento; (ii) Planejamento da transmissão com foco em corrente continua; (iii) Integração gás-
eletricidade; (iv) Planejamento de compensação de reativos; (v) Modelos matemáticos e 
ferramentas computacionais para planejamento; e (vi) Capacitação. 

  
Foram realizadas as primeiras reuniões técnicas, com as equipes das Superintendências de 

Geração de Energia (SGE), de Projetos de Geração (SPG) e de Transmissão de Energia (STE). Os 
próximos passos serão definir um primeiro tema de trabalho em conjunto, nomear representantes de 
ambas as partes e iniciar a colaboração. 
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4 GOVERNANÇA 
 

4.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO  
 

A Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, define que a EPE será administrada por um 
Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva, e na sua 
composição contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo. 

 
O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da empresa competindo-lhe 

as atribuições estabelecidas no art. 57 do Estatuto Social. À Diretoria Executiva compete, em 
regime de colegiado, entre outras, gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados; 
aprovar as normas internas de funcionamento da empresa, elaborar os orçamentos anuais e 
plurianuais da empresa e acompanhar sua execução, promover a elaboração, em cada exercício, do 
relatório da administração e das demonstrações financeiras, submetendo essas últimas à Auditoria 
Independente e aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria; autorizar 
previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória; cumprir e fazer cumprir o Estatuto, 
as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração da EPE, bem como avaliar as 
recomendações do Conselho Fiscal; apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de 
Administração do ano anterior, plano de negócios para o exercício anual seguinte e estratégia de 
longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos cinco 
anos. 

 
Compete ao Conselho Consultivo da EPE – CONCEPE: a) sugerir diretrizes, estratégias e 

áreas prioritárias de atuação para estudos e pesquisas; b) sugerir formas e fontes de captação de 
recursos destinados à concretização dos objetivos da EPE; e c) analisar e estimular as propostas da 
EPE que busquem consolidar a imagem que retrate seu escopo de atuação, sua finalidade básica e 
seus objetivos perante a sociedade, instituições públicas ou privadas, nacionais, internacionais e 
estrangeiras. 

 
Em atendimento à Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades por Ações, 

e às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a EPE tem suas demonstrações 
financeiras submetidas a auditoria por auditores independentes. No exercício de 2016 as mesmas 
foram analisadas pela empresa Aguiar Feres Auditores Independentes S/S – EPP. 

 
A Auditoria Interna, a Área de Governança, Riscos, Conformidade e Controle Interno e a 

Ouvidoria da EPE funcionam como suas unidades internas de Governança, atendendo à definição 
do artigo 120 do Estatuto Social da Empresa. 

  
A execução das atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

administrativa, patrimonial e operacional da empresa; a proposição das medidas preventivas e 
corretivas dos desvios detectados; a verificação do cumprimento e a implementação pela empresa 
das recomendações ou determinações do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 
União - CGU, do Tribunal de Contas da União – TCU e do Conselho Fiscal; e a aferição da 
adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de 
governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, 
registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras, 
conforme definido no Estatuto da EPE, competem à Auditoria Interna. 

 
A Área de Governança, Riscos, Conformidade e Controle Interno se vincula e é conduzida 

diretamente pelo Presidente da EPE, tendo por competência, entre outras, acompanhar, manter 
atualizadas e difundir as normas e metodologias de Gestão de Riscos e de Controles Internos da 
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Gestão para a Empresa; verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e 
serviços da empresa às leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais regulamentos 
aplicáveis; comunicar à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê 
de Auditoria a ocorrência de ato ou conduta em desacordo com as normas aplicáveis à empresa; 
verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma que seja evitada a 
ocorrência de conflitos de interesse e fraudes; verificar o cumprimento do Código de Conduta e 
Integridade, promover treinamentos periódicos para o desenvolvimento contínuo dos empregados e 
dirigentes da Empresa e incentivar a adoção de boas práticas de governança, gestão de riscos e 
controles internos; coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos a 
que está sujeita a empresa; coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos 
riscos identificados, e disseminar a importância da Conformidade, da Integridade e do 
Gerenciamento de Riscos, bem como a responsabilidade de cada área da empresa nestes aspectos. 

 
 

4.1.1 Informações sobre o Atendimento da Lei das Estatais 
 
Quanto à composição dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria 

Executiva, a Lei 13.303/2016 determinou a alteração de requisitos, vedações e competências para os 
órgãos de administração das Empresas Públicas em geral. Informa-se que a EPE foi enquadrada 
como empresa de menor porte pelo Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nos 
termos do Ofício Circular nº 19/2017-MP, encaminhado a esta Empresa, por meio do Ofício nº 
23/2017/AEGE/SE-MME, do Ministério de Minas e Energia, de 15 de fevereiro de 2017, não 
necessitando, dessa forma, de adequação da composição dos integrantes do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva. 

 
A lei 13.303 determina ainda em seu art. 24, a necessidade de criação de um Comitê de 

Auditoria Estatutário como órgão auxiliar do Conselho de Administração. Contudo, a EPE foi 
informada por meio do Ofício Circular nº 95/2017-MP, de 10 de março de 2017, que as empresas 
dependentes ou de menor porte poderão instituir o Comitê de Auditoria até 30 de junho de 2018. 

  
Ainda em relação ao atendimento ao disposto pela Lei 13.303 e ao Dec. nº 8945, que a 

regulamenta, a Diretoria Executiva da EPE, por meio da Resolução de Diretoria RD nº 01/442ª, de 
18 de janeiro de 2018, designou 3 (três) empregados para compor o Comitê de Elegibilidade, 
instituído pelo Estatuto Social da Empresa, aprovado em 13 de dezembro de 2017. 

 
Em complementação a essas ações, atendendo ao disposto no Art. 65 do Dec. nº 8.945/2016, 

o Conselho de Administração aprovou, por meio da Deliberação DCA nº 01/154ª de 16 de agosto 
de 2017, calendário para implantação de procedimentos administrativos para adaptação ao referido 
Decreto, que regulamenta a Lei nº 13.303/2016. Esse calendário estipula prazos para o 
cumprimento integral do disposto neste Decreto em relação aos itens que prescindem de alteração 
estatutária. 
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Visando dotar os integrantes da área de Licitações e Contratos de conhecimentos específicos 

sobre este tema a Empresa está programando a participação desses empregados em seminários e 
workshops, com foco especifico na elaboração do Regulamento de Licitações e Contratações 
previsto na Lei n° 13.303/2016. 

 
A expectativa é que tenhamos o regulamento interno concebido de acordo com as 

particularidades e especificidades da EPE como um valoroso instrumento para ampliar a eficiência, 
a eficácia e a economicidade das contratações. 

 
Está prevista, ainda, a possibilidade de, caso necessário, contarmos com a participação de 

uma consultoria especializada ao longo do processo de elaboração do regulamento, situação essa 
que será avaliada no decorrer deste ano. 

 
Com essas iniciativas esperamos que até o prazo de 30/06/2018, fixado pela Lei 

13.303/2016, a EPE já tenha o seu Regulamento devidamente aprovado e publicado. 
 

4.2 INFORMAÇÕES SOBRE OS DIRIGENTES E COLEGIADOS 
 

A EPE é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia e, conforme o 
seu Estatuto Social, aprovado na 3ª AGE, em 13 de dezembro de 2017, no seu CAPÍTULO V, que 
trata das REGRAS GERAIS DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS, fica determinado, em seu 
parágrafo 1º do Art. 16, que a EPE será administrada pelo Conselho de Administração, como órgão 
de orientação superior das atividades da empresa, e pela Diretoria Executiva. 

 
 Até 30 de junho de 2018 a nomeação dos membros da Diretoria Executiva da EPE será feita 
pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro de Estado de Minas e Energia, 
conforme Art. 134 do mesmo Estatuto Social. 
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 A Diretoria Executiva da EPE é formada pelo seu Presidente e por quatro Diretores. Já o 
Conselho de Administração é constituído por seis membros, a saber: o Presidente da EPE; um 
conselheiro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda; um conselheiro indicado pelo Ministro de 
Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; dois conselheiros indicados pelo Ministro de 
Estado de Minas e Energia; e um representante dos empregados, nos moldes da Lei nº 12.353, de 28 
de dezembro de 2010. O Presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos 
pelo colegiado dentre os membros indicados pelo Ministro de Minas e Energia. 
 
 Quanto aos papeis e funcionamento dos colegiados, a competência do Conselho de 
Administração está prevista no Art. 57 e as atribuições da Diretoria Executiva constam do Art. 68, 
ambos do Estatuto Social, disponibilizado em nosso site no endereço: 
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/institucional 
 
 Em um breve resumo, pode-se informar que o Conselho de Administração se reúne 
ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário. É composto por 
seis membros e o Presidente da Empresa não poderá ocupar o cargo de Presidente do Conselho, 
mesmo que temporariamente. Dentre as suas atribuições, ressalta-se: 

• Fixar a orientação geral dos negócios da EPE. 
• Eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da empresa, fixando-lhes as 
atribuições. 
• Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva. 
• Aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, Dividendos e 
Participações societárias, bem como outras políticas gerais da empresa. 
• Determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle 
interno estabelecidos para prevenção e mitigação dos principais riscos, inclusive os riscos 
relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência 
de corrupção e fraude. 
• Discutir, aprovar e monitorar decisão envolvendo práticas de governança corporativa, 
relacionamento com partes interessadas e Código de Conduta e Integridade. 
• Promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano 
de negócio e da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por 
omissão, devendo publicar suas conclusões, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao 
Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União. 
 

Da mesma forma, resumidamente, pode-se notificar que a Diretoria se reúne 
ordinariamente duas vezes por mês, e, extraordinariamente, sempre que necessário, sendo 
obrigatória a presença do presidente ou do seu substituto, e tem como atribuições, entre outras: 
• Gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados. 
• Monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de 
mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão. 
• Elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e acompanhar sua execução. 
• Definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição interna das atividades 
administrativas. 
• Promover a elaboração, em cada exercício, do relatório da administração e das 
demonstrações financeiras, submetendo essas últimas à Auditoria Independente e aos Conselhos 
de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria. 
• Autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória. 
• Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho 
de Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho Fiscal. 
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O Conselho Fiscal da EPE é composto por três membros efetivos e respectivos suplentes, e 
está assim constituído: dois membros indicados pelo Ministro de Estado de Minas e Energia; e um 
membro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional, 
que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública. Os 
membros do Conselho Fiscal são eleitor pela Assembleia Geral. A escolha do presidente desse 
Conselho ocorrerá na primeira reunião dentre os membros eleitos. Cabe a esse colegiado a função 
de fiscalização definidas no Art. 83 do Estatuto Social, disponibilizado em nosso site no endereço 
descrito acima, que se pode assim resumir: 

 
• Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos Administradores e verificar o 
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. 
• Opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício 
social. 
• Manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à 
Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, planos de investimentos ou orçamentos 
de capital, distribuição de dividendo, transformação, incorporação, fusão ou cisão. 
• Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 
elaboradas periodicamente pela empresa. 
• Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros, 
quaisquer outros documentos e requisitar informações. 
• Fiscalizar o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de 
assistência à saúde e de previdência complementar. 
• Examinar o RAINT e PAINT. 
 
 

O Conselho Consultivo - CONCEPE da EPE é composto por 40 membros (20 titulares e 20 
suplentes): 
 

• 5 representantes do Fórum de Secretários de Estado para Assuntos de Energia, sendo 1 
de cada região geográfica do país; 

• 2 representantes dos geradores de energia elétrica, sendo 1 (um) de geração hidroelétrica 
e outro de geração termoelétrica; 

• 1 representante dos transmissores de energia elétrica; 
• 1 representante dos distribuidores de energia elétrica; 
• 1 representante das empresas distribuidoras de combustível; 
• 1 representante das empresas distribuidoras de gás; 
• 1 representante dos produtores de petróleo; 
• 1 representante dos produtores de carvão mineral nacional; 
• 1 representante do setor sucroalcooleiro; 
• 1 representante dos empreendedores de fontes alternativas de energia; 
• 4 representantes dos consumidores de energia, sendo 1 representante da indústria, 1 

representante do comércio, 1 representante do setor rural e 1 representante dos 
consumidores residenciais; e 

• 1 representante da comunidade científica com especialização na área energética. 
 

O CONCEPE se reúne, ordinariamente, a cada 6 meses e, extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo seu Presidente ou por 2/3 de seus membros, que são indicados pelos órgãos ou 
entidades que representam, pelos Conselhos de Consumidores de que trata o art. 13 da Lei nº 8.631, 
de 4 de março de 1993, e pela Sociedade Brasileira de Planejamento Energético - SBPE, Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC e Academia Brasileira de Ciências – ABC. Os 
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membros titulares e suplentes do Conselho Consultivo são designados pelo Ministro de Estado de 
Minas e Energia para um mandato de três anos, contados a partir de sua designação, admitida a 
recondução. Além disso, dentre os membros titulares, o Ministro de Estado de Minas e Energia 
designa quem será o Presidente do Conselho Consultivo e seu substituto.  

 
É importante destacar que os membros do CONCEPE não recebem vantagens financeiras de 

qualquer espécie, inclusive no que se refere a reembolso de despesas com locomoção, diárias e 
estadia. 

 
A Diretoria Executiva promove encontros regulares, maximizando a participação dos 

membros do CONCEPE, através de plataformas virtuais ou reuniões gravadas, quando assim for 
necessário. Esse conselho vem atuando como: a) fonte de sugestões de temas de trabalhos técnicos 
da EPE, assim como sua priorização e abordagem de condução; b) fonte de comunicação e 
divulgação dos trabalhos da EPE; c) fonte de apoio institucional para a EPE; e d) fonte de 
fortalecimento da EPE como entidade de estudos de planejamento energético. 

 
Em 2017 ocorreram as 11ª e a 12ª Reuniões Ordinárias, assim como a 1ª Reunião 

Extraordinária do CONCEPE, contando, inclusive com a presença de convidados dos setores de 
energia elétrica, petróleo, gás natural, biocombustíveis, carvão mineral, economia, eficiência 
energética, dentre outros, como a academia e meio ambiente. Os debates foram bastante profícuos, 
trazendo para a EPE uma agenda setorial técnica e ajudando na comunicação externa da Empresa. 
 

 
 

Destacam-se abaixo alguns órgãos internos de assessoramento e governança da EPE: 
 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS: 

 
Em atendimento à Lei de Acesso à Informação (LAI), na busca pela transparência, a EPE 

dispõe de Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS, constituída em 
2012. Esta Comissão, segundo o Dec. 7.724/2012, é de natureza consultiva e tem a finalidade de 
assessorar a Diretoria Executiva, opinar sobre a abrangência, ou não, da Lei de Acesso à 
Informação quanto às informações recebidas pela EPE, e aconselhar sobre ações relativas à 
classificação das informações recebidas ou produzidas pela EPE. A CPADS possui um Regimento 
Interno, aprovado em 2013, que norteia suas atividades e é composta por 11 integrantes, sendo um 
Secretário, cinco membros titulares e cinco membros suplentes representantes das seguintes áreas: 
Presidência, Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais – DEA, Diretoria de 
Estudos de Energia Elétrica – DEE, Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – 
DPG e Diretoria de Gestão Corporativa – DGC. Em 2016 foram realizadas três reuniões, nas quais 
os membros opinaram quanto à abrangência da LAI e quanto ao sigilo de informações recebidas e 
produzidas pela Empresa consideradas sensíveis pelas áreas. 
 

Comitê de Capacitação: 

 
O Comitê de Capacitação tem a sua atuação definida na Norma de Capacitação, NOG-SRL-

007, aprovada pela RD nº 01/335ª, de 15.04.2015, e tem como principais atribuições: 
 

• Contribuir na formulação de diretrizes de capacitação; 
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• Propor ações de capacitação corporativas; 

• Propor a compatibilização das demandas identificadas no Levantamento de Necessidades de 
Capacitação- LNC, frente aos recursos disponíveis; 

• Elaborar o Plano de Capacitação Anual e submeter à aprovação pela Diretoria Executiva e; 

• Acompanhar o cumprimento do Plano de Capacitação Anual.  

É constituído pela Superintendente de Recursos Logísticos, por todos os profissionais da 
área de recursos humanos que integram a equipe de capacitação, por representantes da 
Superintendência de Recursos Financeiros, pelos Assessores dos Diretores e por um representante 
da Presidência. As reuniões do comitê ocorrem de forma periódica, mediante convocação feita pela 
área de Recursos Humanos/Capacitação.  
 

Comitês de Tecnologia da Informação e Comunicações 

 
O Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações foi criado em 15/12/2011, com a 

finalidade de tratar e deliberar sobre políticas, diretrizes, planejamento e ações relativas à 
Tecnologia da Informação e Comunicações no âmbito da EPE. 

 
Seguindo  o modelo proposto pelo SISP (Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento) em seu “Guia de Comitê de TI”, o 
Comitê é decomposto em duas partes: o Comitê Estratégico (CETIC-E), de natureza deliberativa e 
composto pelos Diretores da EPE e  o Comitê Executivo (CTIC-X), de natureza consultiva e 
composto por representantes de todas as diretorias. 

 
O Comitê Executivo tem as seguintes competências, dentre outras: 
 

• Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTI) e o Plano 
Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (PETI); 

• Propor a prioridade de execução dos projetos e investimentos de Tecnologia da Informação 
e Comunicações; 

• Acompanhar a execução dos projetos prioritários; 

• Propor políticas de implantação de projetos para aquisição e utilização da infraestrutura, dos 
serviços e das aplicações de Tecnologia da Informação e Comunicações; 

• Propor diretrizes e estratégias para o planejamento da oferta de serviços e informações, por 
meio digital, por parte da EPE; 

• Avaliar mecanismos de racionalização de gastos e de apropriação de custos na aplicação de 
recursos em Tecnologia da Informação e Comunicações; 

• Recomendar a criação de grupos de estudos para pesquisas de novas tecnologias; 

• Propor políticas e ações visando a integração de sistemas e informações, democratizando o 
acesso às pessoas que deles necessitam. 
 
Ressalta-se que o Comitê Estratégico aprova as recomendações do Comitê Executivo. 
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 Cabe referir que a minuta do PETI para o ciclo 2017-2019 foi finalizada ainda em 2016. 
Porém o processo de aprovação somente foi concluído em setembro de 2017. 
 
 O PETI pode ser visualizado na íntegra no endereço: http://www.epe.gov.br/sites-pt/acesso-
a-informacao/acoes-e-programas/Documents/PETI%20-%20EPE%20-%202017-2019.pdf 
 
 Devido ao atraso na aprovação do PETI, o PDTI encontra-se em processo de finalização. 
Entretanto, foram realizados, ao longo de 2017, os projetos previstos. 

 

4.2.1. Remuneração Paga aos Administradores 
 

4.2.1.1 Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos 
de Administração e Fiscal 

Base normativa da remuneração: 

• Lei no 13.303, de 30/06/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

• Decreto 8.945/2016, que regulamenta, no âmbito da União, a Lei no 13.303/16, ao 
estabelecer que a remuneração dos administradores será sempre fixada pela assembleia 
geral e que o voto da União na assembleia geral que fixar a remuneração dos 
administradores das empresas estatais federais observará a orientação da Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 

• Decreto nº 8.818/2016 e a Resolução CGPAR nº 12/2016, que definem a competência 
da SEST para fixar a remuneração dos administradores, dos conselheiros fiscais e 
membros do comitê de auditoria das empresas estatais federais; 

Membros da Diretoria:  

• Lei nº 12.813, de 16/05/2013, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de 
cargo ou emprego do Poder Executivo Federal, no que se refere à concessão de 
Quarentena aos Membros da Diretoria 

• Acórdão TCU 2600/2016, sessão do plenário de 11.10.2016, especificamente no que 
tange a vedação ao pagamento de gratificação natalina aos Membros da Diretoria. 

Membros do Conselho de Administração e Fiscal: 

• Estatuto Social da EPE, art. 37 e 39.  

 

Objetivos da política ou prática de remuneração: 

Adoção de uma regra única para a remuneração dos dirigentes de empresa estatal.  

 

Composição da remuneração: 

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles: 

a) Os membros da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal recebem, à titulo de 
remuneração, somente honorários. Não há outros elementos de remuneração; 
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b) Proporção de cada elemento na remuneração total: 100%; 

c) Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração: 

 

O valor da remuneração dos dirigentes é aprovado pela Assembleia Geral, mediante 
recomendação da SEST. Não tem ocorrido reajuste no valor estabelecido desde 2015.   

A remuneração é composta somente de honorários; não existe remuneração variável. 

 
 
 
 

REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES 
 

Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal 

 
Valores em R$ 

1,00 

Conselho de Administração 

Nome do Conselheiro 
Período de Exercício Remuneração (R$) 

Início Fim Média mensal Total no exercício 
Eduardo Azevedo 

Rodrigues 01/01/2017 31/12/2017 R$ 3.258,95 R$  39.107,44 
Euler Joao Geraldo da 

Silva 01/01/2017 31/12/2017 R$ 3.258,95 R$  39.107,44 
Hailton Madureira de 

Almeida 01/01/2017 16/02/2017 R$ 3.244,78 R$ 4.975,33 
Joao Paulo Bittar Hamu 

Nogueira 01/01/2017 31/12/2017 R$ 3.258,95 R$ 39.107,44 
Evandro Cesar Dias 

Gomes 17/02/2017 31/12/2017 R$ 3.255,81 R$ 34.077,43 
Luiz Augusto Nobrega 

Barroso 01/01/2017 31/12/2017 R$ 1.173,43 R$ 14.081,20 
Genaro Dueire Lins 17/02/2017 31/12/2017 R$ 3.255,81 R$ 34.077,43 

Conselho Fiscal 

Nome do Conselheiro 
Período de Exercício Remuneração (R$) 

Início Fim Média Mensal Total no exercício 

Pablo Borges Bogea 01/01/2017 07/08/2017 R$ 3.251,05 R$ 23.624,31 

Ricardo Alberto Suassuna 
de Medeiros 01/01/2017 31/10/2017 R$ 3.261,10 R$ 32.611,02 

Sergio Alonso da Costa 01/01/2017 31/12/2017 R$ 3.258,95 R$ 39.107,44 

Symone Christine de 
Santana Araújo 08/08/2017 31/12/2017 R$ 3.162,15 R$ 15.072,91 

Mauricio de Oliveira Abi-
Chahin 01/11/2017 31/12/2017 R$ 3248,21 R$ 6.496,42 

 

 

 



 

173 
 

Síntese da Remuneração dos Administradores 
 Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 
Órgão: Diretoria Estatutária 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2017 2016 
Número de membros: 6(*) 6(*) 
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 2.008.864,84 1.836.511,80 

a) salário ou pró-labore 1.878.279,07 1.629.018,95 
b) benefícios diretos e indiretos 114.941,51 115.510,34 

c) remuneração por participação em comitês - - 
d) quarentena 15.644,26 118.982,51 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) - - 
e) bônus - - 

f) participação nos resultados - - 
g) remuneração por participação em reuniões - - 

h) comissões - - 
i) outros - - 

III – Total da Remuneração (I + II) 2.008.864,84 1.836.511,80 
IV – Benefícios pós-emprego - - 
 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo - - 
VI – Remuneração baseada em ações - - 

 

(*) Considerado 6 membros em razão do pagamento de Quarentena para ex-Presidente no período de agosto/2016 a 
janeiro/2017 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Conselho de Administração 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2017 2016 

Número de membros: 7 5 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 204.533,71 163.356,67 

a) salário ou pró-labore 204.533,71 163.356,67 

b) benefícios diretos e indiretos - - 

c) remuneração por participação em comitês - - 

d) outros - - 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) - - 

e) bônus - - 

f) participação nos resultados - - 

g) remuneração por participação em reuniões - - 

h) comissões - - 

i) outros - - 

III – Total da Remuneração ( I + II) 204.533,71 163.356,67 

IV – Benefícios pós-emprego - - 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo - - 

VI – Remuneração baseada em ações - - 
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 Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Conselho Fiscal 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2017 2016 

Número de membros: 5 3 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 116.912,10 126.679,86 

a) salário ou pró-labore 116.912,10 126.679,86 

b) benefícios diretos e indiretos - - 

c) remuneração por participação em comitês - - 

d) outros - - 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) - - 

e) bônus - - 

f) participação nos resultados - - 

g) remuneração por participação em reuniões - - 

h) comissões - - 

i) outros - - 

III – Total da Remuneração ( I + II) 116.912,10 126.679,86 

IV – Benefícios pós-emprego - - 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo - - 

VI – Remuneração baseada em ações - - 

 

Quadro – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradores 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 
Órgão: Administradores 

Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados 
EXERCÍCIO 

2017 2016 
I – Bônus (a+b+c+d) - - 

a) valor mínimo previsto no plano de remuneração - - 
b) valor máximo previsto no plano de remuneração - - 

c) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

estabelecidas fossem atingidas 
- - 

d) valor efetivamente reconhecido no resultado  - - 
II – Participação no Resultado (e+f+g+h) - - 

e) valor mínimo previsto no plano de remuneração - - 
f) valor máximo previsto no plano de remuneração - - 

g) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

estabelecidas fossem atingidas 
- - 

h) valor efetivamente reconhecido no resultado  - - 
III – Total ( I + II) - - 

 

Não se aplica à EPE. Não há pagamento de remuneração variável aos Administradores. 
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4.3 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 

O Estatuto aprovado pelo Decreto n° 5.184, de 16/08/2004, criou a Auditoria Interna da 
Empresa de Pesquisa Energética, vinculada ao Conselho de Administração. O referido Decreto pode 
ser acessado no site da EPE a partir do endereço:  
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/institucional 
 

A Auditoria Interna está vinculada diretamente ao Conselho de Administração da EPE, 
conforme estabelecido no Regimento Interno da Empresa. 
 

Em 31/12/2016 a força de trabalho da Auditoria Interna da EPE era constituída por três 
profissionais: 01 (um) Auditor Interno – chefe, e 02 (dois) Analistas de Gestão Corporativa. No 
segundo semestre de 2017, houve o ingresso de dois estagiários, cumprindo a carga horária diária 
de 04 horas cada um. Em outubro de 2017 houve a transferência de um Analista de Gestão 
Corporativa, por necessidade de cessão a outro departamento da EPE, porém, com o ingresso 
subsequente de outro Analista na Auditoria Interna, permanecendo a força de trabalho composta de 
três profissionais e dois estagiários. Contudo, em função da mencionada transferência, houve 
prejuízo ao andamento dos trabalhos de auditoria em curso. 
 

Estatutariamente competem à Auditoria Interna as atividades de auditoria de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa; a 
proposição das medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados; a verificação do 
cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações do Ministério 
da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU, do Tribunal de Contas da União – TCU e 
do Conselho Fiscal; e a aferição da adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento 
dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, 
classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de 
demonstrações financeiras. 
 
 
 
 
a) Informações quantitativas e qualitativas das auditorias realizadas. 
 

No exercício de 2017, os trabalhos foram desenvolvidos objetivando avaliar a gestão e 
operação dos principais processos da EPE com foco em suas áreas finalística e administrativa, 
através do acompanhamento sistemático da execução dos contratos de consultoria para apoio aos 
estudos de competência da empresa visando avaliar a efetiva evolução das metas estabelecidas e a 
correta aplicação dos recursos financeiros. 
 

Observamos a legalidade e legitimidade da gestão, atestando o cumprimento aos padrões 
normativos e operacionais expressos nas orientações, normas internas e legislações aplicáveis às 
respectivas atividades, bem como verificamos a capacidade de os controles internos identificarem e 
corrigirem falhas e irregularidades. 
 
Foram previstos 07 (sete) projetos de auditoria, conforme relacionados a seguir: 
 

1) Projeto Programado nº 01/2017 – Auditoria de Acompanhamento e Análise do Plano de 
Previdência Complementar - PLANO CV EPE - Gerido pela EFPC Fundação Eletrobrás de 
Seguridade Social – ELETROS. 
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Objetivos: Avaliar a execução do Plano no exercício de 2016 sob as óticas financeira e 
contábil e atestar os controles vinculados. Verificar a correta gestão e a qualidade dos 
serviços prestados. Examinar o Plano sob a ótica dos resultados esperados. 

2) Projeto Programado nº 02/2017 – Auditoria de Avaliação do Encerramento do Exercício 
2016. 

Objetivos: Cumprir normas de encerramento do exercício; mitigar possíveis inconsistências 
em registros contábeis, financeiros e patrimoniais; verificar os procedimentos adotados no 
encerramento do exercício e sua aderência às disposições legais. 

3) Projeto Programado nº 03/2017 – Auditoria de acompanhamento do contrato de locação do 
imóvel - Escritório central da EPE – Contrato nº CT-EPE-019/2015 – Processo nº 
DL.EPE.022/2015 – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI. 

Objetivos: Avaliar a execução contratual e os controles vinculados à disponibilização do 
bem. Verificar a correta gestão e a qualidade dos serviços prestados. Examinar o contrato 
sob a ótica dos resultados esperados. Valor R$ 17.273.610,00. 

4) Projeto Programado nº 04/2017 – Auditoria do Controle de Patrimônio/ Inventário do Ativo 
Imobilizado da EPE e da execução do Contrato relacionado à prest. serv. de contabilidade e 
confecção de folha de pagamento – Contrato nº CT-EPE-002/2013 – Processo nº 
PE.EPE.024/2012 – Domínio Contabilidade Ltda.  

Objetivos: Avaliar o controle interno instituído para o gerenciamento e controle do objeto 
em referência no âmbito da EPE, assim como a sua adequação em relação aos normativos 
gerais e os existentes na empresa. Avaliar os contratos vinculados à atividade. 

5) Projeto Programado nº 05/2017 – Auditoria de acompanhamento dos Contratos vinculados a 
formação das bases de dados de preços dos gasodutos: Contrato nº CT-EPE-005/2016 – 
Processo nº PE.EPE.021/2015 e Contrato nº CT-EPE-023/2016 – Proc. nº PE.EPE.010/2016 
– Viena Empreendimentos Ltda. 

Objetivos: Avaliar a execução contratual e os controles vinculados à disponibilização do 
banco de dados de gasodutos. Verificar a correta gestão e a qualidade dos serviços 
prestados. Examinar o contrato sob a ótica dos resultados esperados. Valor R$ 182.000,00 

6)  Projeto Programado nº 06/2017 – Auditoria de acompanhamento da utilização do software 
MATLAB. Contrato nº CT-EPE-016/2016 – Processo nº IN.EPE.005/2016 – Opencadd 
Advanced Technology Comércio e Serviços Ltda. 

Objetivos: Avaliar a eficácia na utilização da ferramenta e a execução contratual além dos 
controles vinculados. Verificar a correta gestão e a qualidade dos resultados quanto ao 
atingimento de sua finalidade. Valor R$ 85.347,90. 

7) Projeto Programado nº 07/2017 – Realizar Planejamento Integrado de Geração e 
Transmissão – Auditoria Operacional da Atividade Fim. 

Objetivos: Avaliar as atividades ligadas ao subprocesso “Planejamento Integrado de 
Geração e Transmissão”. Acompanhar ações voltadas à avaliação da necessidade de 
expansão do sistema das interconexões entre os subsistemas, considerando diversos cenários 
alternativos de geração. Acompanhar ações voltadas ao aumento da confiabilidade na 
tomada de decisões no processo de planejamento de expansão da oferta de transmissão. 
Mapeamento do processo para compreensão de cada uma de suas etapas no intuito de 
identificar e avaliar os principais riscos associados. 
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 Após a realização dos nossos trabalhos são emitidos os Relatórios de Auditoria ou há a 
emissão de Notas Técnicas com a apresentação de nossas análises, com as respectivas 
recomendações de melhoria quando cabível, para as quais as áreas devem apresentar suas 
considerações (quando for o caso), de acordo com prazos definidos em nossas mensagens de 
encaminhamento. 

 Após o encaminhamento dos referidos documentos agendamos no programa “Outlook” a 
data de encerramento do prazo de manifestação da área demandada, para emissão de alerta e 
realização de “follow-up” e acompanhamento das ações pertinentes, realizando a cobrança aos 
responsáveis, caso não tenha ocorrido a devida apresentação de informações e ações solicitadas. 

No exercício de 2017 nossos trabalhos originaram 20 (vinte) recomendações das quais 04 
(quatro) foram plenamente atendidas através da devida manifestação das áreas e apresentação de 
justificativas informando as ações em andamento para definitiva solução dos apontamentos da 
Auditoria Interna. Informamos também que 02 (duas) recomendações foram parcialmente atendidas 
e que 14 (quatorze) recomendações ainda não foram atendidas, (pendente de manifestação da área – 
ainda estão no prazo combinado), conforme se pode verificar no RAINT/2017 disponibilizado no 
seguinte endereço:  

http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/auditorias/auditoria-interna 
 

Quanto aos resultados qualitativos alcançados pelos trabalhos de auditoria podemos destacar: 
 

a) Aperfeiçoamento dos controles internos e melhoria contínua dos processos; 
b) Melhoria dos procedimentos; 
c) Segurança para a tomada de decisão por parte da Administração; 
d) Aperfeiçoamento dos procedimentos realizados por parte dos fiscais de contratos; 
e) Antecipação na correção de erros e mitigação dos riscos identificados; 
f) Melhoria na instrução dos processos administrativos; 
g) Aumento da confiabilidade das informações e aumento da transparência das informações. 

 
b) Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação 
comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais 
relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade, 
assim como os trabalhos pendentes de conclusão. 
 
Foram realizados em 2017 os Projetos Programados a seguir relacionados cuja situação dos 
relatórios segue apresentada: 

 

Projeto 
Programado Assunto Relatório 

PP-04/2016 Auditoria de Retenções e Recolhimento de Tributos.  19/01/2017 

PP-06/2016 

Auditoria de acompanhamento da execução do Contrato CT-
EPE-06/2015 – processo no. CO.EPE.003/2015 – Auditoria 
de Acompanhamento na execução de Serviços Técnicos para 
Elaboração dos Estudos do Componente Indígena da UHE 
Castanheira– MRS Estudos Ambientais Ltda. 

25/02/2017 

PP-07/2016 

Auditoria de acompanhamento da execução do Contrato CT-
EPE-25/2014 – processo no. IN.EPE.010/2014 – Auditoria de 
Acompanhamento na Execução do  Contrato Referente á 
Disponibilização de Novas Versões de Softwares de Gestão 
Utilizados pela EPE– TOTVS SA. 

22/05/2017 

PP-08/2016 Auditoria de acompanhamento da execução do Contrato CT- 29/05/2017 
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EPE-09/2015 – processo no. DL.EPE.004/2015 – Auditoria 
de Acompanhamento na execução do Contrato Relacionado 
ao Banco de Dados do Sistema Informatizado de Elaboração 
e Análise de Orçamento de Obras Civis de Usinas 
Hidrelétricas (SISORH),Implantado na EPE.– Fundação 
Getúlio Vargas – FGV. 

PP-12/2016 
Auditoria de Acompanhamento dos Processos de Convênios e 
Licitatórios da EPE 

06/09/2017 

PP-01/2017 
Auditoria de Acompanhamento e Análise do Plano de 
Previdência Complementar Eletros. 

10/10/2017 

PP-03/2017 

Auditoria de Acompanhamento do Contrato de Locação do 
imóvel - Escritório central da EPE – Contrato nº CT-EPE-
018/2015 – Processo nº DL.EPE.022/2015 – Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI 

14/12/2017 

 
Ressalta-se que no exercício de 2017 foram realizados 5 (cinco) Projetos pendentes relativos ao 
PAINT/2016: PP’s nº 04/2016; 06/2016; 07/2016; 08/2016 e 12/2016, conforme acima listados. 

 
Realizamos, também, 02 (dois) projetos especiais, que não estavam previstos originalmente quando 
da elaboração do PAINT/2017, conforme segue: 

PE-01/2017 - Avaliação de limites de Remuneração dos Dirigentes da EPE – 2016-2017. 
Objetivos: Verificar a correção dos valores apresentados pela SRL/DGC na planilha de 
Análise de Conformidade dos valores realizados versus limites autorizados 2016-2017, 
anexada à CI s/nº, datada de 02/03/2017.  
Foi efetuado o confronto dos registros apresentados na planilha com os respectivos 
comprovantes físicos (folha de pagamentos da EPE com informações do SIAFI), tendo por 
finalidade a certificação junto à SEST. 
Escopo: Verificação dos valores e benefícios pagos aos Diretores e Conselheiros da EPE no 
período de abril de 2016 a Março de 2017. 
 
Resultado dos exames: com base no conjunto de informações apresentadas e mediante o 
exame das respectivas fontes (folhas de pagamento / registros financeiros) certificamos que 
as informações apresentadas pela Super. de Recursos Logísticos – SRL/DGC-EPE, 
expressas na respectiva planilha estavam corretas e adequadas, refletindo as informações 
identificadas nas fichas financeiras individuais / folha de pagamentos correspondentes aos 
respectivos períodos, conforme expresso na Nota Técnica nº 001/2017-AIN/EPE, de 
03/03/2017. 
 
PE-02/2017 - Análise do Processo nº 48002.008394/2015-45 – Ressarcimento de Valores 
Referente Aos Serviços Adicionais Ao Contrato CT-EPE-018/2013 – Bem Querer. 
Objetivos: Manifestar opinião da Auditoria Interna a respeito da conformidade do Processo 
nº 48002.008394/2015-45, que se refere ao rito formal para ressarcimento de valores 
referentes aos serviços adicionais ao Contrato nº CT-EPE-018/2013, prestados pela Empresa 
PCE – PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA.. 
Resultado dos exames: com base nos fatos analisados, somos de parecer que o 
reconhecimento da dívida, liquidação e pagamento dos valores cobrados pela PCE – 
PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. se revestem de regularidade e 
foram realizados em conformidade com os ditames legais, revestidos de excepcionalidade e 
com a aplicabilidade dos princípios da lei de contabilidade pública, em especial as regras 
próprias de liquidação de processo de pagamento, respaldados pela existência de respectivos 
créditos orçamentários.  Quanto à decisão pela não abertura de processo de apuração de 
responsabilidade a mesma se encontra fundamentada em opinião fática da autoridade 
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competente, suportada por manifestação jurídica conforme documentos inseridos no 
processo. 
Não obstante, importa alertar que a unidade técnica deve adotar as medidas necessárias para 
abster-se de autorizar a realização de serviços sem a devida cobertura contratual, posto que o 
caso em comento se reveste de excepcionalidade, sendo que a sua prática pode ensejar 
questionamentos e possível punição por parte dos Órgãos de controle. 
 
Dos Projetos de Auditoria originalmente previstos 03 (três) deles não foram concluídos:  
 

1. PP 04/2017 - Auditoria do Controle de Patrimônio/ Inventário do Ativo Imobilizado 
da EPE e da execução do Contrato relacionado à prestação de serviços de 
contabilidade e confecção de folha de pagamento – Contrato nº CT-EPE-002/2013 – 
Processo nº PE.EPE.024/2012 – Domínio Contabilidade Ltda.; 

 
2. PP 06/2017 - Auditoria de acompanhamento da utilização do software MATLAB. 

Contrato nº CT-EPE-016/2016 – Processo nº IN.EPE.005/2016 – Opencadd 
Advanced Technology Comércio e Serviços Ltda.; 

 
3. PP 07/2017 - Acompanhamento da Gestão da Atividade Fim - Realizar Planejamento 

Integrado de Geração e Transmissão – Auditoria Operacional da Atividade Fim, 
sendo prorrogados para realização durante o exercício de 2018.  

 
Considerando as horas líquidas efetivamente realizadas, ou seja, excluídas as ausências 

ocorridas por motivo de férias, licenças, frustração de contratação de estagiários (previsto para 
janeiro de 2017, somente concretizado a partir de junho devido ao contingenciamento 
orçamentário), etc., temos 5.067 horas (65,4% das horas brutas do exercício), das quais foram 
aplicadas 2.673 horas para auditoria (52,8% das horas líquidas do exercício). 

 
 
Computando-se a isso 587 horas de Assessoramento à Administração e 744 horas de apoio 

aos trabalhos de fiscalização e ao acompanhamento da implementação das recomendações e 
determinações dos órgãos de controle, temos um total de 4.004 horas (79%) executadas em 
trabalhos vinculados à nossa atividade principal. 

 
Dos trabalhos executados o resumo dos respectivos pontos de auditoria, as recomendações e 

as manifestações podem ser verificados no RAINT/2017 disponibilizado no seguinte endereço:  

http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/auditorias/auditoria-interna 
 
  

c) fatos relevantes que impactaram na organização da unidade de Auditoria Interna e na 
realização das auditorias 

 
A Auditoria Interna da EPE ainda conta com força de trabalho reduzida, impactada pela 

transferência de 1 (um) Analista de Gestão Corporativa para a SRL/DGC desde fevereiro de 2016. 
Por ser uma força de trabalho relativamente nova (um dos Analistas de Gestão Corporativa foi 
transferido para a AIN em outubro de 2017) há grande necessidade de treinamento e capacitação 
para a execução dos trabalhos de forma mais ágil e eficiente. Os recursos orçamentários e 
financeiros para treinamento foram restritos e insuficientes para o desenvolvimento ótimo das 
nossas ações de capacitação, assim, priorizamos nossas ações, realizando o que fora possível frente 
às disponibilidades. 
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Destaca-se o significativo aumento de nossas responsabilidades, especialmente considerando 

a inserção das novas regras estabelecidas nos normativos emitidos no exercício de 2016 (Instruções 
CGPAR nºs 09 a 18/2017 – diversos normativos de governança das estatais; Instrução Normativa 
Conjunta CGU/MP nº 01/2017 - Gestão de Riscos e Controles Internos; Lei nº 13.303/2017 e 
Decreto nº 8.945/2017 – Responsabilidade das Empresas Estatais), que implicaram em providências 
de reestruturação organizacional para a EPE com a adoção de novos procedimentos e controles, os 
quais afetaram diretamente a Auditoria Interna, que será instada a se manifestar sobre a adequação e 
conformidade dos mesmos incluindo no escopo de seus trabalhos, no que couber, a verificação 
quanto à observância desses normativos. Para tanto intensos estudos e acompanhamento direto 
foram realizados em apoio à administração, para melhor andamento das respectivas providências.  

 
Há que se destacar a necessidade de implantação de sistemas de acompanhamento das 

recomendações e de gerenciamento das atividades de Auditoria. A Auditoria Interna planejou 
automatizar o acompanhamento dos trabalhos realizados a partir da aquisição ou desenvolvimento 
interno de um sistema de monitoramento dos resultados. Para consecução desse objetivo foram 
realizados estudos com vistas a viabilizar a implantação de um sistema de informação capaz de 
integrar as atividades e trabalhos de auditoria. 

 
Assim, foi projetada a identificação de solução para implantação pretendida de ser efetivada 

no exercício de 2018. Além de reservar recurso orçamentário para essa finalidade, foram realizadas 
pesquisas, sendo finalmente identificada a solução denominada “SIAUDI”, Sistema de Auditoria 
Interna desenvolvido e de propriedade da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, a qual 
foi disponibilizada de forma gratuita no portal de software público, e para a qual estão sendo 
concentrados esforços de avaliação de sua pertinência para implantação no ambiente tecnológico da 
EPE. 

 
 
 
 
4.4 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E DE APURAÇÃO DE ILÍCITOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
A EPE não possui órgão específico para cuidar de assuntos disciplinares, mas por meio da 

Diretoria de Gestão Corporativa (DGC), está conduzindo a implementação do Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD) no âmbito da Empresa, inclusive com a elaboração de normativo 
próprio, o qual terá por objetivo estabelecer as regras e os procedimentos que nortearão as nossas 
atividades disciplinares.  

 
Assim, a DGC tem atuado pontualmente para apurar possíveis ilícitos e conduzir os 

processos administrativos disciplinares. Quando da ocorrência de alguma situação de necessidade, 
são adotadas como regra geral as orientações e procedimentos recomendados pela Controladoria 
Geral da União, naquilo que for aplicável à EPE. 

 
Em atenção às diretrizes da Controladoria Geral da União – CGU, a EPE criou o endereço 

eletrônico: sindicancia_pad@epe.gov.br para que os empregados possam esclarecer suas dúvidas 
acerca do sistema de correição adotado, com a divulgação de uma apostila, na sua Intranet, onde são 
apresentados os questionamentos mais comuns acerca do PAD, Sindicância e de outros assuntos 
associados, alertando aos empregados que o contrato de trabalho firmado com a EPE traz 
responsabilizações.  
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Além disso, a Empresa possui um Código de Ética, bem como foi instituído o canal de 
consulta sobre Conflito de Interesses. Tais instrumentos são norteadores e possuem caráter 
preventivo, devendo ser objeto de consulta pelo próprio empregado sempre que houver dúvida se 
uma conduta poderá ser considerada imprópria nos seus campos de atuação. 

 
No ano de 2017 foi instaurada uma sindicância investigativa para apurar possível falta 

disciplinar, bem como foi reconduzida comissão de sindicância investigativa para apuração dos 
fatos noticiados nos inventários de 2014, 2015 e 2016. 

 
Processo n° 48002.002764/2017-01  
 
Trata-se de Processo de Sindicância Investigativa instaurado pelo Diretor de Gestão 

Corporativa por meio da Resolução nº 02/2017/GAB-DGC/EPE, 15 de setembro de 2017, com o 
objetivo de apurar os fatos noticiados no Processo nº 48002.002764/2017-01 e identificar eventuais 
responsabilidades e faltas funcionais, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que 
emergirem no curso da apuração. 

 
A comissão entendeu que os elementos colhidos não revelaram qualquer ato desabonador, 

assédio e/ou constrangimento real e propôs o arquivamento do processo. A autoridade julgadora 
acatou a conclusão pelo arquivamento, porém diante da situação de falta funcional decidiu por 
aplicar suspensão de 10 dias ao empregado investigado e determinar o registro dessa sanção nos 
assentos funcionais do empregado.  

 
 
Processo n° 48002.007699/2015-30  
 
Trata-se de Processo de Sindicância Investigativa que estava suspenso desde 23 de outubro 

de 2015 e que foi retomado, por meio do Despacho n° 002/2017/GAB-DGC/EPE, de 20/10/2017, 
do Diretor de Gestão Corporativa, publicado no DOU de 23/10/2017, Seção 2, pag. 43, 
reconduzindo a Comissão processante e fixando prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos.  

  
Concluídos os trabalhos, a Comissão apresentou relatório circunstanciado (fls. 97/109) para 

aprovação e o Diretor de Gestão Corporativa, após detida análise dos elementos constantes do 
Processo 48002.007699/2015-30, acatou as recomendações apresentadas pela Comissão de 
Sindicância e determinou à SRL e à SRF a adoção das providencias necessárias para regularização 
dos registros nos sistemas de gestão patrimonial e contábil e conclusão definitiva dos processos de 
inventário de 2014 (Processo 48002.6261/2015-34), 2015 (48002.000047/2016-55) e 2016 
(48002.005684/2016-18), bem como determinou a Comissão constituída para a realização do 
inventário de 2017 que incluísse em sua avaliação os bens não localizados: mesa reta 1,07 – 
argila – cód. ZT 1006; mesa reta – argila – cód. ZT 1306; armário médio – argila – cód. ZA 203 e 
os seguintes bens sem tombamento ou com tombamento inadequado: Gabinete Dell Optiplex 9020 
– tombamento 1795 e Gabinete HP DC 5850MT – s/ tombamento. O inventário de 2017 identificou 
os bens e corrigiu as impropriedades apontadas.  

 
Determinou, ainda, a elaboração de Nota informativa acerca das providencias adotadas pelas 

áreas responsáveis para atendimento dos Despachos n° 02/2015/GAB-DGC/EPE, de 12/08/2015; 
01/2016/GAB-DGC/EPE, de 20/06/2016 e 001/2017/GAB-DGC/EPE, de 27/03/2017, com vistas 
ao saneamento definitivo dos referidos processos. 
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4.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 
 

Neste item cumpre-nos informar sobre a situação da EPE em relação à sistemática de gestão 
de riscos, tópico importante de governança, bem como apresentar informações sobre os controles 
internos instituídos na Empresa. 

 
A implementação das medidas de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos 

baseia-se, na EPE, no cumprimento das determinações legais inerentes ao assunto e na observação 
das melhores práticas do mercado. Para tanto, a EPE utiliza-se do modelo intitulado “Três linhas de 
defesa”, publicado pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA). 

 
Esse modelo tem sido citado e amplamente difundido em seminários, palestras, etc. e 

adotado pelas instituições como referência na estratégia para implantação de um sistema de 
gerenciamento de riscos e de controles internos. 

 
As 3 (três) linhas de defesa são definidas da seguinte forma: 
 

• 1ª linha: Consiste nas atribuições e competências das áreas de negócio de serem 
responsáveis por identificar, mensurar, avaliar e mitigar os riscos do negócio, onde cada 
unidade de negócio é responsável por manter controles internos eficientes e implementar 
ações corretivas para resolver problemas, fragilidades e deficiências em processos. 

• 2ª linha: Consiste nas atribuições e competências de uma área específica que inclua funções 
de gerenciamento de risco e conformidade, onde a mesma deve trabalhar em conjunto com 
as áreas de negócios para garantir que a 1ª linha de defesa tenha identificado, avaliado e 
reportado corretamente os riscos do seu negócio. 

• 3ª linha: Consiste na atuação da Auditoria Interna, que tem a competência de revisar 
sistematicamente as atividades das duas primeiras linhas de defesa e contribuir para o seu 
aprimoramento.   
 
De forma a iniciar a conscientização dos gestores e dos demais empregados que formam a 1º 

linha de defesa teve início em 2017 a realização do Seminário “É tempo de Gestão de Riscos”, 
com o principal objetivo de divulgar a Gestão de Riscos na EPE, abordando seus instrumentos 
normativos e melhores práticas, suas interações no dia a dia dos colaboradores e o conhecimento 
dos principais benefícios em sua utilização. Em 2017, 110 empregados participaram do Seminário. 

 
No que diz respeito à 2º linha de defesa, em 02 de junho de 2017 a Diretoria Executiva da 

EPE aprovou um conjunto de ações para estruturação da Área de Governança, Riscos, Integridade e 
Controles Internos (GRIC), vinculada à Presidência. A Diretoria levou em consideração a legislação 
e as normas vigentes, assim como as Políticas de Gestão de Riscos (PDG-COA-008) e de Controles 
Internos da Gestão e de Conformidade (PDG-COA-009) da Empresa, ambas aprovadas em 16 de 
dezembro de 2016, pelo Conselho de Administração. As medidas envolveram a necessidade de 
mudanças no Estatuto Social no que diz respeito à criação e às competências da Área de GRIC, 
assim como no Regimento Interno, contemplando as competências, de forma estendida, dessa área. 

 
Além disso, houve a designação do Presidente da Empresa como condutor desta área e de 

um Consultor Técnico designado exclusivamente como seu gestor. Houve também a aprovação dos 
seguintes comitês e seus respectivos regimentos internos: Comitê Estratégico de Governança, 
Riscos, Integridade e Controles Internos (CGRIC-E); Comitê Executivo de Governança, Riscos, 
Integridade e Controles Internos (CGRIC-X).  
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A efetivação do gerenciamento de riscos na organização contribui para a identificação, 
avaliação, administração e controle de potenciais eventos ou situações, visando fornecer razoável 
certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização. De forma complementar, a criação da área 
permitiu, também, o cumprimento das diversas diretrizes e recomendações legais contidas nos 
principais instrumentos normativos publicados nos últimos anos, dentre eles: a Instrução 
Normativa Conjunta CGU/MP nº 001, de 10 de maio de 2016; a Resolução da Comissão 
Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias 
da União - CGPAR nº 18, de 10 de maio de 2016; a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; e o 
Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. 
 
Outras Atividades Realizadas em 2017: 

• Apresentação e discussão do conjunto normativo sobre Riscos e Controles Internos com o 
Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (CGRIC-X). 

• Elaboração de Instrumentos de Capacitação e Disseminação. 

• Construção de parceria com a CGU de forma que nos ajudem na elaboração e implantação 
de nosso Programa de Integridade. 

• Execução de oficina de capacitação visando a implementação do Programa de Integridade, 
ministrada pela CGU – Brasília, atingindo cerca de 20 colaboradores da EPE e 
colaboradores de outras instituições públicas (Petrobras, INPI, Eletronuclear, PPSA). 

• Elaboração de minuta de Norma de Gestão de Riscos e Controles Internos, além de 
procedimento metodológico para gestão de riscos e procedimento metodológico para análise 
de conformidade e discussão e aprovação no comitê executivo de gestão de riscos.  

 
No que diz respeito ao tema integridade o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, 

tornou o assunto ainda mais relevante quando estabelece importantes diretrizes constantes no inciso 
II, do Art. 15, e no § 2o do Art. 16º, operacionalizando diretrizes da Lei 13.303. 

 
Uma política de gestão de integridade é um instrumento de apoio ao gestor ou à gestão, que 

pode ajudá-los a alcançar com mais rapidez e segurança os objetivos finais da empresa entidade em 
que atuam. A gestão da integridade é um componente da boa governança, condição prévia que dá às 
outras atividades da empresa legitimidade, confiabilidade e eficiência. 

 
Além das orientações regulamentares a EPE tem-se utilizado dos seguintes instrumentos 

publicados pela CGU para trabalhar o assunto integridade:  
• Guia de Integridade Pública: Que dispõe de Orientações para a Administração Pública 

Federal: Direta, Autárquica e Fundacional, chamando a atenção dos gestores públicos sobre 
questões que devem ser discutidas e implementadas com o intuito de mitigar a ocorrência de 
corrupção e desvios éticos no âmbito de órgão e entidades (Publicado no site da CGU em 
dezembro de 2015); 

• Guia de Implantação de Programa de Integridade em Empresas Estatais: Que presta 
orientações para implantar ou aprimorar os programas de integridade das estatais federais, 
buscando o cumprimento de normas anticorrupção aplicáveis a essas entidade (Publicado no 
site da CGU em dezembro de 2015); 

• Referencial de Combate à Fraude e à Corrupção - Aplicável a Órgãos e Entidades da 
Administração Pública – TCU: O propósito desse referencial é compilar o conhecimento 
prático que vem sendo aplicado por organizações públicas e privadas, dentro e fora do 
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Brasil, no combate à fraude e corrupção e dissemina-lo aos gestores públicos de todas as 
esferas de governo (publicado em dezembro de 2016). 
 
Como um importante fator que denota o apoio da alta administração da Empresa no tocante 

ao tratamento dos riscos de fraude e corrupção a EPE assinou, no início de 2017, termo de Adesão 
ao Programa de Fomento à Integridade Pública – PROFIP, uma iniciativa da Controladoria Geral da 
União - CGU para incentivar e capacitar os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal para que 
implementem programas de integridade. 

 
O Programa de Integridade consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos 

internos de prevenção, detecção e remediação de fraudes, irregularidades e desvios de conduta e é 
aperfeiçoado e ampliado por meio de um Plano de Integridade que deverá conter açõs e atividades 
que mitiguem/tratem possíveis riscos de integridade. 

 
Os órgãos que aderirem ao PROFIP desenvolvem, com apoio da CGU, o Plano de 

Integridade que deve contemplar, no mínimo, as seguintes ações e medidas: 
 
I - criação e aprimoramento de padrões de ética e de conduta, além de demais políticas, 
normas e procedimentos que forem necessários; 

II - ações de comunicação, cursos e treinamentos efetivos para disseminação das normas e 
conteúdos de que trata o item anterior; 

III - aprimoramento e institucionalização de canais de denúncias e de fluxos e processos 
para seu tratamento; 

IV - aprimoramento e institucionalização dos procedimentos e instâncias responsáveis pelas 
ações de responsabilização disciplinar; 

V - implementação de outras ações de remediação necessárias, que contemplem o constante 
aprimoramento de processos de trabalho. 

 
Para elaboração do Plano de Integridade a EPE está observando o seguinte fluxo de 

atividades: 
 
Figura 1 - Fluxo de Atividades para elaboração do Plano de Integridade. 
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No que diz respeito ao tema Governança ressalta-se a participação da EPE na pesquisa de 
formação do indicador de Governança IG Sest, que passou a ser um importante instrumento de 
acompanhamento contínuo da governança das empresas estatais federais de controle direto da 
União.   

 
O indicador foi lançado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), 

por meio da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). O indicador 
tem como objetivo avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, pelo seu 
decreto de regulamentação (Decreto nº 8.945/2016) e pelas diretrizes estabelecidas nas resoluções 
da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações 
Societárias da União (CGPAR), criada pelo Decreto nº 6.021/2007. 
 
O IG-SEST é apurado em 3 dimensões, compostas por blocos, que contêm itens de avaliação: 
 
I. Gestão, Controle e Auditoria; 
II. Transparência das Informações; e 
III. Conselhos, Comitês e Diretoria. 
 
 
4.6 INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE 
CONTRATADA  
 
Para auditar as demonstrações contábeis da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, no exercício 
2017, foi contratada, por meio de licitação, a empresa AGUIAR FERES AUDITORES 
INDEPENDENTES S/S – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 05.152.318/0001-01 e no CRC-SP sob nº 
022.486/O-4 (Contrato CT-EPE-007/2016). Os serviços contratados contemplam os exames dos 
registros contábeis, a avaliação de procedimentos internos de controle, contabilidade, patrimônio e 
de informática, a revisão dos procedimentos fiscais e tributários, incluindo a Escrituração Contábil 
Fiscal-ECF, a avaliação das práticas contábeis em consonância com as legislações vigentes, o 
exame das Demonstrações Contábeis emitindo o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, 
bem como a emissão de relatórios e documentos. O custo anual dos serviços foi efetivado em R$ 
14.666,40 (Quatorze mil, seiscentos e sessenta e seis reais, e quarenta centavos). Em 2017 não 
foram identificadas não conformidades nos exames realizados, permitindo a manifestação favorável 
sobre a adequação de fluxos, rotinas e controles utilizados, com certificação da adequação das 
demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria Executiva. 
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5. ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 
 
5.1 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS.  

 

5.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL DA EPE.  
 
Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade 
Jurisdicionada 
  
Quadro - Força de Trabalho da UJ                                                       (Situação em 31 de dezembro de 2017) 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 
gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

exercício 

Egressos 
no 

exercício Autorizada Efetiva 

1. Celetistas - (PCS) 311 242 0 9 
2. Funções gratificadas – FG 42 40 1 4 
2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão (PCS) (*) 36 0 0 
2.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas (*) 4 1 4 
3. Cargos em comissão - LP (Livre Provimento) 20 20 2 2 
3.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão (PCS) (*) 5 0 0 
3.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas (*) 3 0 0 
3.3. Sem vínculo (*) 12 2 2 

4. Total (1+2+3) 331 302 3 15 
Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 
Notas:  
a) os números acima incluem 1 diretor concursado no item “1. Celetistas - (PCS)”; 
b)  o quadro de pessoal da EPE, autorizado pelo DEST/MP, através da Portaria nº 017, de 22 de dezembro de 

2015, retificada em 31.12.2015, é de 331 empregados, compreendendo os concursados regidos pelo Plano de 
Cargos e Salários - PCS, e contratados em Cargos Comissionados, através de livre provimento.  O quadro de 
pessoal anteriormente aprovado pelo DEST, através da Portaria nº 24, de 29 de setembro de 2011 era de 338 
empregados; 

c) Celetistas - (PCS): correspondem aos empregados concursados da EPE, ocupantes de carreira vinculada ao 
órgão; 

d) (*) não há quantidade de vagas autorizadas destinadas em específico para empregados de carreira ou a 
cedidos de outros órgãos em Cargos em Comissão, bem como para Função Gratificada;  

e) o quantitativo de 42 funções gratificadas (FG) da coluna “Autorizada”, está incluído no quantitativo de 311 
celetistas, pois os empregados que assumem FG ocupam vagas do PCS, sejam concursados ou cedidos. 

 
 
Quadro - Distribuição da Lotação Efetiva                                               (Situação em 31 de dezembro de 2017) 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1. Celetistas - (PCS) 59 183 
2. Funções gratificadas – FG 13 27 
2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão (PCS) 9 27 
2.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas 4 0 
3. Cargos em comissão - LP (Livre Provimento) 10 10 
3.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão (PCS) 1 4 
3.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas 2 1 
3.3. Sem vínculo 7 5 
4.   Total (1+2+3) 82 220 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  
Nota: os números acima incluem 1 diretor concursado no item “1. Celetistas - (PCS)”. 
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Quadro  - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ  (Situação em 31 

de dezembro de 2017) 

Tipologias dos cargos em comissão e 
das funções gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

exercício 

Egressos 
no 

exercício Autorizada Efetiva 

1. Diretores 5 4 0 1 
2. Funções gratificadas – FG 42 40 1 4 
2.1. Empregados de carreira vinculada 
ao órgão (PCS) 

(*) 36 0 0 

2.2. Empregados cedidos de outros 
órgãos e esferas 

(*) 4 1 4 

3. Cargos em comissão - LP (Livre 
Provimento) 

20 20 2 2 

3.1. Empregados de carreira vinculada 
ao órgão (PCS) 

(*) 5 0 0 

3.2. Empregados cedidos de outros 
órgãos e esferas 

(*) 3 0 0 

3.3. Sem vínculo (*) 12 2 2 
4. Total (1+2+3) 67 64 3 7 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  
Nota: (*) não há quantidade de vagas autorizadas destinadas a empregados de carreira ou cedidos de outros órgãos em 
Cargos em Comissão, bem como para Função Gratificada.  

 
 

A EPE, no exercício de sua competência de subsidiar tecnicamente o processo de 
formulação, planejamento e implementação de políticas públicas conduzidas pelo Ministério de 
Minas e Energia (MME), emprega sua excelência e rigor técnico-científico nos estudos e pesquisas 
conduzidos por um corpo técnico de alta qualificação. 

O quadro de pessoal, autorizado pela SEST/MP é de 33117 empregados, compreendendo 
concursados regidos pelo Plano de Cargos e Salários - PCS, e contratados em Cargos 
Comissionados, de livre provimento e exoneração.   Em 2017, finalizou o exercício com 30218 
empregados e 4 dirigentes, dos quais 1 também é empregado concursado da EPE.   Destes, 283 
(94%) são vinculados ao Plano de Cargos e Salários – PCS da Empresa e os demais, cedidos ou 
ocupantes de Cargos Comissionados contratados por livre provimento e exoneração.  

O Plano de Cargos e Salários da EPE contempla cargos de nível superior e de nível médio.  
Os cargos de nível superior são: Advogado, Analista de Pesquisa Energética (atividades finalísticas) 
e Analista de Gestão Corporativa (atividades de suporte e infraestrutura), que totalizaram 283 
empregados, representando 85% das vagas autorizadas.  Desse total, 36 empregados ocupam 
Função Gratificada e 5 ocupam Cargo Comissionado e 1 ocupa a posição de Diretor.  O cargo de 
nível médio é o de Assistente Administrativo, que finalizou o ano de 2017 com 25 vagas 
preenchidas (83%), das 30 vagas autorizadas.  

Importante destacar que em 2015, para atender novas demandas de trabalho decorrentes do 
crescimento natural da Empresa, em especial as relacionadas ao desenvolvimento de projetos e 
atividades envolvendo as áreas técnicas (Transmissão, Meio Ambiente e Projetos de Geração), bem 
como as áreas da Presidência e de Gestão Corporativas envolvidas em diversos projetos 
contemplados no Planejamento Estratégico, a EPE formalizou solicitação ao então DEST/MP (atual 
SEST/MP) para expansão da sua força de trabalho 356 empregados, o que não foi aprovado. 
Somado a isso, em 2015 expirou o último concurso público vigente da EPE, o que vem 

                                                 
17 Portaria nº 017, de 22 de dezembro de 2015, retificada em 31.12.2015. 
18 Inclui 1 empregado Dirigente 
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repercutindo em uma sobrecarga na força de trabalho para a consecução das competências 
institucionais, visto não ser viável sequer repor as perdas de pessoas sofridas ao longo dos anos.     

As atribuições institucionais da EPE, o desenvolvimento de estudos especiais solicitados pelo 
MME, bem como novas atribuições/atividades absorvidas pela EPE implicam a necessidade de 
reforço no quantitativo de pessoal, em especial nas áreas responsáveis pelos estudos de expansão da 
geração e da transmissão. O quantitativo de pessoal na área de suporte e infraestrutura requer 
reforço em razão da internalização das atividades de contabilidade, gestão fiscal e folha de 
pagamentos (anteriormente executadas por empresa especializada) com vistas a permitir melhor 
distribuição das tarefas, segregação de funções, continuidade das atividades em caso de 
afastamentos legais, mitigando riscos e privilegiando controles internos. 

Ainda em uma análise qualitativa do quadro de pessoal concursado da EPE, apresenta-se uma 
idade média de 40,5 anos, não havendo, no médio prazo, perspectivas com impactos relevantes 
decorrentes de aposentadorias. 

 

Qualificação e capacitação da Força de Trabalho 

Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade 
 
 

Quadro - Quantidade de Servidores da UJ por faixa etária                          (Situação em 31 de dezembro de 2017) 
 

Tipologias do Cargo 
Faixa Etária (anos) 

Total 
Até 30 

De 31 a 
40 

De 41 
a 50 

De 51 
a 60 

De 61 
a 65 

Acima 
de 65 

1. Diretores 0 0 1 1 2 0 4 

2. Celetistas (PCS) 35 131 44 23 5 3 241 

3. Funções gratificadas - FG 1 19 11 6 3 0 40 

 3.1. Empregados de carreira vinculados ao órgão 1 18 10 5 2 0 36 

 3.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas 0 1 1 1 1 0 4 

4. Cargos em comissão - LP (Livre Provimento) 0 3 8 3 3 3 20 

4.1. Empregados de carreira vinculados ao órgão 0 1 2 2 0 0 5 

4.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas 0 0 0 1 1 1 3 

4.3. Sem vínculo 0 2 6 0 2 2 12 

5. Total (1+2+3+4) 36 153 64 33 13 6 305 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  

Nota1:1 diretor é “empregado de carreira vinculada ao órgão (PCS)”, sendo oriundo do 2º concurso público da EPE. 

Nota2: Em 07/12/2018 houve a vacância da posição de Diretor da Diretoria de Estudos Econômicos-Energético e 
Ambiental (DEA).  

 

Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade 
 
Quadro - Quantidade de Servidores da UJ por nível de escolaridade                    (Situação em 31 de dezembro de 2017) 

 

Tipologias do Cargo 
Formação 

Total Pós-
Doutorado Doutorado Mestrado 

Pós 
Graduação  Superior 

2º 
grau 

1. Diretores 0 1 2 0 1 0 4 

2. Celetistas (PCS) 1 11 65 50 90 25 242 

3. Funções gratificadas - FG 0 7 9 12 11 1 40 
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3.1. Empregados de carreira vinculados ao 
órgão 

0 7 9 9 10 1 36 

3.2. Empregados cedidos de outros órgãos e 
esferas 

0 0 0 3 1 0 4 

4. Cargos em comissão - LP (Livre 
Provimento) 

0 4 4 9 2 0 19 

4.1. Empregados de carreira vinculados ao 
órgão 

0 2 2 1 0 0 5 

4.2. Empregados cedidos de outros órgãos e 
esferas 

0 0 0 2 0 0 2 

4.3. Sem vínculo 0 2 2 6 2 0 12 

5. Total (1+2+3+4) 1 23 80 71 39 91 305 
Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 
Nota:  
a)       Embora o cargo de Assistente Administrativo (nível médio), exija somente a formação de segundo grau, 
constata-se que, do efetivo neste cargo em dezembro de 2017 (25 empregados), 40% (10 empregados) possuem 
formação de nível superior. 
b)       1 diretor é “empregado de carreira vinculada ao órgão (PCS)”, sendo oriundo do 2º concurso público da EPE. 

 

5.1.1.1 CAPACITAÇÃO 

 
A EPE, por ser uma empresa cujas atividades são de caráter eminentemente intelectual requer 

forte investimento em treinamento com vistas a permitir a constituição e manutenção de um corpo 
técnico capacitado e pronto para o atendimento aos desafios técnicos e tecnológicos que sua 
atividade exige. As proposições de diretrizes, a análise e proposição das ações de capacitação a 
serem executadas no exercício emanam previamente de um Comitê de Capacitação formado por 
representantes de todas as áreas da Empresa e são submetidos à aprovação da Diretoria Executiva 
da Empresa, assegurando, assim, a adoção de estratégias com abrangência institucional.  

Todavia, historicamente, o orçamento autorizado para a ação orçamentária Capacitação  se 
apresenta muito aquém da necessidade imposta pelo ambiente de atuação da Empresa e dos 
resultados esperados pela sociedade. 

De toda sorte, em 2017 a EPE executou 100% do orçamento destinado à capacitação e, 
adicionalmente, identificou e promoveu ações voltadas para a formação de seus profissionais que 
não envolveram investimento financeiro, conforme a seguir informado.  

  

− valor total executado: R$ 456.213,11, dos quais 82% (R$ 372.611,00) destinados ao 
Plano de Capacitação Anual-PCA e 18% (R$ 83.602,11) destinados à qualificações 
vinculadas a projetos do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC;    

− empregados capacitados: 291 empregados; 

− eventos realizados: 94 eventos (84 do Plano de Capacitação Anual-PCA e 10 do 
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC) e  

− carga horária: 10.909 horas (8.863 horas eventos Plano de Capacitação Anual-PCA 
e 2.046 horas eventos do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC). 

O investimento médio por empregado capacitado foi de R$ 1.567,74, alcançando-se a média 
de 31,5 horas de capacitação por empregado capacitado. 
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Considerando as ações de capacitação sem custo, os quantitativos totais apresentam 
distribuição conforme gráficos a seguir. 

 

   

Gráfico 1: Distribuição empregados participantes   Gráfico 2: Distribuição eventos 

 

Gráfico 3: Horas de capacitação 

 

Das ações de capacitação corporativa , voltadas ao atendimento das  estratégias 
institucionais, bem como o desenvolvimento de competências organizacionais, destacamos os 
seguintes temas:   

− “Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP)”;  

− “Oratória, Voz e Fala”; 

− “Competências dos Assistentes Administrativos”; 

− “Elaboração de Relatórios, Pareceres e Notas Técnicas”; 

− “Desenvolvimento da Competência Interpessoal” e  

− “Power Point 2013 Avançado”. 

 
Dentre as ações de capacitação específicas ressaltamos os seguintes cursos in company: 

− “Tópicos Avançados em Avaliação de Imóveis Rurais”; 

− “Modelagem Hidrodinâmica e de Transporte e Dispersão de Óleo” e  



 

191 
 

− “Governança Corporativa, questões societárias e tomada de decisão por 
investidores”. 

 
 Somado a isso, com foco na disseminação interna de conhecimentos institucionais 
relevantes, por meio de empregados efetivos detentores de conhecimento, formação ou experiência 
reconhecida, a EPE promoveu 22 ações de capacitação internas (cursos, palestras, workshops) que 
não envolveram investimento financeiro, dos quais participaram 281 empregados.  Salientamos os 
seguintes temas aplicados, dentre outros: 

− “As novidades legislativas nas contratações públicas”; 

− “É Tempo de Gestão de Riscos”; 

− “Preço nos Contratos Administrativos”; 

− “Seminário Multidisciplinar - Análise do Processo de Governança e Gestão das 
Aquisições Públicas” 

− “Curso de Excel para Business Intelligence Self-Service”; 

− “Curso de Formação de Preposto Trabalhista”; 

− “Workshop - Tempo: Aliado ou Vilão? O Gerenciamento do Tempo na Vida 
Profissional e Pessoal” 

 
 Ademais, a EPE instituiu um projeto intitulado Trilhas do Conhecimento que, alinhado 
diretamente à estratégias institucionais e diretrizes da Alta Administração, tem por objetivo a troca 
de conhecimento entre o corpo funcional da EPE e profissionais de referência no mercado. O 
projeto é composto por 3 ações distintas mas complementares entre si e que não envolvem 
investimento financeiro:  

− “Café na EPE”, realizado quinzenalmente, sobre temas de estudos e projetos 
desenvolvidos pelos empregados da EPE; 

− “Ciclo de Palestras”, realizado semanalmente, com profissionais externos de 
reconhecida expertise técnica na área de energia visando a troca de experiências e 
discussão de assuntos afetos à área e  

− “Workshops”, realizados por demanda em atendimento às necessidades das áreas de 
atuação da EPE para discussão de assuntos com maior profundidade e extensão.  

 
Em 2017 foram realizados 19 eventos de café na EPE com 666 participações, 34 palestras 

com 1.394 participações e 9 workshops com 597 participações.  

 

5.1.1.2 INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR PATROCINADA 

 
A EPE é patrocinadora de um Plano de Contribuição Variável, Plano CV EPE, que é gerido 

pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, desde 13/11/2009 quando este foi 
aprovado pela Secretária de Previdência Complementar (SPC) e cuja implantação ocorreu em 14 de 
dezembro de 2009, por força do Art. 41 do Regulamento Específico do Plano de Previdência da 
Eletros para a Empresa de Pesquisa Energética. 
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Nome: Eletros  
Razão Social: Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS 
CNPJ: 34.268.789/0001-88  

 

Para custear o referido Plano a EPE contribui mensalmente, paritariamente com os 
empregados, dirigente ou aqueles em exercício de função, denominados Participantes, com parcelas 
calculadas sobre as remunerações, inclusive o 13º salário, conforme estabelecido no Plano de 
Custeio. 

 
Foram definidas as seguintes contribuições previdenciárias para os participantes e 

patrocinadora: 
 

� 3% (três por cento) da parcela de remuneração mensal compreendida até o valor do teto de 
contribuição da Previdência Social e, 

� 11% (onze por cento) da parcela de remuneração que exceder o limite do teto da Previdência 
Social. 
 
Em função das características definidas no Plano CV não existem obrigações adicionais da 

Patrocinadora após efetuar os pagamentos das contribuições. 
 
O Plano de Previdência Complementar - CV EPE, ao completar oito anos de sua 

implantação, conta com 275 empregados vinculados, ou seja, 88,14% dos 312 elegíveis, além de 26 
autopatrocinados, 22 em Benefício Proporcional Diferido (BPD) e 15 assistidos, perfazendo um 
total de 338 participantes com tempo médio de contribuição de 73 meses. A Folha de Salário de 
Participação é de R$ 53.369.484,65. 

 

Gráfico 4: Vinculação dos empregados ao Plano CV EPE 

 
Os gastos com previdência privada complementar relativos à contribuição da EPE foram de 

R$ 3.682.494,44 em 2017 contra R$ 3.354.687 em 2016. Sendo que em 2017 houveram 13 novas 
adesões. 

  
No ano de 2017 foram concedidos 15 benefícios de Renda Mensal por Aposentadoria, no 

valor médio de R$ 3.615,86, idade média dos assistidos 68 anos. 
 

   

 O número de aposentados e pensionistas tem se apresentado crescente, conforme quadro a 
seguir: 

2015 2016 2017 

7 12 15 
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 Em virtude do maior número de concessões de aposentadorias, o somatório dos benefícios 
pagos pelo Plano CV EPE também tem apresentado uma evolução: 

2015 2016 2017 

R$ 196.586,00 R$ 587.233,20 R$737.676,47 

 
  O Plano EPE/Eletros teve um incremento de 20,80% em seu patrimônio, que em dezembro 
de 2016 era de R$ 64,12 milhões e ao final de 2017 passou a ser de R$ 77,46 milhões. A 
rentabilidade da cota no ano (12,13%) ficou acima da meta atuarial equivalente a INPC + 5,65% 
(7,84%). O resultado alcançado é justificado pelo desempenho apresentado nos segmentos de Renda 
Variável, Renda Fixa e Empréstimos: 24,16%, 10,63% e 8,92%, respectivamente (valores 
nominais). A alocação destes investimentos está baseada em estudo técnico específico, fundado na 
alocação patrimonial do plano e na política de investimentos da Fundação. 

 
O documento denominado Demonstrações Atuariais – DA de 2017, apresentado pela 

ELETROS, registra que o percentual vigente das contribuições para benefícios não programáveis 
até março de 2018, no valor de 10% (dez por cento) das contribuições básicas de participante e de 
Patrocinadora, foi mantido, a partir de abril de 2018, em função de estudo realizado pela 
ELETROS. Ressalta que esse percentual é reavaliado anualmente, podendo ser majorado, mantido 
ou reduzido, conforme o resultado do estudo atuarial. No início do Plano esse percentual era de 
12% (doze por cento). 

 
 

  



 

194 
 

 
5.1.2 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL  
Quadro - Despesas de pessoal 

Tipologias/ 
Exercícios 

 Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis  
 Despesas 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

 Benefícios 
Assistenciais 
Previdenciár

ios  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2017 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

2016 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios 
2017 

37.336.694,45 2.889.241,79 3.399.802,12 1.274.563,35 3.502.525,46 1.242.258,01 85.863,53 0 0 49.730.948,71 

2016 
37.081.129,44 2.838.129,50 3.492.580,74 1.186.854,10 3.573.462,37 1.124.359,37 94.475,67 0  0  49.390.991,19  

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios 
2017 

100.894,40 1.432.060,44 127.029,84 42.864,73 322.016,88 12.635,27 27.196,43 0  0  2.064.697,99  

2016 
205.246,39 1.318.623,40 142.933,52 40.308,11 365.476,16 15.675,15 8.812,54 0  0  2.097.075,27  

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2017 

4.998.913,37 733.120,25 489.788,47 227.475,98 202.281,95 76.845,47 114.359,90 0 0 6.842.785,39 

2016 
4.899.039,39 532.005,40 547.800,69 213.661,38 198.159,69 92.605,04 323.032,57 0  0  6.806.304,16  

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2017 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2016 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2017 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2016 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  
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5.1.3 RISCOS IDENTIFICADOS NA GESTÃO DE PESSOAS  

Ao longo de 2017 persistiram, mais uma vez, as limitações dos referenciais orçamentários 
definidos pelo Ministério do Planejamento que tem impossibilitado à EPE atender as demandas de 
capacitação de seu pessoal no nível desejável. Esta limitação tem se caracterizado como um 
elemento crítico na gestão de pessoal, pois além de não garantir a qualificação em temas específicos 
para o desenvolvimento das atividades da Empresa, frustra a expectativa do corpo funcional.  

O Plano de Cargos e Salários, ora em revisão, objetiva oferecer melhores perspectivas de 
desenvolvimento dos profissionais na carreira, possibilitando maior satisfação dos empregados e a 
sua decorrente retenção na Empresa, fator crucial para a efetiva consolidação e aperfeiçoamento 
técnico dos empregados.  No segundo semestre de 2017, em função da reforma trabalhista e de 
novas diretrizes emanadas pela SEST/MP em sua Cartilha de Diretrizes e Orientações sobre Plano 
de Cargos e Salários e Plano de Funções, publicada em dezembro, fez-se necessária a realização de 
ajustes no Plano em discussão. Estima-se a aprovação pelo Conselho de Administração da EPE no 
primeiro semestre de 2018 e posterior envio para apreciação da SEST.  

 

IRREGULARIDADES NA ÁREA DE PESSOAL  

Não ocorreram irregularidades na área de Pessoal. 
 

Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos  

Quando da admissão do empregado é exigida a entrega de “Declaração de Não Acumulação 
de Cargo”.  No exercício de 2017, não foi identificada nenhuma acumulação indevida.  

 

Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos 
Públicos   

Não foi identificada nenhuma acumulação indevida de cargos, funções ou empregado 
públicos. 

Terceirização Irregular de Cargos  

Não existe terceirização irregular de cargos, visto que não há contrato com fornecimento 
de mão-de-obra em atividades abrangidas pelo Plano de Cargos e Salários (PCS). 

 
 

INDICADORES GERENCIAIS DE RECURSOS HUMANOS 
 

� ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS  
 
 
Em 2017 ocorreram 3 (três) acidentes de trabalho, resultando num total de 18 dias de 

afastamento, tendo sido registrada a CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho para todas as 
ocorrências. 
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� AFASTAMENTOS  

 
A EPE apura a indisponibilidade de sua força de trabalho decorrente de afastamento por 

doença.  Tal apuração visa estudar as possíveis causas e subsidiar iniciativas voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida, disseminação de informações e a adoção de medidas preventivas. 

Para o cálculo da taxa de afastamento por motivo médico19, adota-se a razão entre a soma dos 
dias de ausência por afastamento médico no período e o número de dias corridos do período, 
multiplicado pelo efetivo médio do período.  Apuram-se os dias de afastamento registrados no 
atestado médico ou no laudo do INSS por doença (ocupacional ou não ocupacional) e acidente do 
trabalho, com ou sem auxílio doença.   

Tais ocorrências totalizaram 2.091 dias de afastamento.  Cumpre informar que os 
afastamentos por motivo médico com licença pelo INSS (10 pessoas), representaram o total de 855 
(41%) dias.   

Esses afastamentos implicaram uma taxa de absenteísmo anual de 1,83% frente à meta fixada 
menor que 2%. 

Embora não decorrentes de motivo de saúde, mas por refletir na indisponibilidade da força 
de trabalho, apuramos adicionalmente as seguintes licenças que impactam em afastamento por 
período superior a 15 dias:  i. licença maternidade - 11 (onze) empregadas afastadas totalizando 
1.980 dias de afastamento; ii. licenças paternidade -  7 (sete) empregados afastados totalizando 140 
dias de afastamento e iii. 2 (duas) licenças sem vencimentos por motivo particular, totalizando 306 
dias de afastamento.  

Ao somar tais licenças às licenças médicas e àquelas decorrentes de acidente do trabalho, 
totalizamos uma taxa de absenteísmo de 3,69%.  

 
Tipo de afastamento 

TT dias de 
afastamento 

TTA 

Taxa de absenteísmo anual (2017)  
TTA / TTM * 100 

Motivo médico - saúde 2.073 1,81 
Motivo médico - Acidente do trabalho 18 0,02 

Licença maternidade 1.980 1,73 
Licença paternidade 140 0,12 

Licença sem vencimentos 306 0,28 
Total 4.517 3,96 

TTM = TT dias corridos no período (365) * efetivo médio no período (313) => 365 * 313 = 114.245 dias 

 
 

                                                 
19 Licenças para tratamento de saúde, superior ou não a 15 dias. 
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Gráfico 5: Afastamentos 

 

Considerando a faixa etária média da população, existe uma expectativa de novas 
ocorrências de licenças maternidades e paternidade.  Desta feita, tais afastamentos, combinados 
com a não ampliação do quadro de pessoal e a impossibilidade de reposição de empregados 
desligados constituem-se em elementos críticos adicionais na execução das competências 
institucionais. 

 
 

� ROTATIVIDADE  
 

Num cenário como o vivido em 2017, de competição organizacional associado a um período 
de crise, podem surgir ofertas e oportunidades que movimentam os empregados.  No caso 
específico da EPE, que não possuía concurso vigente, o impacto refletiria na ocorrência de saída de 
empregados. 

 Visando identificar a frequência, impacto quali-quantitativo na força de trabalho e 
potenciais medidas mitigadoras rotatividade de pessoal (turnover), essa movimentação deve ser 
acompanhada. 

A rotatividade é cotada como sendo o grau do número de trabalhadores que entram e saem 
dos postos de trabalho num dado intervalo de tempo. Para o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) (2011, p. 11), “a rotatividade representa a 
substituição do ocupante de um posto de trabalho por outro, ou seja, a demissão seguida da 
admissão, em um posto específico, individual, ou em diversos postos, envolvendo vários 
trabalhadores”. 

Considerando que em 2017 não houve admissão de pessoal, visto que não havia concurso 
vigente e por conseguinte, estava impossibilitada a reposição de empregados concursados, 
trataremos no presente documento a rotatividade de pessoal (turnover) enquanto a proporção de 
empregados que se desligaram da EPE em 2017, sobre a sua força de trabalho média de 
concursados do exercício anterior. 
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Concursados 
Efetivo médio 

do ano anterior 

Total de 
admissão 

no ano 

Total de 
desligamento 

no ano 

Taxa de 
rotatividade 

Quadro 297 0 10 3,37% 
        Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 
 
Os desligamentos de concursados (10) ocorreram por decisão dos empregados, ou seja, saída 

voluntária.  
 
Dos motivos de desligamentos voluntários apurados, o que teve maior destaque foi a opção 

por outro emprego que, na visão dos empregados, propiciariam melhores condições de trabalho e 
perspectiva de carreira.  Nas entrevistas de desligamento foram identificados os motivos das saídas: 
realização de curso de Pós-Graduação no exterior (natureza pessoal), insatisfação no 
relacionamento com chefias imediatas e supervisores (está sendo desenvolvido o Projeto 
Desenvolver a Formação da Liderança Organizacional integrante do Planejamento Estratégico 
2016/2019) e limitação das ações de capacitação (questão estrutural decorrente da licitação 
orçamentária).  

O tempo médio de permanência foi de 4,7 anos (considerando os 10 desligamentos 
ocorridos no período) contra 5,2 anos no exercício de 2016. 
 

� DESEMPENHO FUNCIONAL 
 

O Plano de Cargos e Salários da Empresa dispõe que a avaliação de desempenho será 
realizada anualmente e as promoções serão concedidas, de forma alternada, nas modalidades tempo 
de serviço e desempenho (mérito). Em 2017 foi aplicada a promoção por Tempo de Serviço, 
conforme estabelecido na Sistemática de Concessão de Promoções, que contemplou 24520 
empregados, representando 85% do total de empregados elegíveis à promoção (287). 

Conforme previsto na Sistemática de Avaliação de Desempenho, o processo de aferição de 
performance foi realizado porem, sem repercussão financeira. 

 

� NÍVEIS SALARIAIS  
 
O Plano de Cargos e Salários da EPE contempla um Cargo de Nível Médio e três Cargos de 

Nível Superior.  

A tabela salarial do Cargo de Nível Médio possui 39 referências (níveis salariais). O 
incremento remuneratório entre cada nível é de 2,965%. 

A tabela salarial dos cargos de Nível Superior possui 27 referências (níveis salariais), sendo 
que o incremento remuneratório entre cada nível é de 2,899%. 

 

� DEMANDAS TRABALHISTAS  

Em 20/08/2014 foi ajuizada, em face da EPE, a Ação Trabalhista de nº 0011090-
13.2014.5.01.0082 .  O objeto da ação consiste de pedido de nulidade da dispensa do Reclamante 
com a consequente reintegração, mais o pagamento de gratificações, salários vencidos e vincendos, 
bem como dos respectivos reflexos. Além disso, houve pedido de danos morais. A ação foi julgada 

                                                 
20 Fonte: PRD 075/2017 (RD 03/417ª) 
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improcedente. Foi interposto Recurso Ordinário pelo autor. Já houve julgamento do Recurso e a 
sentença de improcedência foi mantida, tendo a mesma sido publicada em 27/04/2015. Opostos 
embargos de declaração pelo autor, que não foram acolhidos (24/08/2016). O autor interpôs 
Recurso de Revista em 01/09/2016. O Recurso de Revista não foi admitido (04/05/2017). Interposto 
Agravo de Instrumento ao Tribunal Superior do Trabalho em 11/05/2017.   Em 21/02/2018 o 
processo foi suspenso por Recurso Extraordinário com repercussão geral - Tema 131 - Despedida 
imotivada de empregados de empresas públicas. 

Em 14/07/2011 foi ajuizada, em face da EPE, a Ação Trabalhista de número 0000852-
08.2011.5.01.0027  . O objeto da ação consiste de pedido de nulidade da dispensa do Reclamante 
com a consequente reintegração, mais o pagamento de salários vencidos e vincendos, gratificações 
e respectivos reflexos, além de pedido de reenquadramento no Plano de Cargos e Salários da EPE 
acrescido do pagamento das consequentes diferenças salariais. Houve também pedido de danos 
morais.  A ação foi julgada procedente em parte, tendo a EPE sido condenada ao pagamento de 
salários e benefícios desde a demissão até a data de reintegração do autor, bem como ao pagamento 
de diferenças salariais em face do não enquadramento do autor no nível correto do cargo. O pedido 
de danos morais foi julgado improcedente. A EPE interpôs Recurso Ordinário, tendo sido 
reformada parcialmente a sentença para excluir a condenação no que se refere às diferenças 
salariais. Houve interposição de Recurso de Revista por parte da EPE, que não foi conhecido pelo 
tribunal, o que desencadeou a interposição de agravo, o qual, por sua vez, não foi provido. O 
processo, portanto, está em fase de Recurso Extraordinário no Tribunal Superior do Trabalho.   Em 
30/04/2018 foram remetidos os Autos para a Secretaria do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da 
Seção Especializada em Dissídios Coletivos para inclusão em pauta. 

Em 08/08/2016 foi ajuizada, em face da EPE, a Ação Trabalhista nº 0101376-
93.2016.5.01.0073 . O objeto da ação consiste de pedido de nulidade de sua dispensa, ocorrida por 
justa causa, com sua decorrente reversão em dispensa sem justa causa, mais o pagamento das verbas 
rescisórias e multa, além de reintegração ao emprego e danos morais. Foi realizada a audiência 
inicial em 23/02/2017, tendo a EPE apresentado contestação e tendo sido oferecido prazo para o 
autor falar em réplica. A audiência de instrução foi designada para 01/08/2017.  Foi julgado 
procedente em parte, deferindo a reintegração e pagamento de salários vencidos e vincendos até a 
reintegração. Recebidos os recursos ordinários de ambas as partes, o processo está em segunda 
instância. Em 11/04/2018 foi redistribuído por prevenção da 7ª Turma por determinação judicial. 

Em 04/10/2017 foi ajuizada em face da EPE a Ação Trabalhista nº 0101581-
53.2017.5.01.0020. O objeto da ação consiste no pagamento de diferenças salarias no período entre 
01/12/2012 a 16/05/2016, decorrente da não percepção de gratificação de função de contador 
responsável, conforme razões da inicial. A Sentença julgou procedente o pedido e o processo está 
em fase de embargos de declaração. 

 
5.1.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO E DE ESTAGIÁRIOS 
 
5.1.4.1 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  
 

O Programa de Estágio da EPE é regulado por normativo interno que estabelece as regras 
que norteiam a contratação e realização de estágio, por estudantes de nível superior, que frequentem 
cursos compatíveis com as atividades da EPE, em instituições de ensino reconhecidas pelo 
Ministério da Educação. 

Após a interrupção ocorrida em agosto de 2015, o Programa foi retomado em dezembro de 
2016, por meio da contratação de novo Agente de Integração INQC - Instituto Nacional de 
Qualificação e Capacitação e previsão de provimento de 40 vagas. 
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Durante o ano de 2017 as vagas foram providas de acordo com a disponibilidade 
orçamentária, conforme quadro a seguir, alcançando no último trimestre o número de 35 vagas 
providas. 

Contratação de Estagiários 
 
Quadro – Composição do Quadro de Estagiários 

  

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no 

exercício 
(em R$ 1,00) 

    

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre     

Nível superior     
Área Fim (DEA, DEE, DPG) 4 3 17 15 R$ 50.205,27     
Área Meio (PRES, DGC) 5 6 19 20 R$ 53.860,09     

Total     
     

   Base de cálculo: Folhas de pagamento dos meses de março/17, junho/17, setembro/17 e dezembro/17. 
   Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

 
 

 

5.1.4.2 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADES NÃO ABRANGIDAS PELO 
PLANO DE CARGOS DO ÓRGÃO  

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E 
VIGILÂNCIA OSTENSIVA 

Unidade Contratante 
Nome: Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

UG/Gestão: 325001/32314 CNPJ: 06.977.747/0002-61 
Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

Área Nat. 
Identificação 
do Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 
 

Período contratual de 
execução  

Nível de Escolaridade 
exigido dos 

trabalhadores 
contratados Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2015 L O 
CT-EPE-
017/2015 

01436782/0001
-79 

01/08/2015 Vigente 14 14 - - - - P 

LEGENDA 
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

 Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos/ Administração Geral 
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LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADES NÃO ABRANGIDAS PELO PLANO DE CARGOS DO ÓRGÃO  

QUADRO CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA  

Unidade Contratante 
Nome: Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

UG/Gestão: 325001/32314 CNPJ: 06.977.747/0002-61 
Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

Área Nat. 
Identificação do 

Contrato 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período contratual de execução 
das atividades contratadas 

Nível de Escolaridade exigido dos 
trabalhadores contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 
2014 1 O CT-EPE-016/2014 10.213.136/0001-33 01/09/2014 Vigente     6 6 P 
2015 1, 2, 3, 4 O CT-EPE-017/2015 01.436.782/0001-79 01/08/2015 Vigente 22 22 6 6 - - P 
2015 7 O CT-EPE-029/2015 05.344.234.0001/70 16/12/2015 Vigente - - 2 2 - - P 
2016 7 O CT-EPE-001/2016 07.446.868/0001-69 13/01/2016 12/01/2017   1 1   E 

LEGENDA 
Área: 

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 
3. Serviços de Copa e Cozinha; 
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 
5. Serviços de Brigada de Incêndio; 
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
7. Outras. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

  Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos/ Administração Geral 
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QUADRO - DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL CONTRATADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA  

Identificação do Contrato Área Quantidade Unidade Administrativa  
CT-EPE-016/2014 1 6 Presidência/Diretorias 

CT-EPE-017/2015 1, 2, 3, 4, 7 28 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-029/2015 9 2 Superintendência de Recursos Logísticos 
LEGENDA 
Área: 

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 
3. Serviços de Copa e Cozinha; 
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 
5. Serviços de Brigada de Incêndio; 
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
7. Higiene e Limpeza; 
8. Vigilância Ostensiva; 
9. Outras.  

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos/ Administração Geral  
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ANÁLISE CRÍTICA DO ITEM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO 

Os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra, no âmbito da EPE, são aqueles 
relacionados às terceirizações admitidas na legislação. 

 

CT-EPE-016/2014 

O contrato celebrado com a empresa INDUSTEC COMERCIAL E SERVIÇOS GERAIS LTDA, 
CNPJ Nº 10.213.136/0001-33, originou-se do Pregão Eletrônico - PE.EPE.007/2014 e tem por 
objeto a contratação dos serviços de secretaria executiva de 6 (seis) postos de trabalho com vigência 
de 12 meses e custo anual estimado de R$ 869.722,86, prorrogáveis até o limite de 60 meses nos 
termos da legislação vigente. Em 2017 foi assinado o quarto termo aditivo, cujo objeto foi a 
prorrogação por mais um período de 12 (doze) meses. 

 

CT-EPE-017/2015  

O contrato CT-EPE-017/2015 firmado com a empresa KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
LTDA., CNPJ Nº 01.436.782/0001-79, originou-se do Pregão Eletrônico - PE.EPE.010/2015 e tem 
por objeto a contratação de serviços gerais envolvendo mão-de-obra de recepção (3 postos), 
mensageria (2 postos), copeiragem (4 postos), limpeza (14 postos), artífices de elétrica e hidráulica 
(2 postos), agentes patrimoniais (2 postos) e supervisor (1 posto) – com vigência de 12 meses e 
custo anual estimado de R$ 1.367,530,44 prorrogáveis até o limite de 60 meses nos termos da 
legislação vigente. Em 2017 foi assinado o segundo termo aditivo, cujo objeto foi a prorrogação por 
mais um período de 12 (doze) meses. 

 

CT-EPE-029/2015 

O contrato CT-EPE-029/2015 foi firmado com a empresa RJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.344.234.0001/70, originado do Pregão Eletrônico - PE.EPE. 
029/2015 e tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos com motoristas (3 
veículos e 4 motoristas) na cidade do Rio de Janeiro, vigência de 12 meses e custo anual de R$ 
394.700,00, prorrogáveis até o limite de 60 meses nos termos da legislação vigente.  

Em 05 de maio de 2017, a EPE recebeu dotação orçamentária com forte contingenciamento, o que 
inviabilizou a continuidade do CT-EPE-029/2015 nos termos do seu 2º aditivo até o fim do 
exercício de 2017. 

Diante desse quadro, foi proposta à contratada RJ Locação de Veículos e Serviços à celebração de 
um 3º aditivo contratual, a viger a partir de 01/06/2017, contemplando a redução mensal do objeto 
do contrato em 54%, até o fim de sua vigência em 15/12/2017. 

O aditivo contratual contemplou a redução de 2 (dois) postos de serviço de motorista executivo e de 
2 (dois) veículos tipo passeio sedan executivo. 

Em relação ao valor global do contrato Aditivo 2 (repactuado), que era de R$ 415.462,91, a redução 
teve um impacto total de 29% (vinte e nove por cento). 

O novo valor global estimado, após a redução do contrato a partir de 01/06/2017 até 15/12/2017 foi 
de R$ 293.934,22 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois 
centavos). 

 

CT-EPE-001/2016 
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O Pregão Eletrônico - PE.EPE.018/2015 que resultou na contratação da empresa DANDY 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 07.446.868/0001-69, - CT-EPE-001/2016 com 
vigência de 12 (doze) meses a partir de 13 de janeiro de 2016 e valor anual estimado de R$ 
119.500,00. Mais uma vez as restrições orçamentárias orientaram a decisão de redução de custos 
com a transferência da sede da EPE para o MME, com o consequente encerramento desse contrato 
em 12/01/2017. 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA REVISÃO DOS CONTRATOS 
VIGENTES FIRMADOS COM EMPRESAS BENEFICIADAS PELA DESONERAÇÃO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO 

 
Nenhum caso registrado em 2017. 

 
 

 
5.2 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO  
 
5.2.1 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO 
 
A EPE não possui imóveis próprios. 
 
5.2.2 – IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS 
 
Rio de Janeiro 
 
A EPE não possui imóveis próprios e ocupa atualmente 3 (três) andares do Edifício RB1, situado na 
Avenida Rio Branco, nº 1, alugados junto à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil – PREVI. 
  
No ano de 2017 a EPE negociou com a PREVI a unificação dos contratos de locação e a respectiva 
redução do valor de locação.    

 
Antes da negociação as condições contratuais eram as seguintes: 

 
CT-EPE-018/2015:  
R$ 18.529.548,64 (parte do 9º andar – sala 901; e 11º andar total do Edifício RB1). 
Área: 2.243,32 m² 
Prazo: 60 meses – vencimento 13/07/2020. 
 
CT-EPE-041/2012:  
R$ 4.435.021,43 (parte do 9º andar – sala 901; e parte do 10º andar – sala 1005 do Edifício RB1). 
Área: 477,64 m² 
Prazo: 60 meses – vencimento 06/01/2018. 

 
CT-EPE-005/2014: 
R$ 9.221.023,20 (10º andar: sala 1001; e sala 1.004 do Edifício RB1). 
Área: 896,41 m² 
Prazo: 60 meses - vencimento em 28/02/2019. 

 
A negociação resultou  na formalização do contrato CT-EPE-010/2017, nas  seguintes condições: 
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Área: 3.617,37 m2 

Prazo: 60 meses – de 01/07/2017 a 31/05/2022 

Os efeitos financeiros, ou seja, o desconto negociado entre as partes retroagiu a 01/02/2017. Valor 
mensal:  R$ 325.563,30 (trezentos e vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta 
centavos), e sobre este, serão aplicados descontos concedidos pela LOCADORA, na forma a seguir 
discriminada: 

1. Período de 01/02/2017 a 31/01/2018 desconto de R$ 36.173,70, (trinta e seis mil cento e 
setenta e três reais e setenta centavos). Valor do aluguel devido no período: R$ 289.389,60, 
(duzentos e oitenta e nove mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); 

2. Período de 01/02/2018 a 31/01/2019, desconto de R$ 18.086,85, (dezoito mil oitenta e seis 
reais e oitenta e cinco centavos). Valor do aluguel devido no período: R$ 307.476,45, 
(trezentos e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). 

3. No período de 01/02/2019 a 31/01/2022, o valor devido do aluguel será de R$ 325.563,30 
(trezentos e vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos), sem a 
aplicação de desconto. 

 
Em resumo, ao final do período do contrato CT-EPE-010/2017 a EPE terá economizado, sem 
considerar reajustes futuros, o valor de  R$ 7.163.344,94 (sete milhões, cento e sessenta e três mil, 
trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). 

 
 
 

Brasília 
 

Uma vez que a EPE não possui imóvel próprio, a locação de imóveis de terceiros foi a alternativa 
encontrada para a implantação da sede da Empresa em Brasília. A opção de locação decorreu da 
indisponibilidade de imóveis da União, conforme consultas realizadas à Secretaria do Patrimônio da 
União – SPU, e sua seleção buscou preservar os princípios da legalidade, economicidade, 
conveniência e oportunidade.  

 
CT-EPE-020/2012 
Vigência: 08/08/2012 a 07/08/2015 (A partir de 08/08/2015 o contrato CT-EPE-020-2012 tornou-se 
por prazo indeterminado). 
Área: 150 m2 (salas 1712/1714 do Ed,. Brasília Trade Center – Q 01 N° 85 – Asa Norte) 
Locatária: Empresa de Pesquisa Energética 
Locador: MONTALVO 
Valor mensal: R$ 11.022,85  
 
            
 
CT-EPE-016/2015 
Vigência: 01/06/2016 a 31/05/2019 (novo contrato decorrente de ajustes necessários recomendados 
pela área jurídica da EPE). 
Área: 150 m2 (salas 1712/1714 do Ed,. Brasília Trade Center – Q 01 N° 85 – Asa Norte) 
Locatária: Empresa de Pesquisa Energética 
Locador: MONTALVO 
Valor mensal: R$ 11.496,99   
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Logo após a celebração do contrato, vieram as restrições orçamentárias (Decreto nº 8.676/2016 e 
Decreto nº 8.700/2016) impostas pelo Governo Federal, contingenciando o orçamento da EPE e 
diminuindo ainda mais a capacidade de financiamento das despesas continuadas da Empresa.  
Necessitando implementar ações de redução de custos, a EPE iniciou um negociação com o 
Ministério de Minas e Energia a fim de  disponibilizar um espaço e infraestrutura para instalação do 
Escritório da EPE dentro do Ministério, culminando na assinatura de um Termo de Cessão de Uso 
com Ônus (Processo n° 48000.001511/2016-41),  em  30 de janeiro de 2017 (Portaria nº 32, 
publicada no Diário Oficial da União) de uma sala com área de 40 m2, no 7º andar do Edifício do 
Ministério de Minas e Energia. 

Considerando os serviços agregados necessários para o eficiente funcionamento do Escritório Sede 
da EPE no Edifício Brasília Trade Center, os custos estimados mensal e anual eram de 
aproximadamente R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e 
quatro mil reais), respectivamente. 

O espaço concedido pelo MME permitiu a rescisão do contrato CT-EPE-016/2015, todavia a 
locatária ingressou na justiça com pleito de remuneração pelos valores vincendos da locação. 

A cessão concedida pelo Ministério de Minas e Energia tem custo estimado mensal de 
aproximadamente R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais), correspondente ao rateio das 
despesas de  manutenção do MME.  

 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 

Não se aplica à EPE. A Empresa não possui nem ocupa imóveis próprios da União. 

 

IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA EPE, EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL 

Não se aplica à EPE. A Empresa não possui nem ocupa imóveis próprios da União. 

 

IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA EPE 

Não se aplica à EPE. A Empresa não possui ou ocupa imóveis funcionais de propriedade da União. 

 
BENS IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS 

QUADRO– DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 
LOCADOS DE TERCEIROS 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Quantidade de Imóveis Locados 
de Terceiros pela UJ 

Exercício 2017 Exercício 2016 

BRASIL 
UF 1 Σ Σ 

Rio de Janeiro 1 1 
Total (Brasil + Exterior) 1 1 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos - SRL 

 

ANÁLISE CRÍTICA: 

A EPE ocupa 3.617,37m2 no edifício RB1 no Rio de Janeiro. De acordo com o Decreto nº 
7689/2012, de 2 de março de 2012, a área média por empregado é de até 9 m2. Considerando um 
quadro efetivo de 331 empregados e uma população de 406 pessoas (considerando estagiários e 
terceirizados) seriam necessários aproximadamente 3.654 m2. As despesas com eventuais reformas 
e manutenções nos imóveis são de responsabilidade da EPE. 
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5.3  GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

5.3.1. Plano Estratégico de TI (PETI) e Plano Diretor de TI (PDTI) 

A EPE finalizou a minuta do plano para o ciclo 2017-2019 ao final de 2016. Porém o processo de 
aprovação somente foi concluído em setembro de 2017. 

As características básicas do PETI 2017-2019 são: 

Missão 
Prover soluções de tecnologia da informação para todas as áreas da empresa, com excelência, qualidade e segurança 

e de forma alinhada com os objetivos de negócio da EPE. 
Visão 

Ser um parceiro estratégico da organização buscando, além da satisfação do cliente, a superação de suas 
expectativas. 

Valores 
Foco no cliente, Organização, Trabalho em equipe, Integração, Inovação, Flexibilidade, Celeridade, Transparência 

 

A tabela a seguir descreve sucintamente os objetivos estratégicos identificados no PETI: 

 
PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

DESCRIÇÃO 

PESSOAS, 
APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO 

 

Desenvolver e manter 
competências de TIC. 

Planejar, desenvolver e avaliar as competências necessárias 
para se viabilizar os objetivos do negócio. 

Aumentar o Conhecimento 
do Negócio pela Equipe da 

STI. 

Aumentar o conhecimento do negócio pela equipe trará maior 
eficiência e eficácia no entendimento das necessidades das 

áreas da EPE. 
FINANCEIRO 

 
Melhorar a gestão 

orçamentária de TIC. 
Adotar boas práticas de gestão orçamentária para garantir o 
uso efetivo dos recursos necessários ao cumprimento das 

metas relacionadas à TIC. 
PROCESSOS 
INTERNOS 

 

Aumentar a aderência a 
modelos de referência de 

Governança de TIC. 

Alinhar a TIC às estratégias e objetivos da organização, 
definindo papéis e responsabilidades e envolvendo a alta 
administração nas decisões, além de adotar práticas de 

governança que permitam a entrega de valor à EPE. 
Aprimorar a Segurança 
Computacional da EPE. 

Implementar ações visando tornar efetiva a segurança da 
informação e comunicações em seus princípios de 
Disponibilidade, Integridade, Confidencialidade e 

Autenticidade. 
Adotar o Gerenciamento de 

Projeto. 
Adotar Técnicas e métodos de Gerenciamento de Projetos de 

forma a se executar projetos de uma forma mais eficiente. 
PROCESSOS 
INTERNOS 

 

Aperfeiçoar o Processo de 
Desenvolvimento de 

Sistemas. 

Aperfeiçoar o processo de desenvolvimento de sistemas de 
forma a assegurar que as soluções sejam desenvolvidas com 

mais eficiência e agilidade. 
Evitar a obsolescência do 

parque tecnológico. 
Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque 

tecnológico e, com isso, mantendo uma infraestrutura 
eficiente no atendimento das metas do negócio. 

CLIENTES 
 

Melhorar a participação 
estratégica da STI na 

empresa. 

Implementar ações visando melhorar a participação 
estratégica da STI na Empresa agregando mais valor ao 

negócio. 
Tornar mais eficiente o 
atendimento ao cliente. 

Aperfeiçoar o atendimento às solicitações e demandas dos 
usuários. 

O PETI pode ser visualizado na íntegra no endereço http://www.epe.gov.br/sites-pt/acesso-a-
informacao/acoes-e-programas/Documents/PETI  - EPE - 2017-2019.pdf  

Devido ao atraso na aprovação do PETI, o PDTI encontra-se em processo de finalização. 
Entretanto, foram realizados, ao longo de 2017, os projetos previstos. 
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5.3.2 Comitê Gestor de TI  

O Comitê de TIC divide-se em dois subcomitês: o Comitê Executivo e o Comitê Estratégico. O 
Comitê Estratégico é composto basicamente pela Diretoria Executiva e o Comitê Executivo é 
formado por um representante titular e um suplente de cada uma das seguintes áreas da empresa: 
Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, Diretoria de Estudos de Energia 
Elétrica, Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Diretoria de Gestão Corporativa, 
Gabinete da Presidência e Superintendência de TIC. 

Em 2017 houve três reuniões do Comitê Executivo de TIC, a primeira para que o grupo de trabalho 
do PETI pudesse apresentar seu conteúdo para aprovação de todos os membros e um balanço do 
ano de 2016; a segunda, para apresentação dos sistemas desenvolvidos pela STI para a EPE e 
consequente priorização de projetos; e a terceira para um balanço das realizações de 2017 e dos 
desafios para 2018. 

O Comitê Estratégico de TIC reuniu-se duas vezes, tendo sido a primeira para a apresentação do 
PETI e considerações; e a segunda para avaliar as alterações e aprovação do PETI. 

 
5.3.3 Sistemas de Informação da UPC 
 
A tabela a seguir ilustra os principais sistemas de informação utilizados na empresa, todos 
desenvolvidos por seu corpo técnico de TI, não acarretando, portanto, custos diretos. 

 

SISTEMA 
OBJETIVO/ 

FUNÇÃO 
RESPONSÁVEL 

STI 

RESPONSÁVEL 
ÁREA 

TÉCNICA 
PRAZO  CRITICIDADE 

AMA 
Acompanhamento 

de Medições 
Anemométricas 

Permite o envio, 
pelos agentes, das 

medições 
anemométricas dos 

parques eólicos 
vencedores dos 

leilões de energia, 
para análise pelos 
analistas da EPE, 

através de consultas 
e gráficos. 

Claudia Bento 

Juarez Lopes – 
Diretoria de 
Estudos de 

Energia Elétrica 

Sistema em 
produção 

Alta 

BEN Balanço 
Energético 
Nacional 

Possibilita a coleta 
de dados de 

empresas para apoiar 
a elaboração do 

Balanço Energético 
Nacional. 

Claudia Bento 

Jeferson Soares – 
Superintendência 

de Estudos 
Econômicos e 
Energéticos 

Sistema em 
produção 

Alta 

INFOGAS 
Sistemas de 
Informações 

sobre o Mercado 
de Gás Natural 

Destina-se à coleta 
das informações de 
demanda por gás 

natural (GN) pelos 
Agentes externos 
(distribuidores e 

grandes 
consumidores de 

GN), a fim de 
subsidiar a iniciativa 

governamental do 
PEMAT. 

Claudia Bento 

Jeferson Soares – 
Superintendência 

de Estudos 
Econômicos e 
Energéticos 

Sistema em 
produção 

Alta 
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SISTEMA 
OBJETIVO/ 

FUNÇÃO 
RESPONSÁVEL 

STI 

RESPONSÁVEL 
ÁREA 

TÉCNICA 
PRAZO  CRITICIDADE 

SIMPLES 
Sistema de 

Informações para 
Projeção de 

Mercado do Setor 
Elétrico 

Apoiar os estudos e 
projeções do 

mercado, da carga e 
demanda de energia 
elétrica do Sistema 
Elétrico Brasileiro. 

Claudia Bento 

Jeferson Soares – 
Superintendência 

de Estudos 
Econômicos e 
Energéticos 

Sistema em 
produção 

Alta 

AEGE Sistema de 
Acompanhamento 

de 
Empreendimentos 

Geradores de 
Energia 

Realiza o 
cadastramento, 

análise e habilitação 
técnica de 

empreendimentos 
inscritos nos leilões 

de energia. 

Claudia Bento 

Thiago Barral – 
Superintendência 

de Projetos de 
Geração 

Sistema em 
produção 

Alta 

SAMEG Sistema 
de 

Acompanhamento 
Mensal de 

Empreendimentos 
de Geração 

Monitoramento dos 
empreendimentos de 

geração desde os 
leilões de energia até 

a entrada em 
operação. 

Claudia Bento 

Jorge 
Trinkenreich – 

Superintendência 
de Planejamento 

da Geração 

Sistema em 
produção 

Alta 

SAPD Sistema de 
Apoio ao Plano 

Decenal de 
Transmissão 

Consolida 
informações 

recebidas dos 
agentes do setor, 

gerando arquivos de 
entrada de modelos 

computacionais 
utilizados no 

planejamento de 
expansão da 
transmissão, 

fundamentais para os 
estudos de curto, 

médio e longo prazo. 

Claudia Bento 

José Marcos 
Bressane – 

Superintendência 
de Transmissão 

de Energia 

Sistema em 
produção 

Alta 

SGET Sistema de 
Gestão de 

Empreendimentos 
de Transmissão 

Realiza simulações 
orçamentárias e 

emite relatórios dos 
empreendimentos 
que deverão fazer 

parte da expansão da 
transmissão, através 
da participação nos 

leilões. 

Claudia Bento 

José Marcos 
Bressane – 

Superintendência 
de Transmissão 

de Energia 

Sistema em 
produção 

Alta 

SMDP Sistema de 
Movimentação de 

Derivados de 
Petróleo 

Planejamento da 
previsão de 

demanda, por 
municípios, dos 

derivados de 
petróleo. 

Claudia Bento 

Marcos Frederico 
de Souza – 

Superintendência 
de Petróleo 

Sistema em 
produção 

Média 

SIMGEP 
Simulador 

Georreferenciado 
de Exploração e 

Produção de 
Petróleo 

Sistema utilizado 
para definição e 

simulação de 
cenários envolvendo 

a produção e 
reservas de óleo e 

gás. 

Claudia Bento 

Marcos Frederico 
de Souza – 

Superintendência 
de Petróleo 

Sistema em 
produção 

Alta 

BDT-UHE Base 
de Dados Técnica 

de Usinas 
Hidrelétricas 

Sistema de 
manutenção da base 

de dados de 
informações de 

Claudia Bento 

Jorge 
Trinkenreich – 

Superintendência 
de Planejamento 

Sistema em 
produção   

Média 
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SISTEMA 
OBJETIVO/ 

FUNÇÃO 
RESPONSÁVEL 

STI 

RESPONSÁVEL 
ÁREA 

TÉCNICA 
PRAZO  CRITICIDADE 

usinas hidrelétricas 
utilizadas nos 

estudos de 
planejamento do 

setor elétrico. 

da Geração 

 
 
A empresa possui ainda um Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA) comercial, 
operado por empresa prestadora de serviço e hospedado no ambiente computacional da EPE. A 
partir de maio de 2017 a folha de pagamentos e contabilidade passou a ser operadas internamente. 

 
 

5.3.4 Plano de Capacitação do Pessoal de TI  
 

Os recursos orçamentários para capacitação em 2017 ficaram bastante aquém do necessário. 
Na área técnica, foi realizado o treinamento de Administração de Redes em Linux, que 

capacitou 2 integrantes da área de infraestrutura, visando à implantação do SEI para o projeto de 
gestão documental e suporte aos ambientes de processamento matemático de modelos do CEPEL e 
Calculadora 2050. 

Foi realizada, também, a capacitação de quatro analistas e um consultor da área de 
infraestrutura em gerenciamento do firewall Fortigate, de tecnologia diferente do que estava sendo 
usado. 

No âmbito de capacitação para conhecimento do negócio da EPE, foi realizado o curso 
promovido pelo GESEL, que contou com cinco participantes da STI, intitulado Conhecimentos 
Gerais sobre o Setor Elétrico, de grande importância para melhorar a prestação de serviços para o 
público interno. 

Foi ministrado, por analista da STI, treinamento interno, destinado ao corpo de funcionários da 
EPE, sobre técnicas de BI Self Service utilizando o Excel. A primeira turma, com cerca de 30 
empregados, concluiu o curso, tendo sido iniciada uma segunda turma ao fim de 2017.5.x.x 
 Força de Trabalho de TI 

A tabela a seguir ilustra a equipe de TI, que está dividida em três grandes áreas: 
Desenvolvimento de Sistemas, Infraestrutura e Governança e são compostas por empregados do 
quadro próprio da EPE e estagiários. A equipe de Service Desk é composta por técnicos 
terceirizados, dedicados às funções de Gerenciamento de Incidente e Cumprimento de Requisição. 

ÁREA QUANTIDADE QUADRO PRÓPRIO 
Desenvolvimento de Sistemas 13 13 
Infraestrutura 6 6 
Governança 2 2 
Service Desk 4 0 
Superintendente 1 1 
Estagiários 2 0 

5.3.5 Gerenciamento de Serviços de TI 

Estão implementados os processos de Gerenciamento de Incidente, Cumprimento de Requisição e 
Gerenciamento de Acesso e a função de Central de Serviço do ITIL®, baseados na ferramenta 
Service Manager da família System Center da Microsoft. 
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5.3.6 Projetos de TI desenvolvidos no período: 

Em 2017 foram realizados diversos projetos de desenvolvimento de software, enquanto as 
atividades de atualização do parque tecnológico foram comprometidas pelas limitações 
orçamentárias. No início do ano, o Plano de Recuperação do Parque Tecnológico contabilizava a 
necessidade de investimento de cerca de R$ 5,5 milhões. Ao longo do ano, foram realizados 
investimentos no valor total de R$ 838 mil. Adicionalmente, a EPE conseguiu viabilizar o 
recebimento, por doação, de diversos equipamentos. 

Ao final de 2017, havia ainda um total de R$ 4,9 milhões a ser investido no próximo ano. 
As principais contratações da STI realizados em 2017 foram:  

• Aquisição do novo equipamento de armazenamento de dados em rede, com capacidade de 
cerca de 220 TBytes brutos. Este equipamento está substituindo equipamento adquirido em 
2010, já completamente obsoleto; 

• Aquisição de 102 desktops novos, para repor parte dos equipamentos obsoletos utilizados 
até então pelos colaboradores; 

• Recepção de 5 desktops e 5 notebooks em doação de empresas, também para repor 
equipamentos obsoletos; 

• Recepção de 19 servidores em doação da CCEE. Estes servidores substituirão parte dos 
servidores atualmente utilizados pela EPE. As aquisições e doações recebidas foram 
significativas no sentido de reverter a tendência de obsolescência do parque tecnológico, 
verificada nos últimos anos; 

• Aumento do canal de acesso à Internet de 32 para 100 Mbps, com previsão de aumento para 
até 300 Mbps; 

• Realização de Pregão Eletrônico para Renovação do contrato com a Microsoft, pelo período 
de 3 anos; 

• Contratação de empresa especializada para implantar o novo portal da EPE. 
Os principais projetos realizados pela STI em 2017 foram:  

• Avanço significativo do projeto de Arquitetura da Informação, tendo sido identificadas 
diversas informações mantidas fora dos bancos de dados da EPE. A identificação destas 
situações permitiu que diversas soluções técnicas fossem implementadas para tornar mais 
eficiente todo o ciclo de vida destas informações, que vai desde a sua obtenção, passando 
pelo tratamento e armazenamento, até o seu objetivo final, que é o uso da informação; 

• O sistema AEGE (Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos de Geração de 
Energia) foi atualizado de forma a suportar os leilões A-4 e A-6 de 2017. O sistema passou a 
incorporar diversas funcionalidades do sistema ACATI (Sistema de Alteração de 
Características Técnicas da ANEEL), passando a implementar o workflow de aprovações do 
qual participam o MME, ANEEL e EPE; 

• Implementação de melhorias nos sistemas SAMEG (Sistema de Acompanhamento Mensal 
de Empreendimentos de Geração) e SMDP (Sistema de Movimentação de Derivados de 
Petróleo); 

• Entrega de novo módulo do sistema SGET (Sistema de Gestão da Expansão da 
Transmissão). O módulo desenvolvido possibilita o armazenamento das tramitações que 
ocorrem entre os agentes participantes do planejamento da Expansão da Transmissão e suas 
respectivas equipes de trabalho, buscando dar transparência e facilitar o acesso ao conjunto 
de informações que fomentam a tomada de decisões, bem como auxiliando os gestores na 
distribuição e alocação das equipes técnicas participantes do processo, além de proporcionar 
uma visão integrada da programação anual de estudos; 

• Publicação do novo portal da EPE na Internet. Este projeto está alinhado com as estratégias 
da EPE de aprimoramento da comunicação interna e externa da empresa, trazendo maior 
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transparência e permitindo que os produtos da EPE cheguem a um maior número de 
interessados; 

• Condução do projeto de potencialização do Sistema Integrado de Gestão Administrativa 
(SIGA), em conjunto com a SRF e a SRL, abrangendo a Folha de Pagamentos e a 
Contabilidade. Embora não completamente terminado no ano de 2017, o projeto permitiu 
que a Folha de Pagamento fosse inteiramente processada pela EPE a partir de junho de 
2017, e a Contabilidade a partir do segundo semestre de 2017, resultando na dispensa do 
prestador de serviços anteriormente contratado, e na consequente redução de custos e 
aumento de confiabilidade de ambos os processos;  

• Reestruturação do ambiente de infraestrutura para execução de modelos energéticos 
(Newave, Suishi). 
 

O desenvolvimento de novas soluções de TI para apoiar as áreas de negócio da empresa está 
alinhado com a iniciativa “Promover inovação nos modelos, metodologias e ferramentas de 
planejamento energético” do objetivo estratégico “Buscar a qualidade, a transparência e a 
celeridade no desenvolvimento do trabalho”, do Planejamento Estratégico da EPE, Ciclo 2016-
2019.  

5.3.7 Dependência Tecnológica 

A EPE depende tecnologicamente de ferramentas de software, sendo os principais fornecedores a 
Microsoft, Mathworks, ESRI, AIMMS, IBM e TOTVS. Por se tratar de empresas consolidadas no 
mercado mundial, os riscos associados a esta dependência são baixos, desde que sejam garantidos 
os recursos necessários para contratar os serviços de manutenção tecnológica oferecidos pelos 
fabricantes. 

5.3.8 Gestão de Riscos de TIC 

O Plano Estratégico de TI tem como iniciativa em um de seus objetivos estratégicos Implantar o 
Gerenciamento de Riscos de TIC. O estabelecimento do Plano Anual de Mitigação de Riscos está 
previsto para 2018. 

 
 

 
5.4 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 
 

Desde 2012 a EPE vem adotando procedimentos e incentivando práticas voltadas para 
sustentabilidade ambiental. Nessa linha, foi constituída a Comissão Gestora do Plano de Logística 
Sustentável (PLS), foram adotados critérios de garantia da sustentabilidade nas contratações de bens 
e serviços e tem realizado ações de sensibilização junto aos empregados explorando temas 
aderentes às diretrizes da Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P – quais sejam: gestão 
de resíduos, licitação sustentável, qualidade de vida e uso racional de recursos. 

  
O Plano de Gestão de Logística Sustentável da EPE está formalizado de acordo com o art. 9° 

da IN SLTI/MPOG 10/2012, com todos os temas distribuídos em Plano de Ação.  
Embora a EPE não tenha aderido formalmente à A3P, o PLS foi desenvolvido a partir dos 

eixos temáticos estabelecidos na A3P e sua execução tem contribuído para a redução de custos com 
material de consumo, água e energia. A EPE é sediada em condomínio empresarial privado e suas 
ações são aderentes às diretrizes comuns a todos os condôminos. Assim, a coleta seletiva é realizada 
e praticada pela separação entre lixo reciclável e lixo não reciclável – a coleta seletiva contempla a 
adoção de procedimentos para separação, mensuração e destinação apropriada de papel de 
impressoras, impressos em geral, papelão, plásticos, pilhas, baterias, lâmpadas e metais, entre 
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outros, sob responsabilidade da empresa contratada de serviços gerais, e destinação ao centro de 
triagem e descarte do condomínio.  

 
Ademais, o descarte adequado das lâmpadas da EPE é realizado pela empresa contratada 

que realiza os Serviços Gerais no escritório-central. As pilhas e baterias podem ser descartadas nos 
coletores adequados do Condomínio RB1 

  
A EPE possui uma comissão do PLS, formada atualmente por 3 empregados do quadro 

permanente da Empresa, que avalia continuamente a utilização de papel, copos descartáveis, 
energia elétrica, água e telefonia, além de verificar a coleta seletiva, qualidade de vida e incentivar 
programas de conscientização dos colaboradores sobre sustentabilidade. Nesse contexto, as 
principais atividades do PLS até o presente foram a introdução da coleta seletiva, acompanhada de 
constante informação sobre a separação dos resíduos; a substituição de galões de água por filtros, 
que geraram uma redução logística de troca de galões, além de uma redução de  custos estimada em 
R$ 8.000 por ano; a substituição de água em garrafas PET por jarras de água com água dos filtros, 
processo efetuado em fases, atingindo a meta de eliminar toda a compra de garrafas PET em junho 
de 2017, gerando uma enorme redução de resíduo plástico, aproximadamente de 26 mil garrafas 
PET por ano e economia estimada de R$32.000 por ano; a introdução da verificação periódica das 
torneiras e vasos sanitários em busca de vazamentos; a campanha de substituição dos copos 
plásticos descartáveis por canecas permanentes, onde foram distribuídas canecas para todos os 
colaboradores da empresa, reduzindo o descarte de 330 mil copos plásticos em 2016 para 160 mil 
em 2017.   

 
Além de todas as medidas em andamento, o programa de eficiência energética da EPE, 

aprovado na Segunda Chamada Pública de Projetos (CPP 001/2015) da Light, foi assinado pela 
Diretoria da EPE e pela Light e tem cronograma de execução para 2018. 

 
O projeto de eficiência energética contempla medidas em três áreas: iluminação, 

condicionamento ambiental e gestão energética: 
 

• Iluminação 
 

o Substituição de lâmpadas halógenas, fluorescentes tubulares e fluorescentes 
compactas por LED. 
 

• Condicionamento ambiental 
 

o Redução da carga térmica e aumento do conforto térmico dos escritórios da EPE 
através da aplicação de películas que diminuem a intensidade de insolação nas 
janelas. 
 

• Gestão Energética 
 

o Redução dos horários de funcionamento da iluminação artificial através da 
segregação de circuitos, instalação de interruptores, treinamento da equipe de 
serviços gerais e campanhas informativas com intuito de melhor aproveitar a 
iluminação natural e reduzir a iluminação em horários fora do expediente da 
empresa. 
 

Sobre o Programa de Eficiência Energética na EPE:  
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No Brasil, a legislação determina que empresas concessionárias, permissionárias e 
autorizadas do setor de energia elétrica devam aplicar um percentual mínimo de sua Receita 
Operacional Líquida (ROL) em Programas de Eficiência Energética (PEE), seguindo os 
regulamentos da Aneel. Com base na regulamentação vigente (REN n° 556 de 2 de julho de 2013), 
a Light SESA – concessionária pública de distribuição de energia do Grupo Light e que atende o 
município do Rio de Janeiro  – destina 0,5% de sua ROL a projetos de eficiência energética, 
correspondendo, em média, a R$ 30 milhões por ano. 

 
A Light deu início à implantação do Projeto de Eficiência Energética na Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) do Rio de Janeiro. As ações de modernização contemplarão a aplicação 
de película nas janelas, a segregação de circuitos e a substituição de lâmpadas. A fase de execução 
do projeto iniciou em abril de 2018. 

 
As lâmpadas halógenas, fluorescentes tubulares e fluorescentes compactas serão substituídas 

por lâmpadas LED, que além de eficiência, proporcionarão maior vida útil nas instalações internas 
do prédio, localizado na Avenida Rio Branco, Centro do Rio de Janeiro. 

 
A aplicação da película nas janelas reduzirá a carga térmica do escritório, o que significará 

exigir menos desempenho dos aparelhos de ar condicionado.  
 
A segregação dos circuitos vem como solução para minimizar o tempo de uso da 

iluminação. Hoje, um único disjuntor aciona muitos pontos de iluminação simultaneamente, o que é 
desnecessário quando, por exemplo, apenas uma pessoa está no ambiente. 

 
Os estudos técnicos estimam uma economia de 174,53 MWh/ano, além de uma redução de 

demanda no horário de ponta de 33,67 kW. A parceria utilizará recursos do Programa de Eficiência 
Energética (PEE) da Aneel e é fruto da 2ª. Chamada Pública de Projetos. O investimento total do 
projeto será de R$ 431 mil, sendo R$ 381 mil de recursos do PEE da Light e R$ 50 mil de 
contrapartida da EPE.  

 
O Plano de Logística Sustentável e os relatórios de acompanhamento encontram-se 

disponibilizados para a sociedade em nosso site na internet: http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-
a-informacao/acoes-e-programas/planos-estrategicos-e-operacionais 

 
Além do PLS, os conceitos de sustentabilidade e gestão socioambiental são incorporados aos 

principais produtos da empresa, já que tais temas são intrínsecos às análises e estudos realizados 
pela Superintendência de Meio Ambiente da EPE. 
 

Os instrumentos de contratação (editais de licitação e/ou dispensas) de serviços gerais 
(limpeza/copa/manutenção predial), veículos, telefonia, processamento de dados, manutenção de ar 
condicionado, equipamentos e fornecimento de material de escritório observam, sempre que 
possível, os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 contemplando especificações que 
privilegiam a sustentabilidade, com suporte nas diretrizes   estabelecidas pelos órgãos responsáveis 
– Conama, Ibama, Sema/RJ, Anvisa, ABNT - que tornam obrigatório aos contratados o 
desenvolvimento de ações de garantia da sustentabilidade ambiental desde o fornecimento, o uso, a 
aplicação, até o descarte. 

 
A EPE tem procurado difundir o tema da sustentabilidade junto aos seus empregados e dado 

suporte à plena atuação da Comissão Gestora do PLS. Algumas das ações propostas no PLS tiveram 
que ser reprogramadas em função de outras prioridades decorrentes das dificuldades orçamentárias 
enfrentadas. Todavia, os resultados alcançados tem apontado para a adequação das propostas e 
ações implementadas.  
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6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
6.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO. 
  

Os canais de acesso aos cidadãos estão disponíveis no portal da EPE na seção Fale Conosco. A 
sociedade pode entrar em contato com a Empresa por meio da área de Ouvidoria, criada em 18 de 
setembro de 2017, que recebe manifestações como sugestões, elogios, reclamações, denúncias e 
solicitações de providências, além de ser responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão – 
SIC. A seção Fale Conosco ainda disponibiliza os contatos para a Imprensa e os endereços e 
telefones da EPE, bem como os horários de funcionamento da Empresa e do protocolo. 

As manifestações de Ouvidoria podem ser encaminhadas da seguinte forma:  

- Elogios, sugestões, reclamações, solicitações de providências administrativas e denúncias:  

• E-OUV: https://sistema.ouvidorias.gov.br  

• E-mail: ouvidoria@epe.gov.br  

• Telefone: (21) 3512-3180  

• Endereço: Av. Rio Branco, nº 1 / 10º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20090-003  

- Solicitações de informações (Lei de Acesso à Informação):  

• E-SIC: http://esic.cgu.gov.br  

• E-mail: sic@epe.gov.br  

• Telefone: (21) 3512-3399  

• Endereço: Av. Rio Branco, nº 1 / 10º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20090-003  

Os dados estatísticos e análises qualitativas das manifestações apresentadas podem ser encontrados 
nos relatórios disponibilizados na página da Ouvidoria: http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-
informacao/participacao-social/ouvidoria. Em 2017, a EPE ainda mantinha o canal Fale Conosco, 
tendo em vista que a Ouvidoria só foi criada em setembro. Porém, esse foi desativado pois as 
manifestações apresentadas eram de Ouvidoria ou de SIC. 

A síntese das manifestações de 2017, todas fechadas, encontra-se abaixo: 

 
QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES 

APRESENTADAS À EPE EM 2017 

FALE CONOSCO 273 
SIC 175 
OUVIDORIA 12 
TOTAL 460 

Fonte: EPE 

Ademais, a sociedade tem acesso às “Perguntas Frequentes” com uma série de esclarecimentos 
sobre os assuntos que corriqueiramente são questionados. 

A seção “Participação Social” dispõe, além da Ouvidoria, das Audiências e Consultas Públicas e do 
Conselho Consultivo da EPE (CONCEPE). 
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Cabe destacar, ainda, que os cidadãos podem encaminhar consultas, dúvidas e denúncias também à 
Comissão de Ética da EPE, que possui uma página no portal da Empresa 
(http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica) onde 
constam o e-mail para contato e o Código de Ética da EPE, que estabelece e adequa o conjunto de 
deveres a serem observados pelos profissionais que integram a empresa, de modo a favorecer a 
criação de uma unidade empresarial baseada em valores éticos e morais. 

6.2. CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO. 

A Carta de Serviços ao Usuário da EPE está em processo de elaboração, para atender ao Decreto nº 
9.094/2017. Como a Empresa não presta serviços diretamente ao cidadão, não possuía Carta de 
Serviços ao Cidadão, mas está elaborando a nova carta, com prazo de junho de 2018, de acordo com 
a Lei nº 13.460/2017. 

6.3. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS. 

O grau de satisfação dos cidadãos-usuários foi medido em 2017 por meio da pesquisa de satisfação 
contida no e-SIC, sistema eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão. 

Foram realizadas duas perguntas, a primeira relativa ao grau de satisfação do usuário com a resposta 
fornecida pela EPE e a segunda pergunta avaliou a facilidade de entendimento da resposta. 

 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO E-SIC 

Resposta 1 Resposta 2 
Opcao - 1: Não Atendeu  9 Opcao - 1: Difícil compreensão 4 

Opção - 2:   1 Opção - 2:   1 
Opção - 3:   7 Opção - 3:   3 
Opcao - 4:   9 Opcao - 4:   4 

Opção - 5: Atendeu plenamente 31 Opção - 5: Fácil compreensão 45 
TOTAL 57 TOTAL 57 

Fonte: EPE 
 
Observa-se no quadro acima que a maioria das respostas atendeu a expectativa do cidadão e foi de 
fácil compreensão. 

Cabe ressaltar que uma nova pesquisa deverá ser realizada em 2018, possivelmente por meio do e-
OUV, Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal, conforme Lei nº 13.460/2017. 

6.4. MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE 
A ATUAÇÃO DA UNIDADE. 

As informações referentes à atuação da EPE, úteis à sociedade e que contribuem para a 
transparência da gestão, inclusive os relatórios de gestão, os relatórios de auditória de gestão e 
acórdãos do TCU concernentes estão disponíveis por meio do site http://www.epe.gov.br/pt/a-
epe/acesso-a-informacao/auditorias/auditoria-interna. 

As informações sobre a execução orçamentária e financeira detalhada da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE são divulgadas, através do Portal da Transparência, nos seguintes links: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/;e 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasPrincipal2.asp 
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Ademais, todo o portal da EPE foi reformulado conforme o “Guia de publicação ativa nos sítios 
eletrônicos dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal”, contendo as informações previstas 
na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011), tais como Receitas e 
Despesas, Licitações e Contratos e Informações Classificadas, dentre outras. 

6.5. MEDIDAS RELATIVAS À ACESSIBILIDADE  

A EPE não possui imóvel próprio. O seu escritório central está localizado em um condomínio 
empresarial privado na região central do Rio de Janeiro - RJ, que segue as regras de acessibilidade 
destinadas às edificações de uso coletivo, o que faz com que qualquer pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida possa utilizar, com segurança e autonomia, suas 
instalações.  

Durante as obras de instalação e expansão da Empresa, foram construídos sanitários destinados ao 
uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, nos três andares do edifício 
RB1, onde se localiza o escritório central da EPE na forma preconizada no § 1º, do Art. 22, do 
Decreto nº 5. 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT aplicáveis. 

O Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, estabelece que “será obrigatória a acessibilidade 
nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores 
(internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às 
informações disponíveis.”  

A EPE analisou os padrões de governo eletrônico e-MAG, e-PWG e e-PING que, em última 
análise, propõem a  adaptação de conteúdos digitais do governo federal, com o objetivo de garantir 
o acesso à população e, consequentemente, aumentar a inclusão social. Considerando que o portal 
EPE é o principal meio de comunicação com a sociedade, decidiu-se que este seria contemplado 
com a aplicação dos padrões, excluindo-se deste esforço os sistemas de uso restrito. 

O projeto do novo portal, conduzido em 2017, previu o atendimento às principais recomendações 
dos padrões de governo eletrônico. 
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7- DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 

7.1 DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO  
 

Cabe destacar que os ingressos financeiros se dão de forma mensal e os dispêndios acompanham os 
ingressos. A EPE no exercício de 2017 teve um bom desempenho financeiro, com destaque para as 
despesas discricionárias que apresentou uma realização de 100% de execução orçamentária e 
95,34% de despesas pagas, conforme a seguir apresentado:  

 
 

 LOA 2017   Limite 2017   Empenho LOA  Pago LOA  % Empenho % Pago 

R$ 108.336.941 R$ 101.883.501 R$ 101.977.243 R$ 97.226.991 100% 95,34% 

 
 

7.1.2 Resultado do Período  
 

No exercício de 2017 a receita bruta da EPE foi de R$ 99.310.604, sendo 6% inferior à apresentada 
em 2016 que foi na ordem de R$ 105.553.014, e englobou:  
 

• Subvenção governamental para custeio e pessoal no montante de R$ 98.651.681, com 
diminuição de 3,53%, comparada ao ano anterior que foi de R$ 102.261.506;  

• Não houve receita com ressarcimento dos custos dos estudos de inventario e viabilidade, 
sendo que em 2016 essa receita representou  R$ 2.192.743.  

 
As despesas operacionais somaram R$ 99.124.520 e, em 2016, R$ 102.691.813, o que corresponde 
a uma redução de 3,47%. Esse decréscimo é devido, principalmente, pela variação da Despesa com 
Serviços de Terceiros. 
 
As despesas financeiras totalizaram R$ 1.175.045 e apresentaram um acréscimo de 388% 
comparadas a 2016, R$ 240.565. O acréscimo é decorrente da apuração de juros e atualizações 
monetárias, calculados sobre os pagamentos de IRPJ e CSLL, com a finalidade de regularização dos 
registros do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC ocorridos em 2011. 
 
A EPE apresentou no exercício de 2017 um lucro de R$ 186.085 (Cento e oitenta e seis mil e 
oitenta e cinco Reais) decorrente do Resultado do Exercício e um Lucro de R$ 5.153.390 (cinco 
milhões, cento e cinquenta três mil e trezentos e noventa reais) decorrente do ajuste do AFAC 2011, 
reconhecido como Receita de Exercícios Anteriores na forma da Nota Explicativa 18 das 
Demonstrações Financeiras, do item 7.2 deste relatório. A Assembleia Geral, por proposta da 
Administração, aprovou, a distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) de dividendos sobre o 
lucro líquido ajustado no valor de R$ 1.268.125 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil e cento 
e vinte e cinco reais), conforme previsto no Estatuto Social da EPE, incisos II e III do art. 114, e a 
criação de Reserva de Lucro Especial para Dividendos no valor de R$ 3.804.375 (Três milhões, 
oitocentos e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais), conforme prevê o § 4º art. 202 da Lei 
6.404/76. 
 
 
7.2 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA 
EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE 
ATIVOS E PASSIVOS  
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As Demonstrações Contábeis da EPE estão de acordo com a NBC TG 1000(R1) - 
CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS emitida pelo Conselho Federal 
de Contabilidade. As políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 
 
a) Depreciação  
 
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da 
depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos 
diretamente atribuíveis aos bens necessários para uso da administração. 
Reparos e manutenções são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos. 
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos serão revisados e ajustados, 
se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de 
balanço. 
Em conformidade com o NBC TG 1000 (R1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovado 
pela Resolução 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade, a administração não identificou 
qualquer evidência de falta de recuperabilidade dos ativos imobilizados. 
O imobilizado está avaliado ao custo de aquisição e sua depreciação é calculada usando o método 
linear para alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada como 
segue: 
Instalações – dez anos 
Máquinas e Equipamentos – dez anos 
Equipamentos de Informática – cinco anos 
Móveis e Utensílios – dez anos 
 
A seguir posição do imobilizado com o saldo inicial e final em seu valor líquido de depreciação: 
 

Quadro – Depreciação  
 

  Instalações 
Máquinas e 

Equipamentos 
Equipamentos de 

informática 
Móveis e  

Utensílios 
Totais 

 Em 31 de dezembro de 
2016 

6.247 298.087 584.014 539.980 1.428.329 

 Adições (baixas) - 43.343 561.368 - 
 

 (-) Depreciação (6.247) (69.651)  109.725 (157.695) 
 

Em 31 de dezembro de 
2017 

- 271.779 1.255.107 382.285 1.909.171 

 
 
 

b) Amortização  
 
As licenças adquiridas separadamente são registradas pelo custo histórico. A amortização é 
calculada pelo método linear para alocar o custo das licenças. 
As licenças de software adquiridas são capitalizadas também com base nos custos incorridos para a 
elaboração do ativo para a finalidade pretendida. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimável de cinco anos. 
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de amortização dos ativos serão revisados e ajustados, 
se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de 
balanço. 
Os itens classificados como intangíveis no âmbito da EPE se referem às aquisições de licenças de 
softwares, de acordo com a norma emitida pelo CFC, NBC TG 1000(R1) – Seção 18. 
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A amortização do Ativo Intangível é calculada usando o método linear para alocar seus custos, 
menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada em cinco anos. 
A seguir posição do intangível com o saldo inicial e final em seu valor líquido de depreciação: 
 

Quadro Demonstrativo – Amortização 
 Softwares 

Em 31 de dezembro de 2016 393.445 

Adições 888.152 

(-) Amortização (304.357) 

Em 31 de dezembro de 2017 977.240 

 
 
 
7.3 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA EPE  
 
Com base no art. 21 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no parágrafo 3º do art. 28 da Lei 
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, eventualmente a EPE recebe receitas provenientes dos 
ressarcimentos dos custos incorridos no desenvolvimento de estudos de inventários hidrelétricos, de 
viabilidade técnico-econômico de aproveitamento hidroelétrico e de impacto ambiental dos 
empreendimentos leiloados pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. 

  
Os gastos realizados pela EPE no desenvolvimento de estudos ou projetos de aproveitamentos 
hidrelétricos, ou de usinas termelétricas para serviço público, são informados e reconhecidos pela 
ANEEL e reembolsados pelo vencedor da licitação, nas condições estabelecidas nos 
correspondentes Editais de Licitações de Concessões.  

 
A Empresa de Pesquisa Energética possui sistemática de apuração de custos dos serviços. O sistema 
utilizado é o RHT (Registro das Horas Trabalhadas) e as informações sobre a apuração estão 
descritas abaixo:  
 
a) Objetivo  
 
Estabelecer todos os procedimentos gerenciais, administrativos e contábeis necessários à apuração 
do custo de funcionamento da estrutura organizacional da Empresa, através de suas Unidades 
Organizacionais, bem como necessários à apuração do resultado econômico dos serviços de 
pesquisa e estudos prestados pela Empresa e dos custos a serem alocados aos Projetos. 
 
b) Finalidades  
 
As finalidades do sistema de custos são as seguintes:  
- Efetuar a apuração dos custos incorridos no desenvolvimento das atividades das diversas Unidades 
Organizacionais da Empresa.  
- Efetuar a apuração dos custos incorridos na execução dos Projetos de Serviços de Estudos por 
intermédio de Contratos, realizados pelas diversas Unidades da Empresa.  
- Fornecer informações que possibilitem auxiliar a gerência das atividades da empresa.  
 
c) Conceituação  
 
Centro de Custo  
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É o código representativo da Unidade Organizacional, que tem por finalidade apurar os custos de 
Pessoal, Material, Serviços de Terceiros e outros, incorridos pela Estrutura Organizacional da 
Empresa.  
 
Projeto de Serviço  
 
É o código representativo dos Serviços de Estudos realizados pela Empresa, quer por contratação, 
quer por sua própria iniciativa, quer por Convênios firmados etc., e tem por finalidade apurar os 
gastos realizados pelas Unidades Organizacionais, para a realização dos referidos Estudos.  
Os Projetos são imediatamente identificados de acordo com o tipo de contratação, codificados e 
divulgados para toda a empresa. 
  
Registro de Horas Trabalhadas – RHT  
 
É a unidade de medida a ser utilizada pelos funcionários para identificar o tempo trabalhado para 
cada Projeto de Serviço de estudos no decorrer do mês, ou para cada Etapa de Trabalho. Serão 
apuradas através do Sistema de Horas trabalhadas e serão utilizadas para a alocação dos custos de 
Pessoal e outros, aos Projetos de Serviços de Estudos.  
 
Relatório de Área Ocupada – m² - RAO  
 
É a unidade de medida a ser utilizada para alocação dos custos de Ocupação (tais como Aluguéis, 
Condomínio, Energia Elétrica, Limpeza, etc.) pelas unidades da estrutura organizacional da 
Empresa.  
 
d) Origem das informações  
 
O Sistema de Contabilidade registra todas as receitas e despesas realizadas pelas diversas unidades 
da empresa na execução de suas atividades, dentro dos princípios Gerais de Contabilidade e inclui 
nos seus registros, os respectivos Centros de Custos, necessários ao Sistema de Custos, que são 
indicados pelas respectivas unidades.  
O Sistema de Horas Trabalhadas apura as horas trabalhadas por todos os funcionários da Empresa 
no mês, e por eles registradas, identificando o Centro de Custos, o Centro de Resultado e Projeto de 
Serviços, para o qual trabalhou.  
O Relatório de Área Ocupada - RAO informa ao Sistema de Custos, a área ocupada pela Empresa, 
para alocação das despesas de Ocupação aos respectivos Centros de Custos de cada unidade, 
proporcionalmente à área ocupada.  
 
e) Apuração de custos  
 
Apuração pelo Sistema de Contabilidade  
 
O sistema de contabilidade recebe informações a partir de dados das Funções geradoras de 
informações, a saber:  
 
Contabilização dos Gastos de Pessoal  
 
A Contabilização é feita mensalmente a partir das respectivas Folhas de Pagamento (normal, 
suplementar, 13 salário, Férias etc.), encargos e benefícios.  
A remuneração bruta, os encargos e os benefícios são contabilizados por Centro de Custos, ao qual 
o empregado está vinculado, de acordo com o Sistema de Administração de Pessoal.  
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Relatório de Horas Trabalhadas  
Destina-se a informar, mensalmente, para cada empregado, a quantidade de horas trabalhadas pelos 
mesmos, para um ou mais Projetos de Estudos.  
Por ser a base de distribuição fundamental para a alocação da maior parte dos custos aos projetos e 
pela sua dificuldade de coleta sem apoio informatizado foi desenvolvido, em Access, um aplicativo 
“RHT – Horas Trabalhadas”, através do qual o funcionário informa suas horas trabalhadas, no mês, 
para cada um dos Projetos de Estudos.  
 
Contabilização de Serviços de Terceiros Contratados  
 
A contabilização de serviços é efetuada no mês da execução dos mesmos ou no mês a que se 
referirem os custos, de forma a atender o regime de competência.  
Os gastos com Serviços de Terceiros são contabilizados por Centro de Custos, de acordo com o 
usuário do serviço e por ele informado nos documentos de Autorização de Pagamento, indicando os 
respectivos Convênios, quando for o caso, para os quais os serviços se destinaram.  
 
Contabilização de Outros Gastos  
 
A contabilização de outros gastos será realizada através do documento Pedido de Pagamento, no 
mês de sua realização, no qual serão indicadas as informações de custo, ou seja, os Centros de 
Custos.  
 
Apuração Pelo Sistema de Custos  
 
Com base no cadastro da contabilidade, é identificado o movimento contabilizado em cada mês nas 
Contas de Despesas (grupo 4), e nos correspondentes Centros de Custos.  
Nesta apuração, são identificados os custos que, na etapa anterior, não foram alocados aos 
respectivos Projetos de Estudos, quando da sua contabilização, dentre eles destacamos os custos de 
gerência das Diretorias das áreas técnicas (Diretoria de Estudos Econômicos-Energéticos e 
Ambientais - DEA, Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - DEE e Diretoria de Estudos do 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis – DPG), e custos das Diretorias das áreas meio (Presidência - PR e 
Diretoria de Gestão Corporativa – DGC).  
O Sistema de Custos procede à distribuição destes custos nas etapas, a saber:  
 
Contabilização dos Gastos de Ocupação  
 
Independente da função de contabilização para os Gastos de Ocupação, seja de Serviços ou de 
Outros Gastos, a determinação do valor que cabe a cada Centro de Custos, é calculada 
proporcionalmente à área ocupada por cada Unidade Organizacional, e a cada Projeto de Estudo, 
para os quais tenha trabalhado. Para isto, é utilizado, também, o total de Horas Trabalhadas pela 
Unidade Organizacional em relação a cada Projeto de Estudo.  
 
Consideram-se gastos de ocupação as seguintes despesas:  
 

• Aluguel – imóvel e instalações  
• Condomínio  
• Energia Elétrica  
• Água e Esgoto  
• Higiene e Limpeza  
• Seguros das instalações  

 
Contabilização dos Gastos de Funcionamento  
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Independente da função de contabilização para os gastos de funcionamento, seja de Serviços ou de 
Outros Gastos, estes valores são alocados ao Centro de Custos da Unidade beneficiária do serviço, 
sendo os principais gastos os seguintes:  
 

• Telefonia 
• Correios e malotes  
• Reprografia  
• Seguros (outros que não de instalações)  
• Serviço de Agenciamento  
• Revistas Jornais e Publicações  
• Materiais de Escritório 
• Equipamentos  

 
Quando possível, no momento da requisição do serviço, o usuário requisitante informa à Unidade 
responsável pela gerência das Utilidades e Serviços, o Centro de Custos a ser considerado. Essa 
informação é utilizada na contabilização da cobrança do gasto correspondente.  
 
Distribuição de Custos da Área da Administração Técnica  
 
Nesta etapa, os custos não alocados pelas Unidades diretamente no mês pelos, classificados por 
Centros de Custos, são distribuídos proporcionalmente ao somatório dos custos de pessoal e 
serviços de terceiros, apropriado no mês aos Projetos de Estudos de responsabilidade das unidades 
geradoras dos custos.  
 
Distribuição de Custos da Área da Administração Geral  
 
Nesta etapa, os custos da área da administração, que não foram previamente alocados aos projetos 
de estudo, serão distribuídos proporcionalmente ao somatório dos custos de pessoal e serviços de 
terceiros, apropriados no mês aos correspondentes projetos de estudos. 
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7.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 6.404/76 E NOTAS 
EXPLICATIVAS 

 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE 

CNPJ: 06.977.747/0001-80 
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro 

(em reais) 
    2017   2016   

ATIVO           
Circulante           

Caixa e Equivalentes (nota 4)             33.577.731              34.215.041    
Tributos a Recuperar ou Compensáveis (nota 5)                  165.288                   121.940    

Adiantamentos a Empregados (nota 6)  223.962  235.874  
Adiantamentos a Terceiros (nota 6)                  167.265                  53.914   

Títulos e Valores Mobiliários (nota 2.4)                    -                     194    
Despesas Antecipadas (nota 7)  297.689  1.311.196  

Outros Créditos (nota 8)                  20.328                  891.131   
    34.452.263   36.829.290            

Não Circulante           
Realizável a longo prazo    3.230.829    2.973.461   

       Depósitos Judiciais (nota 9)               3.230.633               2.973.461   
       Títulos e Valores Mobiliários (nota 2.4)  196  -  

Imobilizado (nota 10)               1.909.171               1.428.329   
       Bens em Operação  8.004.984  7.400.273  

       (-) Depreciação, Amortização  (6.095.813)  (5.971.945)  
Intangível (nota 11)                  977.240                  393.445   

       Software  5.106.443  4.218.291  
       (-) Amortização  (4.129.203)  (3.824.846)  

    6.117.240               4.795.234   
            

TOTAL DO ATIVO             40.569.503             41.624.524   
            

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO           
Circulante           

Fornecedores Nacionais (nota 15)   423.839                  755.352    
Retenções Tributárias   -                  14.859    

IRPJ / CSLL a recolher (notas 18 e 20)   2.740.872                  747.975    
PIS COFINS a recolher  868                     1.167  

Obrigações Trabalhistas e Sociais (nota 16)   8.887.883               7.167.804    
Dividendos a Pagar (nota 21)   1.268.125               679.535    

Obrigações com a Cessão de Pessoal (nota 17)   292.077               1.120.663    
Previdência Privada Complementar (nota 13)   -                  280.786    

Outros passivos circulantes  -  1.309  
              13.613.663             10.769.449   

Não Circulante           
Provisões para Contingências (nota 12)   1.672.842                  938.658    

Adiantamento para Futuro Aum.de Capital (nota 18)  -  6.666.166  
                  1.672.842    7.604.823   

Patrimônio Liquido           
 Capital Integralizado (nota 19)             20.544.367             20.544.367    

 Reserva de Lucros 4.738.629  2.705.885  
      Reserva Legal 934.254  667.280  

      Dividendo Adicional Proposto -  2.038.605  
      Reserva Especial Proposta do Exercício (nota 21)             132.585    -  

      Reserva Especial Proposta Ajuste AFAC (nota 21)  3.671.790  -  
 Ajustes de Avaliação Patrimonial  2  -  

 Lucro Acumulado                -    -  
              25.282.998              23.250.252    
            

TOTAL DO PASSIVO             40.569.503              41.624.524    
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Demonstração do Resultado em 31 de dezembro 

  (Valores em Reais)            2017   2016 

RECEITA BRUTA DE SUBSÍDIOS PÚBLICOS         

  Recursos Recebidos do Tesouro Nacional           98.651.681             102.261.506  

 Prestação de Serviços a Órgãos Públicos -  - 

 Receita de Vendas de Mercadorias -  - 
              

-  

  

-  

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA   

     (-) Tributos Incidentes s/ Vendas  

RECEITA LÍQUIDA DE SUBSÍDIOS PÚBLICOS           98.651.681             102.261.506 
                    

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS               

 Remunerações      (40.725.318)  (41.619.961) 

 Encargos Sociais      (9.862.884)  (10.329.201) 

 Banefícios      (6.179.794)  (6.363.870) 

  Materiais           (27.377)               (26.428) 

  Serviços de Terceiros         (2.784.690)          (3.962.034)  

  Taxas Municipais e Estaduais                            - - 

  Gerais de Funcionamento das Instalações   -                 (8.710)  

 Gerais da Administração  (1.947.063)  (1.465.846)  
                             (61.527.128)            (63.776.051) 
                    LUCRO BRUTO           37.124.553             38.485.455 
                    

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS         

 Remunerações (15.011.928)  (14.534.160) 

 Encargos Sociais (3.586.909)  (3.316.759) 

 Benefícios (2.643.603)  (2.752.630) 

 Materiais (106.931)  (198.352) 

 Serviços de Terceiros (4.867.125)  (5.602.399) 

 Despesas Tributárias (373.380)  (290.920) 

 Provisões para Contingências (875.008)  (336.658) 

 Gerais de Funcionamento das Instalações (7.131.149)  (8.627.685) 

 Gerais da Administração (1.465.424)  (1.265.045) 

 Outras  Receitas (Despesas) Operacionais 241.381  (27.326) 

  Reembolso de Custos e Despesas - Leilões ANEEL              -   2.192.743 

 Recuperação de Despesa e Custos 178.806  - 

                       (35.641.270)            (34.759.191) 
                    

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS   1.483.282                         3.726.264 

     Receitas (Despesas) Financeiras  (951.952)  160.829 

LUCRO ANTES DO IRPJ E DA CSLL                531.330           3.887.093          

  Despesa com Provisões de IRPJ e CSLL                (345.246)   (1.025.893) 
                    

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO             186.085                2.861.200 
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                                                 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 
                                        (em reais) 

                    
  

Capital Social   AFAC   
Res.  

Legal 
  

Reserva 
Especial 
Proposto 

  
Div. Adicional 

Proposto 

 D.R.A. 
Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial 

 
Lucros 

(prejuízos) 
acum. 

  Total 

Saldos em 31/12/2015 20.544.367 
 

6.666.166 
 

524.220 
 

-   -  -  - 
 

27.734.753 

Lucro Líquido do Exercício - 
 

- 
 

- 
 

-  -  -  2.861.200 
 

2.861.200 
Reserva  
Legal 

-  -  143.060  - 
 

- 
 

- 
 

(143.060)  - 

Reclassificação (nota 19) -  (6.666.166)  -  -  -  -  -  (6.666.166) 

Dividendo Mínimo Obrigatório -  -  -  -  -  -  (679.535)  (679.535) 

Dividendos Adicionais Propostos  -  -  -  -  2.038.605  -  (2.038.605)  - 

Saldos em 31/12/2016 20.544.367  -  667.280  -  2.038.605  -  - 
 23.250.252 

Ajuste AFAC -  -  -  -  -  -  6.666.166  6.666.166 
Despesas Exerc.Ant.IRPJ/ 

CSLL 
-  -  -  -  -  -  (1.512.776)  (1.512.776) 

Lucro Líquido do Exercício - 
 

- 
 

- 
 

  -    186.085 
 

186.085 
Reserva  
Legal 

- 
 

- 
 

266.974 
 

 
 

- 
   

(266.974) 
 

- 

Reserva Especial Proposto -  -  -  3.804.375    -    (3.804.375)  - 

Ajuste Avaliação Patrimonial -  -  -  -  -  2  -  2 

Dividendo Mínimo Obrigatório -  -  -  -  -  -  (1.268.125)  (1.268.125) 
Dividendo  

Adicional Proposto  
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
(2.038.605) 

 
- 

 
- 

 
(2.038.605) 

        Saldos em 31/12/2017 20.544.367 
 

- 
 

934.254 
 

3.804.375  -  2  - 
 

25.282.998 
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Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro 

(em reais) 

        

  2017   2016 
        

ATIVIDADES OPERACIONAIS       
Lucro (prejuízo) do exercício 186.084,51         2.861.199,65 

Ajuste de Reclassificação - Recebimento de Subvenções (98.651.680,52)  (102.261.506,00) 

Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa       
Doações e Baixas (101.949,77)  3.713,00 

Depreciação e amortização 795.344,67   698.838,50 

Provisões para Contingências 734.184,00  336.657,57 

Atualização Monetária de Dividendos a Pagar 146.310,46  174.448,26 

Reclassificações Relacionadas às Atividades de Investimento e 
Financiamento, não envolvendo caixa    

Reclassificações de Investimentos (193,88)  - 

 (96.891.900,53)  (98.186.649,02) 
        

Redução (aumento) nos ativos operacionais       
Tributos a recuperar ou compensáveis (43.347,61)   232.135,92 

Adiantamentos a Empregados 11.912,43   28.827,97 

Adiantamentos a Terceiros (113.351,54)  (53.913,81) 

Despesas antecipadas 1.013.507,27   (1.300.257,85) 

Depósitos Judiciais (257.172,43)   (191.745,87) 

Outros Créditos  870.996,90   (1.147,75) 

 1.482.545,02  (1.286.101,39) 

     

Aumento (redução) nos passivos operacionais       

Fornecedores Nacionais (331.513,77)   130.980,09 

Retenções Tributárias (14.859,06)   (698.328,02) 

Impostos de Renda / CSLL a recolher *Desconsiderando efeitos da 
Rec. AFAC 

480.120,85 
 

245.399,36 

PIS COFINS a recolher (298,77)  (8.221,99) 

Obrigações Trabalhistas e Sociais 1.720.079,12   (523.296,84) 

Obrigações com a Cessão de Pessoal (828.585,95)   (284.320,67) 

Previdência Privada Complementar (280.785,75)   (671.439,64) 

Outros passivos (1.308,88)  1.308,88 

 742.847,79  (1.807.918,83) 
        

Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. operacionais (94.666.507,72)  (101.280.669,24) 
        

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (apenas as que envolvem 
caixa)       

(Aquisição) Venda do imobilizado 
           

(869.880,34)   
           

(641.162,28) 

(Aquisição) Venda de intangível (888.151,94)  - 

Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. de investimentos (1.758.032,28)  (641.162,28) 
        

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (apenas as que 
envolvem caixa)       

Recursos Recebidos do Tesouro Nacional 98.651.680,52  102.261.506,44 
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Pagamentos de dividendos (2.864.450,55)  (2.296.852,66) 

Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. de financiamentos 95.787.229,97  99.964.653,78 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (637.310,03)  (1.957.177,74) 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 
        

34.215.040,86   
        

36.172.218,60 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 33.577.730,83   34.215.040,86 
 
 
 

Demonstração do Valor Adicionado em 31 de dezembro 

  (em reais) 

            
            
      2017   2016 
            

Receitas 98.908.705   102.286.391 

  Subsídios Públicos 98.651.681   
         

102.261.506  

  Outras Receitas 257.025   
                  

24.885 

Insumos 9.385.553   11.742.298 
  Materiais, utilidades, serviços de terceiros e outros 9.385.553   11.742.298 

Valor Adicionado Bruto 89.523.153   90.544.093 

  Depreciação e Amortização 795.345   
                

702.552 

Valor Adicionado Líquido produzido 88.727.808   89.841.542 
Valor Adicionado recebido em transferência 401.899   2.664.622 

  Receitas Financeiras 223.093   401.395 

  Reversão de Custos e Despesas 178.806   
                  

70.485 
  Reembolso de Custos e Despesas - Leilões ANEEL  -   2.192.743 

Valor Adicionado Total a Distribuir 89.129.707   92.506.164 

Distribuição do valor adicionado       

  Pessoal 70.338.385   70.999.500 
    Remuneração Direta 57.882.298   57.971.322 
    Benefícios 8.823.397   9.116.500 
    FGTS 3.632.690   3.911.679 
  Governos (Impostos, taxas e contribuições) 10.535.729   11.028.688 

    
Federais (inclui a contribuição previdenciária e 

sindical) 
10.259.509 

 
10.783.219 

    Estaduais (inclui IPVA) 27.618   12.213 
    Municipais  248.602   233.256 
  Remuneração do capital de terceiros 8.069.508   7.616.776 

    Juros 1.175.045   
              

240.566 
    Alugueis 6.018.816   7.012.448 
    Outras 875.648   363.762 
  Remuneração dos Capitais próprios 186.085   2.861.200 
    Lucros retidos / Prejuízo do exercício 186.085   2.861.200 

Valor Adicionado Total Distribuído 89.129.707   92.506.164 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(Valores em Reais) 
 

1   CONTEXTO OPERACIONAL 
 

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, vinculada ao Ministério de Minas e Energia – MME e constituída nos termos da 
Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, e regulamentada pelo Decreto nº 5.184 de 16 de agosto de 
2004. 

A EPE tem como atividade principal prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a 
subsidiar o planejamento do setor energético, tais como: energia elétrica, petróleo e gás natural e 
seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.  

Compete também a EPE: 
- Elaborar e publicar o balanço energético nacional; 
- Identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos; 
- Dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento energético de rios 
compartilhados com países limítrofes; 
- Obter a licença prévia ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica necessárias às licitações 
envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica e de transmissão de energia elétrica 
selecionados. 

O Estatuto Social da EPE foi aprovado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 13 de 
dezembro de 2017. 

A partir da publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA n° 11.647, de 24 de março de 2008, a 
EPE passou a integrar o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Na qualidade de empresa pública 
dependente, vinculada ao MME, a Empresa, a partir de abril de 2008, passou a receber subsídios 
públicos para custeio e investimento de suas atividades comerciais. 

A EPE declara que está adotando as Leis de nº 11.638, de 28 dezembro de 2007 e nº 11.941, de 27 
de maio de 2009 e que optou pela adoção da NBC TG 1000 (R1) – CONTABILIDADE PARA 
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS. 
 

2 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

As Demonstrações Contábeis da EPE estão de acordo com a NBC TG 1000 (R1) – 
CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS emitida pelo Conselho Federal 
de Contabilidade. As políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 

Para atender a Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, o DL nº 200 de 25 de fevereiro de 1967, e a 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal, e 
considerando todas as alterações introduzidas nestes dispositivos legais, a EPE vem praticando, a 
partir de 2008, também a Contabilidade aplicada ao setor público por intermédio do Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, que permite o 
acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a 
determinação dos custos dos serviços, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a 
interpretação dos resultados econômicos e financeiros. 

2.1 Base de preparação das principais políticas contábeis 
A preparação de Demonstrações Contábeis em conformidade com a NBC TG 1000 (R1) – 
CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS requer o uso de certas 
estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa 
no processo de aplicação das políticas contábeis. 
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2.2 Conversão de moeda estrangeira 
Moeda funcional e moeda de apresentação 
Os itens incluídos nas Demonstrações Contábeis são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Empresa atua (“moeda funcional”). As Demonstrações Contábeis 
estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da EPE, e também a sua moeda de 
apresentação. 

2.3 Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa registrados na conta única do Tesouro Nacional. 
A partir da migração do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais para Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social, ocorrida em 2008, os saldos disponíveis em conta bancária junto ao Banco do 
Brasil, aplicados no Fundo de Renda Fixa BB-Extra mercado FAE, provenientes de recursos 
gerados pela EPE, foram recolhidos ao Tesouro Nacional, em conta única, identificados em fonte de 
recursos próprios e vinculação específica na Unidade Gestora da Empresa. 
Também foram alocados na Conta Única como recursos próprios os valores recebidos do MME, 
relativos aos créditos decorrentes de prestações de serviços realizados até março de 2008 e 
liquidados após a migração para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, bem como os valores 
dos custos de estudos de viabilidade de projetos hidrelétricos e de transmissão reembolsados pelas 
concessionárias de energia elétrica vencedoras de leilões de energia e de redes de transmissão. 
A partir do recolhimento dos recursos próprios para a Conta Única, os valores disponíveis não estão 
sendo remunerados pelo Tesouro Nacional. 

2.4 Instrumentos Financeiros Básicos 
A EPE possui instrumento financeiro, mantido até o vencimento, registrado no grupo do patrimônio 
- Realizável Longo Prazo - Ativo Não Circulante – e avaliado a valor justo. 

2.5 Contas a Receber de Clientes 
A EPE não possui Contas a Receber de Clientes desde sua migração do Orçamento de Investimento 
das Empresas Estatais para o Orçamento Fiscal e da Seguridade, ocorrida em abril de 2008, quando 
deixou de emitir faturamentos. 

2.6 Investimentos em coligadas 
A atividade da EPE, definida em seu Estatuto Social, conforme contexto operacional, não 
contempla participações em empresas coligadas e interligadas. 

2.7 Imobilizado 
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da 
depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos 
diretamente atribuíveis aos bens necessários para uso da administração. 
Reparos e manutenções são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos. 
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos serão revisados e ajustados, 
se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de 
balanço. 
Em conformidade com o NBC TG 1000 (R1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovado 
pela Resolução 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade, a administração não identificou 
qualquer evidência de falta de recuperabilidade dos ativos imobilizados. 

2.8 Ativos Intangíveis 
Software 
As licenças adquiridas separadamente são registradas pelo custo histórico. A amortização é 
calculada pelo método linear para alocar o custo das licenças. 
As licenças de software adquiridas são capitalizadas também com base nos custos incorridos para a 
elaboração do ativo para a finalidade pretendida. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimável de cinco anos. 



 

231 
 

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de amortização dos ativos serão revisados e ajustados, 
se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de 
balanço. 

2.9 Fornecedores 
As contas a pagar aos fornecedores são reconhecidas pelo valor atualizado até a data do balanço. Na 
rubrica de Fornecedores estão apropriadas as obrigações com as compras de insumos e de Ativo 
Imobilizado e Intangível, além das obrigações por serviços prestados por fornecedores nacionais. 

2.10  Provisões 
A Empresa é parte envolvida em processos judiciais em andamento de natureza trabalhista, cível, 
previdenciária e tributária, com indicativo de perda provável na avaliação da Consultoria Jurídica da 
EPE. 
As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando:  
a) A Empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados;  
b) É provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e  
c) O valor possa ser estimado com segurança. 

2.11 Passivo Contigente  
A Empresa é parte envolvida em diversos processos judiciais em andamento com remotas 
possibilidades de perda, porém nenhum com indicativo de perda possível, na avaliação da Consultoria 
Jurídica da EPE. 
Seguindo-se aos critérios estabelecidos na NBC TG 1000 (R1), seção 21, essas ações judiciais não 
foram divulgadas nas demonstrações financeiras em Notas Explicativas, uma vez que são remotas as 
probabilidades de saída de recursos. 

2.12 Benefícios a empregados 
Previdência Privada 
A partir das aprovações pelos órgãos internos da Empresa, compreendendo a Diretoria Executiva e 
os Conselhos de Administração e Fiscal e pelos órgãos externos da administração pública a quem se 
subordina, neles incluídos o Ministério de Minas e Energia – MME, a Secretaria de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (SEST) e a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC, a EPE, na condição de Patrocinadora, celebrou Convênio de Adesão 
com a Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS visando ingressar no Plano de 
Previdência denominado “Plano EPE”, estruturado na modalidade de Contribuição Variável – CV. 
Para custear o referido Plano, a EPE contribui mensalmente, paritariamente com os empregados e 
dirigentes ou aqueles em exercício de função, denominados Participantes, com parcelas calculadas 
sobre as remunerações, inclusive o 13º salário, conforme estabelecido no Plano de Custeio. 
Para os empregados que optaram em contribuir a partir de sua admissão, a título de tempo de 
serviços passados, a EPE contribui com a mesma importância, nas condições estabelecidas no 
Regulamento Específico do Plano de Previdência ELETROS/EPE. 
Foram definidas as seguintes contribuições previdenciárias para os participantes e a patrocinadora: 
- 3% (três por cento) da parcela de remuneração mensal compreendida até o valor do teto de 
contribuição da Previdência Social; e 
- 11% (onze por cento) da parcela de remuneração que exceder o limite do teto da Previdência 
Social. 
Por opção do Participante, a contribuição mensal poderá ser reduzida semestralmente em 25% 
(vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por cento), ocorrendo também à redução da 
contribuição básica da Patrocinadora. 
Dado às características definidas no Plano CV não existem obrigações adicionais da Patrocinadora 
após efetuar os pagamentos das contribuições. 
As contribuições feitas pela Patrocinadora são reconhecidas como despesas de benefícios 
concedidos a empregados. 
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2.13 Reconhecimento da Receita 
A EPE tem como atividade principal estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como: energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, 
fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. 
A Empresa reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é 
provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade; e (iii) quando critérios específicos 

tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme descrição a seguir: 

a) Receita de Subsídios Públicos 
As receitas da EPE são oriundas de dotações orçamentárias, para custeio de despesas e 
investimentos, através do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. A Empresa poderá futuramente 
prestar serviços a terceiros, ensejando a emissão de Notas Fiscais de Serviços.  

b) Receita Financeira 
A receita financeira é decorrente da atualização da taxa Selic de tributos a compensar, da 
atualização monetária dos depósitos judiciais, dos descontos obtidos em pagamentos a 
fornecedores. 
 
 

3 ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS 
 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. A preparação das 
demonstrações financeiras em conformidade com a NBC TG 1000(R1) - CONTABILIDADE 
PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS exige que a Companhia utilize as estimativas e adote 
premissas que afetam os valores apresentados dos ativos e passivos, das receitas e despesas e 
divulgações. Portanto, para preparar as demonstrações financeiras, são utilizadas variáveis e 
premissas derivadas de experiências passadas e de diversos fatores que consideramos razoáveis e 
pertinentes. 
 
 

4 CAIXA E EQUIVALENTES 
 

Os Recursos estão identificados por fontes e vinculações oriundas do Tesouro Nacional (a) e por 
fontes de origem próprias (b), destinam-se principalmente ao pagamento de fornecedores, 
dividendos, pessoal próprio e pessoal cedido de outras empresas estatais e de órgãos públicos, 
encargos sociais e previdência privada, vencíveis no início de janeiro de 2018, em consonância com 
as Programações Financeiras enviadas ao MME para janeiro de 2018. 
 

  2017 2016 
a - Recursos do Tesouro Nacional (Conta 

Limite de Saque) 
2.253.476   1.890.643 

b - Recursos próprios 31.324.255     32.324.398 
Total    33.577.731   34.215.041 

 
 

5 TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPENSÁVEIS 
 

Os créditos tributários a recuperar ou a compensar originaram-se de: 
- CSLL a Compensar: Saldo negativo de 2016 configurado na Escrituração Contábil Fiscal 2016; 
- PIS COFINS a recuperar: retenções a serem compensadas em recolhimentos futuros; 
- IRRF a Compensar: Retenção sobre férias e demais retenções. 
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Descrição  2017 2016 

 (*) ISS a Recuperar -              2.632  
 IRRF a Compensar 4.367  - 
 CSLL a Compensar 33.005  - 
 PIS a Compensar 16.192 15.387 

 COFINS a Compensar           74.731  71.016 
 Antecipação de IRRF – 0561 36.993 31.733 

 (**) Outras Retenções e Tributos -   1.172      
Totais 165.288  121.940  

(*) ISS a recuperar baixado conforme o resultado de indeferimento, por parte da Fazenda Municipal do Rio de Janeiro, 
no processo de pedido de restituição do imposto. 

(**) Outras Retenções e Tributos referem-se à IRRF de Rescisão (1.075,00) e Antecipação da COSIRF (96,90). 

 
6 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 

  2017 2016 
Adiantamento a Empregados 223.962 235.874  
 Adiantamento a Terceiros 167.265 53.914  

Totais 391.227         289.788  
 

Adiantamento a Terceiros:  
Refere-se ao pagamento realizado em 25/10/2017 à FUNAI, referente ao termo de Execução 
Descentralizada (TED) entre a EPE e a FUNAI, conforme Processo nº 48002.003320/2017-84, 
sendo este saldo de R$ 89.970 referente à parcela que ainda não teve prestação de contas. Somado 
ao adiantamento ao fornecedor Sodexo – auxílio alimentação competência janeiro/2018 – no valor 
de R$ 77.296. 
 
 

7 DESPESAS ANTECIPADAS 
Saldo residual de R$ 297.689 referente às assinaturas, anuidades e contratos firmados para o 
exercício de 2018. 
A variação do saldo final entre os exercícios 2018 e 2017 é justificada pela reclassificação ocorrida 
ao longo do exercício do gasto com licença de uso de software, de despesas antecipadas para 
intangível. Visto que se tratam majoritariamente de custos com atualização de softwares, para 
manutenção da versão mais recente, e assim sendo, devem ser amortizados durante o prazo de vida 
útil do bem, que ultrapassa 1(um) ano. Esse critério vem atender à exigência da auditoria externa e 
está de acordo com a norma emitida pelo CFC, NBC TG 1000 (R1) – Seção 18. 
 
 

8 OUTROS CRÉDITOS 
O valor registrado a título de Outros Créditos representa faturas de créditos de passagens e 
hospedagens, emitidas em dezembro/2017 pelo fornecedor P&P Turismo, que serão compensadas 
em pagamentos futuros. 
A variação do saldo final entre os exercícios 2017 e 2016 é justificada pela reclassificação, ocorrida 
ao longo do exercício 2017, sobre as glosas realizadas pela EPE nos faturamentos de Furnas de 
2013 a 2017 e Petrobrás em 2016. A partir do encerramento de 2017, esses valores foram 
reclassificados para contas de controle e destacados em nota explicativa. Essa reclassificação vem 
atender à exigência da auditoria externa, bem como com a norma emitida pelo CFC, NBC TG 1000 
(R1), seção 21, e ajustar os índices de análise das contas patrimoniais. 
A seguir os valores das glosas sobre faturamento que são objeto de contestação entre as partes: 
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  2017 2016 
Glosas s/ faturas de Furnas Centrais 

Elétricas 
958.860 821.456 

*Glosas s/ faturas da Petrobras S/A 69.676 69.676 
Totais 1.028.536         891.132 
                             * Com registro no CADIN. 

 
9 DEPÓSITOS JUDICIAIS 

9.1 Depósitos Judiciais – Previdenciários 
A Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB realizou no exercício de 2009 o Mandado de 
Procedimento Fiscal nº 01.1.01.00.2009.001203-0, visando ao cumprimento das obrigações 
previdenciárias relativas à remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais. 
Ao finalizar o Procedimento Fiscal foi constituído crédito previdenciário e lavrados os autos de 
infração DECAB nº. 37.200.111-4,  37.200.112-2,  37.200.113-0,  37.200.114-9, 37.200.115-7, 
37.200.116-5, 37.200.117-3, e 37.262.717-0, face ao entendimento da SRFB de descumprimentos 
de obrigações principais e acessórias, imputando à empresa o lançamento de contribuições 
previdenciárias acrescidas de juros e multas.  A decisão da SRFB no processo administrativo 
tributário foi no sentido de manter o lançamento e tornar definitiva a constituição do crédito 
tributário. 
Em razão de tais fatos, a EPE ingressou na 13ª. Vara Federal de Brasília - DF, ajuizando ação 
ordinária, com pedido de antecipação de tutela, resultando no Processo nº. 18936- 44.2010.01.3400, 
visando suspender a exigibilidade do crédito tributário de forma a restabelecer a Certidão Negativa 
de Débito ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa das Contribuições Previdenciárias e de 
Terceiros até decisão definitiva da demanda judicial. 
Por decisão da Justiça Federal da 13ª. Vara de Brasília - DF o pedido de antecipação de tutela foi 
indeferido, facultando à EPE o direito de realizar o depósito integral do débito controvertido, a fim 
de gerar de imediato os efeitos legais para suspensão da exigibilidade da cobrança e a garantia do 
juízo. 
Em 14 de junho de 2010, após autorização da Diretoria Executiva da Empresa, realizou-se o 
depósito judicial, no valor de R$ 1.887.652 com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito 
tributário discutido nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº. 18936- 44.2010.4.01.3400 em 
curso perante a 13ª Vara Federal de Brasília – DF. Tal depósito possibilitou a emissão da Certidão 
Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e de 
Terceiros em nome da EPE, em 25 de junho de 2010. 
A partir de 2016, os valores passaram a ser atualizados pelo Índice de Correção IPCA-e mensal. 

9.2  Depósitos Judiciais – Trabalhistas 
Pagamentos de depósitos recursais e encargos processuais, que ao final dos processos serão 
revertidos. 
A partir de 2016, os valores passaram a ser atualizados pela mesma regra do Índice de correção do 
FGTS. 

9.3  Depósitos Judiciais – Cíveis 
Refere-se ao pagamento de Depósito Judicial do Processo n. 2.9575-77-2017.4.01.3400, referente à 
multa de rescisão contratual do imóvel de Brasília/DF. 
 

  2017 2016 
Previdenciárias 2.975.652 2.892.706 

Trabalhistas 132.421 80.755 
Cíveis 122.560 - 
Total 3.230.633         2.973.461 
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10 IMOBILIZADO 
O imobilizado está avaliado ao custo de aquisição e sua depreciação é calculada usando o método 
linear para alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada como 
segue: 

Instalações – dez anos  
Máquinas e Equipamentos – dez anos 

Equipamentos de Informática – cinco anos 
Móveis e Utensílios – dez anos 

 
A seguir posição do imobilizado com o saldo inicial e final em seu valor líquido de depreciação: 

 
 

  Instalações 
Máquinas e 

 Equipamentos 
Equipamentos de 

informática 
Móveis e 
Utensílios 

Totais 

Em 31 de dezembro 
de 2016 

6.247 298.087 584.014 539.980 1.428.329 

Adições (baixas)  - 43.343 561.368 - 604.711 

(-) Depreciação  (6.247)  (69.651)  109.725  (157.695) (123.868) 
Em 31 de dezembro 

de 2017 
- 271.779 1.255.107 382.285 1.909.171 

 
A seguir posição do imobilizado com o saldo inicial e final em seu valor bruto: 

 
Descrição do Imobilizado  2017 2016 

 Instalações 90.384 90.384 

 Máquinas e Equipamentos 794.590 751.248 

Equipamentos de Informática 5.042.882 4.481.514 

Móveis e Utensílios 2.077.128 2.077.128 

Depreciação Acumulada (6.095.813) (5.971.945) 

Total 1.909.171 1.428.329 

 
A seguir as doações recebidas e realizadas no exercício 2017, em valor líquido de depreciação, 
conforme processo administrativo nº 48002.003266/2017-77. 
 
 

Doações de Imobilizado em 2017 Adições Baixas 

 Máquinas e Equipamentos - 560 

Equipamentos de Informática 114.891 12.383 

Total 114.891 12.943 

* Valores líquidos de depreciação 
 

11 ATIVOS INTANGÍVEIS 
Os itens classificados como intangíveis no âmbito da EPE se referem às aquisições de licenças de 
softwares, de acordo com a norma emitida pelo CFC, NBC TG 1000(R1) – Seção 18. 
A amortização do Ativo Intangível é calculada usando o método linear para alocar seus custos, 
menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada em cinco anos. 
A seguir posição do intangível com o saldo inicial e final em seu valor líquido de depreciação: 
 

  Softwares 
Em 31 de dezembro de 2016 393.445 

Adições 888.152 
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 (-) Amortização      (304.357) 
Em 31 de dezembro de 2017 977.240 

 
 
 
A seguir posição do intangível com o saldo inicial e final em seu valor líquido de depreciação: 
 

Descrição Intangível 2017 2016 

 Softwares 5.106.443 4.218.291 

 (-) Amortização Acumulada (4.129.203) (3.824.846) 

Total 977.240 393.445 

 
 

12 AÇÕES JUDICIAIS 
A EPE é parte em processos judiciais e administrativos de natureza cível, trabalhista, previdenciária 
e tributária. 
A administração, com base em pareceres de seus consultores jurídicos internos, provisiona 
integralmente os processos cujo risco de perda seja classificado como provável. 
As ações judiciais existentes na EPE estão assim apresentadas:  

a) Ações com perdas prováveis 
 

  2017 2016 

Trabalhistas 1.446.184 716.000 

Cíveis 5.000 1.000 

Tributárias 221.658 221.658 

Total 1.672.842 938.658 

 
Constituiu-se a Provisão de R$ 1.672.842, de demandas judiciais com base no parecer da 
Consultoria Jurídica da EPE, que realizou avaliação como perda provável para as mesmas, 
conforme abaixo: 
Trabalhistas: referem-se às Reclamações Trabalhistas 0100187-33.2017.5.01.0045, 0101376- 
93.2016.5.01.0073, e 0000852.02.2011.5.01.0027 nas quais são pleiteados pedidos de reintegração 
ao trabalho/conversão justa causa e pagamento de salários vencidos. E também às RTs 0011078-
53.2014.5.01.0082; 0100803-91.2016.5.01.0061; 0011113.21.2015.01.0244; e 0011106-
68.2014.5.01.0016 referentes a pedidos de responsabilidade subsidiária de verbas trabalhistas. 
Cíveis: referem-se às Ações: 
- 43042-75.2007.4.01.3400 – Ação de rito ordinário exigindo nomeação de candidato aprovado em 
concurso público; 
- ACP 0004036-75.2006.404.7001 – Licenciamento da UHE Mauá; e 
- 0041089-14.2012.4.02.5101 – Defensoria Pública da União – Honorários advocatícios em ação do 
concurso público. 
Tributárias: referem-se ao processo 04/354158/2008 Auto de infração do ISS-RJ – Cobrança de ISS 
em contrapartida de convênios com o MME. 

As demais demandas judiciais foram classificadas como remotas, e conforme a NBC TG 1000 (R1) 
Seção 21, não são divulgadas em notas explicativas. 
 
 

13 OBRIGAÇÕES DE BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 
Os gastos com a previdência privada complementar relativos à contribuição da Patrocinadora foram 
de R$ 3.487.311 em dezembro de 2017 e R$ 3.354.687 em 2016. 
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As obrigações financeiras da EPE com a ELETROS registradas no Passivo Circulante estão sendo 
cumpridas integralmente, são vencíveis até o 5º dia útil do mês subsequente aos descontos e ou 
aportes diretos dos Participantes, paritariamente com a contribuição da Patrocinadora e apresentam 
os seguintes saldos em 31 de dezembro: 
 

 
Descrição 2017 2016 

 A – Com Contribuições da Patrocinadora - 280.786 

 B – Com Contribuições dos Empregados - 6.781 

Total - 287.567 
                           * Em 2017 redução devido ao pagamento integral dentro do próprio mês Dez/2017. 
 

14 REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS 
Em atendimento a Resolução nº 3, de 31 de dezembro de 2010, art. 1º, letra “e”, da Comissão 
Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da 
União - CGPAR, o quadro abaixo demonstra as remunerações dos administradores e empregados, 
bem como os salários médios, no exercício de 2017, de acordo com o Plano de Cargos e Salários da 
EPE, aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais– SEST.: 

 

Remuneração Maior Menor Média 

Administradores R$ 32.482,13 
R$ 25.199,09 

(*) 
R$ 31.025,52 

Empregados – Nível 
Médio 

R$ 4.290,33 R$ 3.298,24 R$ 3.598,37 

Empregados – Nível 
Superior 

R$ 27.337,03 
(**) 

R$ 
8.840,54(***) 

R$ 13.453,24 

(*) Honorários pagos à Dirigente aposentado de órgão público, respeitado o limite do teto constitucional. 
(**) Remuneração Global de empregado de cargo efetivo designado para o exercício de Cargo em Comissão. 
(***) Remuneração referente à empregada com redução de carga horária aprovada pela Diretoria Executiva. 
 

15 FORNECEDORES 
Na rubrica de Fornecedores estão apropriadas as obrigações com as compras de insumos e de Ativo 
Imobilizado e Intangível, além das obrigações por serviços prestados por fornecedores nacionais, no 
montante de R$ 423.839 conforme abaixo detalhado: 
 

Vencidos A Vencer Total 
R$ 219.844   R$ 203.995 R$ 423.839 

 
Dos débitos vencidos, R$ 72.803 (setenta e dois mil, oitocentos e três reais) são referentes a 
contestações junto aos fornecedores RL Clean Serviços de Limpeza e Conservação Ltda. (R$ 
28.267) e Documentar Tecnologia e Informação Ltda. (R$ 44.536). 
 

16 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 
Os pagamentos das obrigações trabalhistas e sociais, tais como férias e os respectivos  encargos 
incidentes (INSS, FGTS e Outros), são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o 
regime de competência: 
 

  2017 2016 

 Provisões de férias a pagar 7.417.956 7.156.079 

 INSS a Recolher 992.372 4.943 

 FGTS a Recolher 477.555 - 
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Total 8.887.883 7.161.022 
* Previdência Privada Complementar a Pagar considerado na nota 13 - item b. 
 

17 OBRIGAÇÕES COM A CESSÃO DE PESSOAL 
As obrigações apresentadas neste grupo decorrem da cessão de servidor público e de empregados de 
empresas estatais à EPE. O quadro abaixo demonstra a composição do saldo a pagar em 
31/12/2017. 

 EMPRESA 2017 2016 

1.a) FURNAS Centrais Elétricas S/A - 977.517 

1.b) Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS - 74.146 

2) Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL 175.132 35.000 

3) Superior Tribunal de Justiça – STJ 21.533 34.000 

4) Secretaria de Desenv.e Indus. RJ - SEDES 95.412 - 

Total 292.077 1.120.663 

 
1. A variação do saldo nos itens (1.a) e (1.b) é justificada pela reclassificação, ocorrida ao longo do 
exercício 2017, dos valores cobrados por Furnas e Petrobrás que são objeto de negociações e 
discussões entre as partes. A partir do encerramento de 2017, esses valores foram reclassificados 
para contas de controle. Essa reclassificação vem atender à exigência da auditoria externa, bem 
como a norma emitida pelo CFC, NBC TG 1000(R1), seção 21, e ajustar os índices de análise das 
contas patrimoniais. 
A seguir os valores que são objeto de contestação entre as partes: 
 

 
2017 2016 

Glosas s/ faturas de Furnas Centrais Elétricas 958.860 821.456 

Glosas s/ faturas da Petrobras S/A * 69.676 69.676 

Total 1.028.536 891.132 
                             * Com registro no CADIN em 07/2017. 

2. O saldo final do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica CEPEL corresponde aos meses 
dez/2016 a mar/2017, pago parcialmente no início de Jan/2018. 
3. O saldo final do superior Tribunal de Justiça - STJ corresponde ao mês Dez/2017, com 
vencimento em Jan/2018. 
4. O saldo final da Secretaria de Desenvolvimento e Industria do RJ - SEDES corresponde aos 
meses Jan/2017 a Dez/2017, pago parcialmente no início de Jan/2018. 
 

18 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 
Referem-se aos recursos recebidos em 2011 do Tesouro Nacional para cobertura de custeio e 
investimento, na época sob a forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC.  
Em 2012 a Receita Federal solicitou a COSIT a avaliação tributária com relação ao teor da Nota 
Conjunta nº 06/2012 STN/CCONT/COPAR, o que resultou na emissão da Nota Cosit-E nº 15, de 
21 de janeiro de 2013, determinando que os repasses da União para empresas estatais dependentes 
destinados a cobertura de déficits operacionais sejam oferecidos à tributação. 
Em 05 de julho de 2013 a STN emitiu a Nota Conjunta nº 13/2013/CCONT/COPAR/CPFIN/STN, 
que ratificou tal entendimento. 
Em 2016 a conta é transferida para o grupo Passivo Não Circulante, em atendimento a 
CCONT/STN, e a EPE começa o processo de regularização dos ajustes de exercícios anteriores, 
contratando a empresa especializada Mazars Cabrera para apurar o montante financeiro quanto às 
regularizações das obrigações tributárias com IRPJ/CSLL e dos dividendos, das obrigações fiscais 
acessórias decorrentes dos ajustes, bem como do estudo da reapresentação retrospectiva em 
atendimento a norma emitida pelo CFC, NBC TG 1000 (R1), seção 10.20 e 10.21. 
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Contratada Mazars Cabrera emite nota técnica em 11 de agosto de 2017 que informa a prescrição do 
recolhimento do IRPJ e CSLL derivado do ajuste do AFAC. 
Em 22 de setembro 2017 é solicitado um parecer à consultoria jurídica da EPE quanto à prescrição 
do recolhimento do IRPJ/CSLL derivado dos ajustes do AFAC. Como resposta, a CONJUR 
informa que se trata de decadência e com prazo fim em 01/01/2018. 
Em 05 de janeiro de 2018 a Consultoria Mazars Cabrera apresentou o relatório para o ajuste 
societário e fiscal da regularização do AFAC 2011. O relatório foi revisado e atualizado em 20 de 
fevereiro de 2018 pela própria consultoria fiscal Mazars Cabrera, apresentando os resultados finais 
a seguir: 

I. Total distribuído sobre o resultado gerado pelo ajuste do AFAC 2011: 

Descrição AFAC 2011 

Lucro Acumulado 6.666.166 

IRPJ/CSLL (1.512.776) 

Reserva Legal (5%) (257.670) 

Dividendo Mínimo Obrigatório (25%) (1.223.930) 

Reserva Especial Proposta (3.671.790) 

Lucro Acumulado a distribuir - 

II. IRPJ/CSLL 2011 a pagar sobre ajuste do AFAC 2011: 

Descrição 
IRPJ 
2011 

CSLL 
2011 

Ano 2011 500.944 181.071 

Ano 2014 153.626 56.665 

Ano 2015 224.048 82.772 

Ano 2016 228.752 84.898 

Total 1.107.370 405.406 
* Tributos quitados integralmente em 28/02/2018, acrescido de Multa R$ 302.555 e juros R$ 593.421. 

19 CAPITAL SOCIAL 
O Capital Social da EPE é de R$ 20.544.367 totalmente integralizado pela União. 

 
20 RESULTADO DO EXERCÍCIO 

EPE apresentou no exercício 2017 um lucro de R$ 186.085 (em 2016 de R$ 2.861.200). O referido 
resultado decorreu principalmente de arrecadação de recursos com subsídios para quitação dos 
dividendos apropriados ao resultado de 2016. 

21 REMUNERAÇÃO AO ACIONISTA 
O estatuto social da EPE, incisos II e III do art. 114, estabelece um dividendo mínimo obrigatório 
de 25% sobre o lucro líquido ajustado para pagamento de remuneração ao seu acionista. 
Em conformidade com a Lei 6.404/76, atualizada com todas as alterações produzidas pelas 
legislações posteriores, a Diretoria Executiva da EPE declara ser incompatível a distribuição de 
dividendos adicionais, decorrente do resultado do exercício financeiro 2017 e do ajuste do AFAC 
2011, com a situação orçamentária e financeira da companhia. Assim, propõe a criação de Reserva 
de Lucro Especial, após a criação da Reserva Legal, conforme prevê o § 4º art. 202 da Lei 6.404/76: 
“Dividendo Obrigatório 

Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a 

parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de 

acordo com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001) (Vide Lei nº 

12.838, de 2013) 

... 
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§ 4º O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da 

administração informarem à assembleia-geral ordinária ser ele incompatível com a situação 

financeira da companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa 

informação e, na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores 

Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização da assembleia-geral, exposição justificativa da 

informação transmitida à assembleia. 

§ 5º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4º serão registrados como Reserva 

Especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como 

dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia. 

...” 

Distribuição do Lucro Acumulado 

 
Ajuste 

AFAC 2011 
(A) 

2017 
(B) 

TOTAL 
2017 (A+B) 

2016 

  Lucro líquido após IR 5.153.390 186.085 5.339.474 2.861.200 

  Reserva legal (5%) 257.669 9.304 266.974 143.060 
  Dividendo Mínimo 
Obrigatório (25%) 

1.223.930 44.195 1.268.125 679.535 

  Dividendo Adicional Proposto - - - 2.038.605 

  Reserva Especial Proposta 3.671.790 132.585 3.804.375 - 

 
22 RECEITA 

                             Receitas              2017                 2016 

a) Subsídios Públicos   
 Recursos recebidos do Tesouro Nacional 98.651.681 102.261.506 

b) Ressarcimento de Custos e Despesas   
 Leilões ANEEL - 2.192.743 

c) Outras Receitas   
 Receita Financeira  223.092,86 401.395 

 Reversão de Custos e Despesas 319.630,69 672.485 
 *Outras Receitas 116.200,40 24.885 

Total 99.310.604 105.553.14 
                            *Outras receitas - impactada pela receita de bens recebidos em doação R$ 114.892 

23 CONCILIAÇÃO ENTRE O BALANÇO SOCIETÁRIO E O BALANÇO SIAFI 
 
Em cumprimento ao Acórdão n° 2016/2006 do Tribunal de Contas da União – TCU, publicado no 
Diário Oficial da União em 6 de novembro de 2006, apresentamos a seguir as conciliações dos 
saldos das contas dos Balanços Patrimoniais registrados de acordo com a Lei nº 6.404/76 e suas 
alterações com os saldos registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal – SIAFI, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, o DL nº 200/67, e a Lei Complementar 
nº 101/2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal e suas atualizações. 

 
Descrição Lei 6.404/76 Lei 4.320/64 Diferença Obs. 

Ativo Circulante 34.452.263  34.339.601  112.662  a 

Ativo Não Circulante 6.117.240  6.131.378  (14.138) b 

Total do Ativo 40.569.503  40.470.979  98.524   

Passivo Circulante (13.613.663) (11.271.705) 
(2.341.958

) 
c 

Passivo Não Circulante (1.672.842) (1.672.842) - d 

Patrimônio Líquido (25.282.998) (27.526.432) 2.243.434  e 
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Total do Passivo (40.569.503) (40.470.979) (98.524)  

 
A conciliação apresentou uma diferença no total de R$ 98.524, considerada sem materialidade 
perante o patrimônio bruto. Não foi possível o ajuste no SIAFI em razão do prazo de fechamento do 
sistema ser exíguo para conciliação entre os encerramentos da contabilidade privada e pública. 
As justificativas por grupamento do Balanço Patrimonial estão descritas abaixo: 

a) O Ativo Circulante apresentou uma diferença de R$ 112.662, conforme demonstrado na 
tabela abaixo. Pela diferença no prazo de fechamento do sistema, a regularização dos ajustes na Lei 
4.320/64 se dará no próximo exercício. 

 
Descrição Lei 6.404/76 Lei 4.320/64 Diferença 

Tributos a Compensar 128.295 129.727 (1.433) 

Demais Créditos e Valores a 
Curto Prazo 

746.238 632.143 114.095  

Total 874.532 761.870 112.662  

b) A diferença no Ativo Não Circulante é decorrente do Imobilizado. Em análise final foi 
identificado o registro de despesa como bens e assim retificado a tempo no sistema de controle 
patrimonial e consequentemente na contabilidade Lei 6.404/76. Pela diferença no prazo de 
fechamento do sistema, a regularização dos ajustes na Lei 4.320/64 se dará no próximo exercício. 

 
Descrição Lei 6.404/76 Lei 4.320/64 Diferença 

Imobilizado 8.004.985  8.019.123  (14.138) 

Depreciação Acumulada (6.095.813) (6.095.813) - 

Total 1.909.172 1.923.310 14.138  

 

c)  O Passivo Circulante apresentou uma diferença de R$ 2.341.958 impactada pelo ajuste do 
AFAC 2011, tributos a recolher e dividendos a distribuir. Pela diferença no prazo de fechamento do 
sistema, a regularização dos ajustes na Lei 4.320/64 se dará no próximo exercício. 

Descrição Lei 6.404/76 Lei 4.320/64 Diferença 

Obrigações Fiscais 2.741.740 1.520.820 1.220.920 

Demais Obrigações 10.871.923 9.750.885 1.121.038 

Total 13.613.663 11.271.705 2.341.958 

d) O Passivo Não Circulante não apresenta diferença. 

e) As diferenças no patrimônio líquido estão diretamente relacionadas às informações 
prestadas nos itens (a), (b), (c) e (d) e deverão ter suas regularizações providenciadas no exercício 
de 2018. 

                           Luiz Augusto Nobrega Barroso 
                                          Presidente 

  
José Mauro Ferreira Coelho Amílcar Gonçalves Guerreiro 

Diretor             Diretor 
 

Alvaro Henrique Matias Pereira 
 

Ricardo Gorini de Oliveira 
Diretor             Diretor 

  
Sandro da Silva Abilio  

CRC-RJ 093927/O-1 Contador  
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
Aos Gestores da  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE 
Rio de Janeiro - RJ 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro 
de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.  
 
Somos independentes em relação à Empresa de Pesquisa Energética, consoante os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Cabe ressaltar que cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Principais assuntos de auditoria 
Os chamados “Principais assuntos de auditoria” são aqueles que, em nosso julgamento profissional, 
são os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses temas foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo, bem como na formação de 
nossa opinião sobre tais evidências contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada 
sobre esses pontos. 
 
Para o exercício de 2017, a EPE não submeteu seus bens registrados no ativo imobilizado ao teste 
de recuperabilidade (impairment test), conforme orientação dada através da NBC TG 01. 
Observamos que, as aquisições ocorridas durante o exercício, estão registradas de maneira 
adequada. 
 
A Administração informa nas Notas Explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 
de 2017 - Resumo das Principais Políticas Contábeis, item 2.7- Imobilizado, que em conformidade 
com o NBC TG 1000 (R1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovado pela Resolução 
1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade, não identificou qualquer evidência de falta de 
recuperabilidade dos ativos imobilizados. 
 
A Empresa de Pesquisa Energética – EPE, efetuou a transferência do saldo da Conta Passivo Não 
Circulante - Adiantamento para futuro Aumento de Capital – AFAC - R$ 6.666.165,57, para o 
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Patrimônio Líquido e Passivo Circulante, conforme descrito nas Notas Explicativas às 
demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2017 - Resumo das Principais Políticas Contábeis, 
item 18 - Adiantamento para futuro aumento de Capital. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 
A administração da empresa é responsável por essas demais informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração, e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade consiste em ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se este se encontra inconsistente com as 
demonstrações contábeis, com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou se, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se acaso concluirmos, com base no trabalho realizado, 
que há distorção significativa no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da EPE em continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa, ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da EPE são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 

As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
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de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos desta empresa. 

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Empresa de Pesquisa Energética - EPE. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
EPE a não mais se manter em continuidade operacional. 

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos 
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das 
demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. 

Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha 
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, 
determinarmos que o assunto não deva ser comunicado em nosso relatório porque as consequências 
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público. 

Outros 
1. Examinamos também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referente ao exercício de 31 
de dezembro de 2017, elaborada sob a responsabilidade da administração Empresa de Planejamento 
Energética - EPE, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para 
companhias abertas e como informação suplementar pela IFRS´s que não requerem a apresentação 
da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos 
anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em seus aspectos relevantes, 
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

2. Chamamos a atenção para o fato que as Demonstrações Contábeis do Exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2016 foram auditadas por nossa firma, cujo relatório foi emitido em 22/02/2017 
não continha modificação de opinião. 
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Ribeirão Preto (SP), 18 de janeiro de 2018. 

AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S 
CRC-2SP 022486/O-4 CVM – 9555 

Tanagildo Aguiar Feres 
Contador - CRC-1-SP 067138/O “S” RJ 

 
 
 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EPE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

Os membros do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, abaixo assinados, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram o relatório de Administração relativo o 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017: e as Demonstrações Financeiras da Empresa, 
composta por: a) Balanço Patrimonial; b Demonstração do Resultado do Exercício; c) 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; d) Demonstração do Fluxo de Caixa; e) 
Demonstração do Valor Adicionado; f) Notas Explicativas; as quais foram auditadas pelos auditores 
independentes Aguiar Feres Auditores Independentes S/S, cujo o Relatório de Auditoria, que em 
conformidade com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, emitiram em 18 de janeiro de 2018, 
certifica as demonstrações contábeis da EPE, e objeto de Manifestação da Auditoria Interna em 2 de 
março de 2018. 
O Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, por unanimidade, é de opinião 
que os referidos Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras refletem adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE, ressaltando que o ajuste do Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital - AFAC de 2011, reconhecido como Receita de Exercícios Anteriores resultou em ajusteis 
contábeis, gerando IRPJ e CSLL, dividendos mínimos obrigatórios e constituição da Reserva de 
Lucro Especial, conforme as Notas Técnicas nº 04 e 06/SRF, de 13/03/2018, e Parecer 
CONJUR/EPE nº 013/2018, de 15/03/2018. 
Por todo exposto, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2017 encontram-se em condições de serem submetidos à 
aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas. 
 

Brasília, 15 de março de 2018. 
 

SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO 
SERGIO ALONSO DA COSTA 

MAURICIO DE OLIVEIRA ABI CHAHIN 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PROPOSTA PARA DESTINAÇÃO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

Os membros do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, abaixo assinados, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, tomaram conhecimento da proposta da Administração, 
a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral ordinária – AGO. 
Em cumprimento aos dispositivos legais que regem a matéria e, considerando que a EPE apresentou 
no exercício de 2017 um Lucro Ajustado de R$ 5.339.474 (Cinco milhões, trezentos e trinta e nove 
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais), a Administração propôs à Assembleia Geral dos 
Acionistas a distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado a título de 
dividendos mínimos, no valor de R$ 1.268.125 (Um milhão, duzentos e sessenta e oito mil e cento e 
vinte e cinco reais), em atendimento ao que prevê os incisos II e III do art. 114 do Estatuto social da 
EPE, e Reserva de Lucro Especial para Dividendos no valor de R$ 3.804.375 (Três milhões, 
oitocentos e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais), nos termos do parágrafo 4º e 5º artigo 202 
da Lei nº 6.404/1976. 

Descrição 
Valores em 

R$ 
  Lucro líquido do Exercício 

• Lucro do Exercício – R$186.085 
• Ajuste do AFAC – R$ 5.153.390 

 

5.339.474 

  Reserva legal (5%) 266.974 

  Dividendos Mínimos Obrigatórios 1.268.125 

  Reserva de Lucros Especial para Dividendos 3.804.375 

O Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, no exercício de suas atribuições 
legais e estatutária, é de opinião que a Proposta da Administração para destinação do resultado do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 encontra-se em condição de ser submetido à 
aprovação da Assembleia Geral Ordinária da EPE. 
 
 

Brasília, 15 de março de 2018. 
 

SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO 
SERGIO ALONSO DA COSTA 

MAURICIO DE OLIVEIRA ABI CHAHIN 
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8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 
O item apresenta informações sobre o tratamento dado no âmbito da EPE para o 

cumprimento das determinações e recomendações emitidas pelos órgãos de controle, as medidas 
administrativas adotadas para apuração de responsabilidade por dano ao erário, a demonstração da 
conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações de acordo com o disposto no artigo 5º 
da Lei nº 8.666/93, bem como informações sobre as ações de publicidade e propaganda. 
 
 
8.1. TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU E DO OCI – 
CGU/PR 

8.1.1 – Tratamento de Determinações e Recomendações Do TCU 

Este item tem por finalidade fornecer uma visão gerencial de como a EPE trata as 
determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 
Na EPE, a Auditoria Interna tem a atribuição de gerir o atendimento das recomendações e 

das determinações exaradas em Acórdãos do TCU, por força do estabelecido no artigo 29, inciso IV 
do Regimento Interno da Empresa, que atribui à unidade exercer a interface institucional com 
entidades externas de controle, atuando no provimento de informações e no apoio às auditagens 
realizadas por estas. 

 
No exercício de 2017, o Tribunal de Contas da União encaminhou diligências, fez 

acompanhamento dos leilões em que a EPE atuou como parte tendo em vista suas ações na 
elaboração do Programa de Expansão da Transmissão e do Plano Decenal de Energia, e outras 
solicitações de informações em processo em que a EPE é agente, porém não consta como 
interessada. Todas as solicitações foram devidamente atendidas e respondidas. 

 
A tabela a seguir apresentada resume a relação dos Acórdãos do TCU emitidos em 2017 os 

quais apresentaram manifestação com relação à EPE: 
 
QUADRO – Relação dos Acórdãos do TCU relacionados com a EPE - 2017 
 
PROCESSO 029.192/2016-1 (Relatório de Auditoria Operacional) 

ACÓRDÃO 2.723/2017 – Plenário – Ata 50/2017 – 06/12/2017 

EMENTA Relator: José Múcio Monteiro – Auditoria de Natureza Operacional. 
Processo de Estruturação de Grandes Empreendimentos Hidrelétricos. 
Deficiências Relacionadas ao Tratamento das Variáveis Socioambientais e 
à Análise da Adequabilidade dos EVTES realizada pelo poder Público. 
Possibilidade de Assimetria de Informações. Determinações e 
Recomendações. Arquivamento. 

Entidades: Ministério de Minas e Energia (MME), Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e 
Centrais Elétricas Brasileiras S. A. (Eletrobras). 

RECOMENDAÇÕES / 
DETERMINAÇÕES 

9.2. determinar ao MME que, no prazo de cento e vinte dias: 

9.2.1. elabore nota técnica ... 

9.2.2. elabore, em articulação com a Aneel e com a EPE, nota técnica 
voltada ao estabelecimento de procedimento contínuo e estruturado de 
acompanhamento do desenvolvimento dos estudos de viabilidade e 
inventário, definindo, detalhadamente, as atividades a serem realizadas, 
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seus prazos e responsáveis, as informações a serem prestadas pelos 
interessados, as análises a serem realizadas a partir dos dados 
periodicamente encaminhados, entre outros aspectos relevantes; 

9.2.3. elabore, em articulação com a Aneel e com a EPE, nota técnica 
voltada ao estabelecimento, em normativo, do acesso irrestrito do Poder 
Concedente aos dados e estudos em andamento e da obrigatoriedade de que 
os desenvolvedores dos estudos de inventário e de viabilidade forneçam, 
tempestivamente, as informações porventura solicitadas pelos órgãos e 
entidades competentes, estabelecendo sanções por eventuais 
descumprimentos de prazo ou obstruções ao acompanhamento estatal, 
como a não disponibilização de informações relevantes aos projetos; 

SITUAÇÃO Em 14/12/2017 foi protocolado no MME o Acórdão do TCU nº 2723, com 
determinações ao Ministério de Minas e Energia, entre outras ações. 

Em reunião de 11/01/18, entre a EPE, a Secretaria Executiva e a Secretaria 
de Planejamento do MME, a EPE ficou responsável por coordenar a 
elaboração da Nota Técnica voltada à revisão das Instruções para Estudos 
de Viabilidade, 1997 conforme descrito no item 9.2.1 do Acórdão. 

Desde então a análise das Instruções e propostas de melhorias está sendo 
elaborada por um grupo de trabalho sob coordenação da SEG e com 
representantes da Presidência, SGE, STE e SMA. Até o momento as 
superintendências encaminharam as suas primeiras contribuições referentes 
ao Diagnóstico das Fragilidades das Instruções e às Propostas de 
Melhorias, para composição da primeira minuta do documento, que está 
em elaboração. O grupo fará reuniões semanais até a emissão final da Nota 
Técnica ao MME prevista para 29/03/2018, atendendo ao prazo estipulado 
pelo TCU ao MME. 

As demais determinações estão sendo tratadas pelo MME e a EPE ainda 
não foi consultada para se manifestar ou contribuir. 

PROCESSO TC-007.859/2017-1 (Relatório de Levantamento) 

ACÓRDÃO Acórdão nº 2.659/2017 – Plenário – Ata 49/2017 – 29/11/2017 

EMENTA Relator: Aroldo Cedraz – Relatório de Levantamento de Auditoria nas 
Políticas Públicas Relacionadas às Fontes de Energia Renováveis. 
Determinação Para Nova Fiscalização. Manutenção de Sigilo de Peças. 
Ciência. Arquivamento. 

Entidades: Ministério de Minas e Energia (MME), Ministério de Meio 
Ambiente (MMA), Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicações (MCTIC), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Casa Civil da Presidência da 
República, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) e Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen). 

RECOMENDAÇÕES / 
DETERMINAÇÕES 

9.1. determinar à Segecex, ouvidas as SecexAmbiental e SeinfraElétrica, 
que realize auditoria operacional piloto sobre energias renováveis no setor 
elétrico brasileiro, considerando no escopo a proposta de fiscalização 
descrita no Anexo 1, Peça 38, e eventual alteração decorrente da Consulta 
Pública 33, em andamento no Ministério de Minas e Energia, podendo os 
resultados da auditoria ser utilizados como subsídio para definição da 
matriz de planejamento da auditoria coordenada na temática de 
investimentos em infraestrutura de energia elétrica sustentável; 

9.2. manter o sigilo da Peça 38; 

9.3. encaminhar cópia do Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto 
que o fundamentarem, além da cópia do Relatório de Levantamento, ao 
Conselho Nacional de Política Energética, ao Ministério de Minas e 
Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica, à Empresa de Pesquisa 
Energética, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ao Ministério do 
Meio Ambiente, à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão de 
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Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados 
à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal e à Comissão de 
Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do 
Consumidor do Senado Federal; e 

9.4. arquivar, com fulcro no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas da União, o presente processo. 

SITUAÇÃO Não foram emitidas Determinações/Recomendações/Orientações para a 
EPE. 

PROCESSO TC-005.367/2017-4 (ADS – Atos de Admissão) 
 

ACÓRDÃO Acórdão nº 2.959/2017 ATA 10 – Segunda Câmara – 04/04/2017 

EMENTA Relator: Aroldo Cedraz – Atos de Admissão. 

Interessados: Bianca Nunes de Oliveira (080.677.787-79); Carolina 
Oliveira de Castro (102.919.067-45); Helena Portugal Gonçalves da Motta 
(051.493.576-69); Marcelo Henrique Cayres Loureiro (073.547.127-44). 

Entidade: Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
RECOMENDAÇÕES / 
DETERMINAÇÕES 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:  
1.7.1. determinar ao órgão de pessoal da unidade jurisdicionada que 
cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de 
admissão relativos aos servidores acima nominados, corrigindo as falhas 
ora identificadas. 
 

SITUAÇÃO A EPE efetuou o cadastramento conforme determinado, e apresentou suas 
manifestações à SEFIP/TCU, conforme Ofício nº 004/AIN-EPE/2017. 

Foram encaminhados os documentos comprobatórios dos registros 
realizados no Sistema e-Pessoal, tendo em vista a nova submissão dos atos 
de admissão realizada em atendimento à determinação contida no item 
1.7.1 do Acórdão nº 2959/2017 – TCU – 2ª Câmara. 

Relativamente ao novo procedimento de cadastramento com as correções e 
informações complementares correspondentes informamos que o mesmo 
foi realizado no novo Sistema do TCU e-Pessoal, ao invés de ser realizado 
no antigo Sistema Sisac, tendo em vista que este último não mais se 
encontrava disponível para fins de registro dos atos de competência da 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE. O próprio sistema Sisac gerou a 
seguinte mensagem: “Atos de admissão CLT não podem mais ser inseridos 
ou restaurados no SISAC, enviá-los via o novo sistema e-Pessoal”. 

Os atos de admissão refeitos via Sistema e-Pessoal se referem aos 
seguintes empregados: Bianca Nunes de Oliveira; Carolina Oliveira de 
Castro; Helena Portugal Gonçalves da Motta; e Marcelo Henrique Cayres 
Loureiro. 

 

8.1.1.1 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

Quadro A.8.1.1 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

expedida Data da ciência 

017.509/2008-4 3.924/2009 
1.5.1.2 (Rel. CGU 4.2.1.2 e 

4.3.1.1 e 4.1.1.7) 
Ofício 477/2009- 
TCU/SECEX -1 

31/07/2009 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

EPE – SISORG 76608 – PRESIDÊNCIA 
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Descrição da determinação/recomendação 
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas pela CGU quanto 
aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz respeito ao item 4 – gestão de 
programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 
4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do Relatório nº 208.435. 

Item 4.2.1.2 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: Deverá ser elaborado normativo interno 
disciplinando a instrução processual. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Conforme já justificado em outros exercícios, diversas ocorrências ao longo dos anos vêm dificultando a 
implementação do Projeto denominado CEDOC cujo objeto abrange, entre outras, a elaboração de Sistema Normativo 
que permitirá atendimento destas recomendações. 

Citamos, entre outros, que o Projeto sofreu várias paralisações devido à: frustação em processo licitatório; apuração de 
denúncias; demandas de órgãos de controle interno e externo; mudanças normativas; e contingências orçamentárias.  

Não obstante, a conclusão do Projeto “Estruturar o Centro de Documentação (CEDOC) em suas três frentes (Gestão 
de Processos, Gestão Documental e Sistema Normativo)” sempre foi tratado como de suma importância para o 
aprimoramento dos controles internos da EPE.  

Situação da providência em 2016: Visando fortalecer o seu ambiente de controle, a EPE realizou o levantamento de 
informações nas áreas de negócio para a readequação do documento de macrovisão da Empresa. Entretanto a 
conclusão o Projeto CEDOC permaneceu pendente, sendo uma de suas vertentes a explicitação e a definição das 
autoridades e responsabilidades de cada uma das áreas, sendo hoje praticado o estabelecido no Guia de Competências” 
aplicável às Licitações e às Contratações pertinentes a Obras e Serviços, Compras e Alienações, realizadas pela 
Empresa. 

Neste contexto, observou-se que duas frentes do Projeto (gestão documental e gestão de processos) não foram 
concluídas em 2016 como desejado. Não houve a elaboração de normativos internos visando à padronização da 
instrução processual, no qual devem ser contemplados todos os critérios, responsabilidade e procedimentos 
relacionados à gestão de documentos arquivísticos, incluindo as fases de criação, tramitação, uso, organização, 
recuperação e destinação final dos documentos. Também não houve a implantação do controle sistemático dos 
trâmites internos dos processos, uma vez que o citado Projeto não progrediu no ritmo desejável. Houve dificuldades 
orçamentárias e de relacionamento com os prestadores de serviço contratados para o desenvolvimento das atividades 
de consultoria. Em março de 2015 as empresas contratadas interromperam as suas atividades, quais sejam: operação 
do Protocolo, tratamento do acervo documental, elaboração do modelo de Gestão Documental e desenvolvimento da 
plataforma. A EPE foi obrigada a alocar, de forma emergencial, pessoal próprio e sem qualquer treinamento para 
manter o atendimento às demandas do protocolo; foi iniciada, de forma precária, a autuação de processos 
administrativos convencionais relacionados aos temas: pagamento, aplicação de penalidades, licitação, sindicância, 
prestação de contas e processo administrativo disciplinar.  

Posteriormente identificou-se o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, solução tecnológica utilizada pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP no projeto de Processo Eletrônico nacional, como uma 
ferramenta importante e adequada para suportar a gestão documental da Empresa; Assim, foi solicitada ao MP a 
cessão da ferramenta SEI. Por questões alheias aos esforços da empresa, a cessão da ferramenta não foi efetivada no 
exercício de 2016. Concomitante a EPE iniciou a elaboração do seu Manual de Redação Oficial.  

Situação da providência em 2017: Por meio do Ofício nº0237/EPE/2017, de 24 de abril/2017, em resposta ao Ofício 
nº 10-444/2016-TCU/SeinfraElétrica – TC028.601/2016-5, foi informado que , após solicitação encaminhada em 12 
de junho/2015 ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que a EPE ainda não havia obtido resposta 
positiva para utilização do SEI. Entretanto houve uma sinalização positiva após os esforços empreendidos. 
Aguardava-se a confirmação e efetivação da cessão do SEI para definição do melhor modelo para parametrização e 
normatização, considerando as funcionalidades do sistema, assim como se procederia a revisão das datas de conclusão 
estabelecidas para o projeto. Entretanto, a despeito dos esforços empreendidos, a EPE não tem governança sobre o 
atendimento desta solicitação. 

Independentemente iniciou-se, no âmbito do Projeto CEDOC, o mapeamento dos cenários atual e futuro dos 
principais processos da Empresa e, concomitantemente, a elaboração dos instrumentos normativos necessários para a 
realização das atividades. 

A EPE continuou em negociação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MP, órgão gestor de tal 
sistema, para viabilizar a cessão e implantação da ferramenta no ambiente da EPE, porém, a Empresa não tem 
governança sobre o atendimento desta solicitação. 

Visando melhorar o controle e a execução das atividades, a EPE, de forma emergencial, adotou a implantação de 
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processos administrativos convencionais dos seguintes assuntos: pagamento, aplicação de penalidades, sindicância, 
licitação, prestação de contas e processo administrativo disciplinar. 

Não foi elaborado normativo interno disciplinando a instrução processual. Foram definidos os fluxos dos processos de 
pagamento, de aplicação de penalidades, de licitação, prestação de contas e processo administrativo disciplinar que 
resultou na implantação do respectivos processos administrativos. Foram elaborados os normativos de fiscalização e 
gestão de contratos, prestação de contas e processo administrativo disciplinar e sindicâncias, ainda  pendentes de 
aprovação pela Diretoria Executiva. Reiteramos que ainda não foi autorizado o acesso à plataforma do SEI. 

A implantação da Gestão Documental na EPE é de suma importancia para a empresa e está prevista no Planejamento 
Estratégico Institucional - PEI 2016/2019, todavia, ao logo do exercício, enfrentamos dificuldades no seu 
desenvolvimento tais como: a plataforma SEI não foi disponibilizada, a servidora do Arquivo Nacional requisitada 
para coordenar a implantação desse projeto retornou ao seu órgão de origem (a EPE não dispõe dessa expertise em seu 
PCS, impossibilitando levar tal necessidade a concurso) implicando a suspensão das atividades internas que vinham 
sendo realizadas. Foi concluido o mapeamento dos fluxos dos processos de pagamento, de licitações, de folha de 
pagamento, do Plano Decenal de Energia – PDE - e de Habilitação Técnica de Empreendimentos para os Leilões de 
Energia. Sua automação e documentação ficaram prejudicadas em razão das ocorrencias anteriormente registradas. 
Atualmente, a EPE avalia a possibilidade de contratar uma consultoria para desenvolvimento do modelo de gestão 
documental e sua operacionalização, mediante alocação de recursos orçamentários específicos. Outra frente estuda a 
possibilidade de se firmar um termo de parceria com o Arquivo Nacional para a condução do projeto. Os prazos 
definidos no PEI fixam em 31/12/2019 a previsão de sua conclusão.  

 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

expedida 
Data da ciência 

017.509/2008-4 3.924/2009 
1.5.1.2 (Rel. CGU 4.2.1.2 e 

4.3.1.1 e 4.1.1.7) 
Ofício 477/2009- 

TCU/SECEX -1 
31/07/2009 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

EPE – SISORG 76608 – PRESIDÊNCIA 

Descrição da determinação/recomendação 

Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas pela CGU quanto 
aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz respeito ao item 4 – gestão de 
programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 
4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do Relatório nº 208.435. 
Item 4.3.1.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: Deverá ser elaborado normativo interno 
disciplinando o arquivamento dos documentos contendo informações técnicas. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Conforme já justificado em outros exercícios, diversas ocorrências ao longo dos anos vêm dificultando a 
implementação do Projeto denominado CEDOC cujo objeto abrange, entre outras, a elaboração de Sistema Normativo 
que permitirá atendimento destas recomendações. 

Citamos, entre outros, que o Projeto sofreu várias paralisações devido à: frustação em processo licitatório; apuração de 
denúncias; demandas de órgãos de controle interno e externo; mudanças normativas; e contingências orçamentárias. 

Não obstante, a conclusão do Projeto “Estruturar o Centro de Documentação (CEDOC) em suas três frentes (Gestão 
de Processos, Gestão Documental e Sistema Normativo)” sempre foi tratado como de suma importância para o 
aprimoramento dos controles internos da EPE.  

Informamos que as ações para cumprimento desta Determinação encontram-se em andamento.  

Situação da providência em 2016: As regras de arquivamento de documentos e o tratamento do acervo documental 
(tratamento do passivo documental), ou seja, criação e aplicação dos instrumentos de gestão documental (plano de 
classificação de documentos e tabela de temporalidade documental) vinham sendo elaborados no âmbito do Projeto 
CEDOC – Gestão Documental. O contrato, responsável pela implantação do Centro de Documentação da EPE 
(elaboração do Modelo de Gestão Documental, desenvolvimento de plataforma de gestão documental e tratamento do 
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acervo), foi rescindido unilateralmente em abril de 2015 com a aplicação das penalidades devidas. Nesse contexto, a 
EPE, desde então, tem pesquisado soluções tecnológicas para suportar a gestão documental da Empresa e identificou o 
Sistema Eletrônico de Informações – SEI como uma ferramenta importante e adequada para as necessidades da 
Empresa, incluindo a adoção de processos administrativos eletrônicos. A EPE manteve negociação com o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão -MP, órgão gestor de tal sistema, para  viabilizar a cessão e implantação da 
ferramenta no ambiente da EPE.  

Situação da providência em 2017: Por meio do Ofício nº0237/EPE/2017, de 24 de abril/2017, em resposta ao Ofício 
nº 10-444/2016-TCU/SeinfraElétrica – TC028.601/2016-5, foi informado que , após solicitação encaminhada em 12 
de junho/2015 ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que a EPE ainda não havia obtido resposta 
positiva para utilização do SEI. Entretanto houve uma sinalização positiva após os esforços empreendidos. 
Aguardava-se a confirmação e efetivação da cessão do SEI para definição do melhor modelo para parametrização e 
normatização, considerando as funcionalidades do sistema, assim como se procederia a revisão das datas de conclusão 
estabelecidas para o projeto. Entretanto, a despeito dos esforços empreendidos, a EPE não tem governança sobre o 
atendimento desta solicitação. 

A frente do Projeto CEDOC que trata da implantação da gestão documental na EPE permaneceu no novo ciclo de 
Planejamento Estratégico Institucional (2016-2019) como projeto estratégico vinculado ao objetivo “Buscar a 
qualidade, a transparência e celeridade no desenvolvimento do trabalho” e iniciativa “Aprimorar os processos 
internos”. Para as atividades relacionadas ao tratamento do acervo documental, a EPE viabilizará, após a implantação 
da plataforma de gestão documental e elaboração do Modelo de Gestão Documental, nova contratação de empresa 
especializada com a finalidade de organização, digitalização e avaliação documental. 

Em relação ao ponto de controle objeto da recomendação, ressalta-se que a EPE não formalizou novos convênios, e 
que o arquivamento da documentação técnica atualmente observa rotinas específicas de cada área, inexistindo a 
instrução do respectivo processo administrativo. A servidora pública requisitada em 2013 ao Arquivo Nacional para 
coordenar tais atividades retornou ao seu órgão de origem e a elaboração das diretrizes necessárias foi suspensa. A 
EPE não dispõe de pessoal próprio com a expertise necessária ao desenvolvimento dessas atividades e está avaliando a 
contratação de consultoria (superação de restrições orçamentárias) para retomar o desenvolvimento do projeto. Outra 
alternativa em estudo é possibilidade de firmar um termo de parceria com o Arquivo Nacional para desenvolvimento 
do projeto.  

 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

expedida 
Data da ciência 

017.509/2008-4 3.924/2009 
1.5.1.2 (Rel. CGU 4.2.1.2 e 

4.3.1.1 e 4.1.1.7) 
Ofício 477/2009- 

TCU/SECEX -1 
31/07/2009 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

EPE – SISORG 76608 – PRESIDÊNCIA 

Descrição da determinação/recomendação 

Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas pela CGU quanto 
aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz respeito ao item 4 – gestão de 
programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 
4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do Relatório nº 208.435. 

Item 4.1.1.7 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: Deverá ser elaborado normativo interno 
disciplinando a instrução processual. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
Conforme já justificado em outros exercícios, diversas ocorrências ao longo dos anos vêm dificultando a 
implementação do Projeto denominado CEDOC cujo objeto abrange, entre outras, a elaboração de Sistema Normativo 
que permitirá atendimento destas recomendações. 

Citamos, entre outros, que o Projeto sofreu várias paralisações devido à: frustação em processo licitatório; apuração de 
denúncias; demandas de órgãos de controle interno e externo; mudanças normativas; e contingências orçamentárias. 
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Não obstante, a conclusão do Projeto “Estruturar o Centro de Documentação (CEDOC) em suas três frentes (Gestão 
de Processos, Gestão Documental e Sistema Normativo)” sempre foi tratado como de suma importância para o 
aprimoramento dos controles internos da EPE.  

Informamos que as ações para cumprimento desta Determinação encontram-se em andamento.  

Situação da providência em 2016: A EPE, no âmbito do Projeto CEDOC, realizou o mapeamento dos processos de 
folha de pagamento, de habilitação dos Empreendimentos para os Leilões de Geração e do Plano Decenal de Energia 
(PDE), dos cenários atual e futuro dos seguintes processos: “Contratação de Bens, Serviços e Obras” e “Fiscalização 
de Contratos” . Concomitantemente, iniciou-se a elaboração dos instrumentos normativos que orientarão as atividades 
e a instrução processual. Mesmo não tendo sido finalizado o mapeamento do cenário futuro destes processos, a DGC 
resolveu implantar algumas melhorias e criou a área de Gestão de Contratos, na Superintendência de Recursos 
Logísticos- SRL, com o objetivo de segregar as atividades de fiscalização administrativa/financeira das de fiscalização 
técnica de contratos, privilegiando a eficiência na condução do processo e ampliando a participação dessa 
Superintendência na orientação, supervisão e coordenação dos referidos processos, permitindo assim mitigar falhas, 
gargalos e problemas em favor da melhoria contínua dos processos. 

A aplicação dos regramentos, no que se refere aos processos administrativos, será tratada no âmbito da gestão 
documental. Considerando que a frente do Projeto CEDOC responsável pela criação e implantação do Modelo de 
Gestão Documental da EPE teve o contrato rescindido unilateralmente em abril de 2015 com a aplicação das 
penalidades devidas, a EPE, desde então, tem pesquisado soluções tecnológicas para suportar a gestão documental da 
Empresa e identificou o Sistema Eletrônico de Informações – SEI como uma ferramenta importante e adequada para 
as necessidades da Empresa, incluindo a adoção de processos administrativos eletrônicos. A EPE entrou em processo 
de negociação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, órgão gestor de tal sistema, para 
viabilizar a cessão e implantação dessa ferramenta no seu ambiente.  

Situação da providência em 2017: Por meio do Ofício nº0237/EPE/2017, de 24 de abril/2017, em resposta ao Ofício 
nº 10-444/2016-TCU/SeinfraElétrica – TC028.601/2016-5, foi informado que , após solicitação encaminhada em 12 
de junho/2015 ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que a EPE ainda não havia obtido resposta 
positiva para utilização do SEI. Entretanto houve uma sinalização positiva após os esforços empreendidos. 
Aguardava-se a confirmação e efetivação da cessão do SEI para definição do melhor modelo para parametrização e 
normatização, considerando as funcionalidades do sistema, assim como se procederia a revisão das datas de conclusão 
estabelecidas para o projeto. Entretanto, a despeito dos esforços empreendidos, a EPE não tem governança sobre o 
atendimento desta solicitação. 

Ademais, em relação ao ponto de controle objeto da recomendação, ressalta-se que, para os contratos de serviço de 
natureza continuada, a EPE segue as recomendações da Instrução Normativa MP/SLTI nº 2 e suas alterações. 

As áreas técnicas têm sido orientadas acerca da adequação das planilhas de formação de preços, no bojo da atribuição 
de coordenação e supervisão cometida à área de gestão de contratos. Quanto aos contratos administrativos, como já 
dito, adotamos as diretrizes estabelecidas pelo SLTI/MP. Registramos que ainda não houve manifestação do 
Ministério do Planejamento sobre a utilização do sistema SEI pela EPE, implicando na paralisação das atividades de 
gestão documental. 
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8.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 
(OCI) – CGU/PR 
 

Este item tem por finalidade fornecer uma visão gerencial de como a EPE trata as 
recomendações do órgão de controle interno (OCI)  

 
Na EPE, a Auditoria Interna tem a atribuição de gerir o atendimento das recomendações e 

das auditorias realizadas pela Controladoria Geral da União – CGU/PR, por força do estabelecido 
no Regimento Interno da Empresa, que atribui à unidade exercer a interface institucional com 
entidades externas de controle, atuando no provimento de informações e no apoio às auditagens 
realizadas por estas. 

 
Em relação às ações de auditoria da CGU, não houve emissão de recomendações no 

exercício de 2017.  
 

8.2.1 Deliberações Da CGU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 
 

Foi procedido ao acompanhamento das Recomendações pendentes de exercícios anteriores, 
realizados por meio do Sistema Monitor da CGU, constando a seguinte situação em 2017. 
 
Número do documento que originou a recomendação (Relatório, NA, NT, etc.): 
Relatório de Auditoria de Gestão nº 2007208435 

Descrição do item do Relatório (ou da NA, ou da NT): 
4.1.1.7. CONSTATAÇÃO (025) 

(item 5.4 do Relatório; item 4.1.1.7 do Anexo I ao Relatório) 

� Falha na elaboração da planilha estimativa do custo da contratação. 

• Recomendação 001: 

• Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando a instrução processual. 

Situação da providência:  
 
Em relação ao ponto de controle objeto da recomendação, ressalta-se que, para os contratos de 
serviço de natureza continuada, a EPE segue as recomendações da Instrução Normativa MP/SLTI 
nº 2 e suas alterações. 
 
As áreas técnicas têm sido orientadas acerca da adequação das planilhas de formação de preços, no 
bojo da atribuição de coordenação e supervisão cometida à área de gestão de contratos. Quanto aos 
contratos administrativos, como já dito, adotamos as diretrizes estabelecidas pelo SLTI/MP. 
 
A implantação da Gestão Documental na EPE é de suma importancia para a empresa e está prevista 
no Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2016/2019, todavia, ao logo do exercício, 
enfrentamos dificuldades no seu desenvolvimento tais como: a plataforma SEI não foi 
disponibilizada, a servidora do Arquivo Nacional requisitada para coordenar a implantação desse 
projeto retornou ao seu órgão de origem (a EPE não dispõe dessa expertise em seu PCS, 
impossibilitando levar tal necessidade a concurso) implicando a suspensão das atividades internas 
que vinham sendo realizadas. Foi concluido o mapeamento dos fluxos dos processos de pagamento, 
de licitações, de folha de pagamento, do Plano Decenal de Energia – PDE - e de Habilitação 
Técnica de Empreendimentos para os Leilões de Energia. Sua automação e documentação ficaram 
prejudicadas em razão das ocorrencias anteriormente registradas. Atualmente, a EPE avalia a 
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possibilidade de contratar uma consultoria para desenvolvimento do modelo de gestão documental e 
sua operacionalização, mediante alocação de recursos orçamentários específicos. Outra frente 
estuda a possibilidade de se firmar um termo de parceria com o Arquivo Nacional para a condução 
do projeto. Os prazos definidos no PEI fixam em 31/12/2019 a previsão de sua conclusão. 
 
Descrição do item do Relatório (ou da NA, ou da NT): 
4.2.1.2 - CONSTATAÇÃO: (027) 

(item 5.4 do Relatório; item 4.2.1.2 do Anexo I ao Relatório) 

� Falta de Padronização na instrução dos processos. 

• Recomendação 001: 

• Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando a instrução processual. 

Situação da providência:  
 
Por meio do Ofício nº0237/EPE/2017, de 24 de abril/2017, em resposta ao Ofício nº 10-444/2016-
TCU/SeinfraElétrica – TC028.601/2016-5, foi informado que , após solicitação encaminhada em 12 
de junho/2015 ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que a EPE ainda não havia 
obtido resposta positiva para utilização do SEI. Entretanto houve uma sinalização positiva após os 
esforços empreendidos. Aguardava-se a confirmação e efetivação da cessão do SEI para definição 
do melhor modelo para parametrização e normatização, considerando as funcionalidades do 
sistema, assim como se procederia a revisão das datas de conclusão estabelecidas para o projeto. 
Entretanto, a despeito dos esforços empreendidos, a EPE não tem governança sobre o atendimento 
desta solicitação. 
 
Independentemente iniciou-se, no âmbito do Projeto CEDOC, o mapeamento dos cenários atual e 
futuro dos principais processos da Empresa e, concomitantemente, a elaboração dos instrumentos 
normativos necessários para a realização das atividades. 
A EPE continuou em negociação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MP, 
órgão gestor de tal sistema, para viabilizar a cessão e implantação da ferramenta no ambiente da 
EPE, porém, a Empresa não tem governança sobre o atendimento desta solicitação. 
 
Visando melhorar o controle e a execução das atividades, a EPE, de forma emergencial, adotou a 
implantação de processos administrativos convencionais dos seguintes assuntos: pagamento, 
aplicação de penalidades, sindicância, licitação, prestação de contas e processo administrativo 
disciplinar. 
 
Não foi elaborado normativo interno disciplinando a instrução processual. Foram definidos os 
fluxos dos processos de pagamento, de aplicação de penalidades, de licitação, prestação de contas e 
processo administrativo disciplinar que resultou na implantação dos respectivos processos 
administrativos. Foram elaborados os normativos de fiscalização e gestão de contratos, prestação de 
contas e processo administrativo disciplinar e sindicâncias, ainda  pendentes de aprovação pela 
Diretoria Executiva. Reiteramos que ainda não foi autorizado o acesso à plataforma do SEI. 

A implantação da Gestão Documental na EPE é de suma importancia para a empresa e está prevista 
no Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2016/2019, todavia, ao logo do exercício, 
enfrentamos dificuldades no seu desenvolvimento tais como: a plataforma SEI não foi 
disponibilizada, a servidora do Arquivo Nacional requisitada para coordenar a implantação desse 
projeto retornou ao seu órgão de origem (a EPE não dispõe dessa expertise em seu PCS, 
impossibilitando levar tal necessidade a concurso) implicando a suspensão das atividades internas 
que vinham sendo realizadas. Foi concluido o mapeamento dos fluxos dos processos de pagamento, 
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de licitações, de folha de pagamento, do Plano Decenal de Energia – PDE - e de Habilitação 
Técnica de Empreendimentos para os Leilões de Energia. Sua automação e documentação ficaram 
prejudicadas em razão das ocorrencias anteriormente registradas. Atualmente, a EPE avalia a 
possibilidade de contratar uma consultoria para desenvolvimento do modelo de gestão documental e 
sua operacionalização, mediante alocação de recursos orçamentários específicos. Outra frente 
estuda a possibilidade de se firmar um termo de parceria com o Arquivo Nacional para a condução 
do projeto. Os prazos definidos no PEI fixam em 31/12/2019 a previsão de sua conclusão 
 
Descrição do item do Relatório (ou da NA, ou da NT): 

4.3.1.1. CONSTATAÇÃO (014):  

(item 5.3 do Relatório; item 4.3.1.1 do Anexo I ao Relatório) 

� Inadequada instrução dos processos com relação às informações técnicas dos convênios 
vigentes. 

• Recomendação 001. 

• Elaborar normativo interno disciplinando o arquivamento dos documentos contendo 
informações técnicas. 

 

Situação da providência:  
 
Por meio do Ofício nº0237/EPE/2017, de 24 de abril/2017, em resposta ao Ofício nº 10-444/2016-
TCU/SeinfraElétrica – TC028.601/2016-5, foi informado que , após solicitação encaminhada em 12 
de junho/2015 ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que a EPE ainda não havia 
obtido resposta positiva para utilização do SEI. Entretanto houve uma sinalização positiva após os 
esforços empreendidos. Aguardava-se a confirmação e efetivação da cessão do SEI para definição 
do melhor modelo para parametrização e normatização, considerando as funcionalidades do 
sistema, assim como se procederia a revisão das datas de conclusão estabelecidas para o projeto. 
Entretanto, a despeito dos esforços empreendidos, a EPE não tem governança sobre o atendimento 
desta solicitação. 
 
A frente do Projeto CEDOC que trata da implantação da gestão documental na EPE permaneceu no 
novo ciclo de Planejamento Estratégico Institucional (2016-2019) como projeto estratégico 
vinculado ao objetivo “Buscar a qualidade, a transparência e celeridade no desenvolvimento do 
trabalho” e iniciativa “Aprimorar os processos internos”. Para as atividades relacionadas ao 
tratamento do acervo documental, a EPE viabilizará, após a implantação da plataforma de gestão 
documental e elaboração do Modelo de Gestão Documental, nova contratação de empresa 
especializada com a finalidade de organização, digitalização e avaliação documental. 
 
Em relação ao ponto de controle objeto da recomendação, ressalta-se que a EPE não formalizou 
novos convênios, e que o arquivamento da documentação técnica atualmente observa rotinas 
específicas de cada área, inexistindo a instrução do respectivo processo administrativo. A servidora 
pública requisitada em 2013 ao Arquivo Nacional para coordenar tais atividades retornou ao seu 
órgão de origem e a elaboração das diretrizes necessárias foi suspensa. A EPE não dispõe de 
pessoal próprio com a expertise necessária ao desenvolvimento dessas atividades e está avaliando a 
contratação de consultoria (superação de restrições orçamentárias) para retomar o desenvolvimento 
do projeto. 
 
Outra alternativa em estudo é possibilidade de firmar um termo de parceria com o Arquivo 
Nacional para desenvolvimento do projeto. 
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Descrição do item do Relatório (ou da NA, ou da NT): 

Nota de Auditoria nº201108797/01 

OS: 201108797 Constatação (014) 

� Metodologia de desenvolvimento de sistemas sem a previsão de procedimentos para gestão de 
mudanças e ausência de avaliações de rotina para verificação da compatibilidade dos recursos 
de TI com as necessidades institucionais e de gestão de acordos de níveis de serviço das 
soluções de TI. 

• Recomendação 001. 

• Estabelecer procedimento sistemático para verificação da compatibilidade dos recursos de TI 
com as necessidades de modo a subsidiar o planejamento no âmbito de TI e a definição de 
prioridade de investimentos.. 

 

Situação da providência:  
 

O Planejamento Estratégico Institucional 2012-2015, aprovado pela Diretoria Executiva em 17 de 
janeiro de 2013 e pelo Conselho de Administração de 22 de janeiro de 2013, contemplou entre seus 
diversos projetos a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI (ciclo 2013-
2015) -  com conclusão em setembro de 2013. O PDTI tem como objetivo proporcionar o 
alinhamento das soluções de TI com as metas de negócio e as necessidades da empresa. Sua 
elaboração observou as diretrizes estabelecidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação – PETI (ciclo 2013-2015). Ele foi elaborado de acordo com a metodologia desenvolvida 
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG. O PETI é um instrumento de 
gestão que traça a direção da TI, definindo as ações estratégicas voltadas para a melhoria contínua 
da gestão e governança de TI, assim como a sustentação da infraestrutura tecnológica necessária à 
consecução dos objetivos institucionais. O PETI e o PDTI foram elaborados pelo Comitê Executivo 
de TIC – CTIC-X (constituído por representantes (titular e suplente) indicados por cada uma das 
Diretorias e pela Presidência, sob coordenação do titular da área de TIC) e aprovados pelo Comitê 
Estratégico de TIC – CTIC-E (que tem como membros o Diretor Presidente, que o preside, os 
Diretores das três áreas finalísticas e o Diretor de Gestão Corporativa). A elaboração e a aprovação 
do PDTI observam as diretrizes estabelecidas no PETI e priorizam as ações a serem desenvolvidas 
em cada exercício, em estrita conformidade com as disposições da Lei Orçamentária Anual. O 
CTIC-X realiza o monitoramento e acompanhamento periódico e sistemático da sua execução, com 
especial atenção às necessidades orçamentárias, e encaminha proposições de 
realinhamento/priorização ao CTIC-E. 

A avaliação da compatibilidade dos recursos de TI é realizada no âmbito do Comitê Executivo de 
TIC formado por representantes das diversas áreas sob a coordenação da Superintendência de 
Tecnologia de Informações e Comunicações e embasa a elaboração do PDTI. A metodologia de 
desenvolvimento de sistemas foi atualizada e já contempla a gestão de mudanças. Está em avaliação 
a utilização de uma ferramenta para operacionalizar a gestão de mudanças. 

 
 
8.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR 
DANO AO ERÁRIO 

 
No exercício de 2017 não houve ocorrência de ilícito ou dano ao erário.  
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Em 2017, por meio do Despacho 002/2017/GAB-DGC/EPE, de 20 de outubro de 2017, a 

comissão de sindicância investigativa instaurada pelo Despacho n° 10/2015/GAB-DGC/EPE, de 
16/10/2016 foi reconduzida para apuração das circunstâncias, apuração dos fatos e identificação de 
responsabilidades pela não localização de bens patrimoniais que consta do Relatório de Inventário 
Patrimonial – exercício de 2014 (Processo 48002.006261/2015-34), ampliando o escopo da 
investigação para os Processos 48002.000047/2016-55 e 48002.005684/2016-18 relativos, 
respectivamente, aos Inventários Patrimoniais de 2015 e 2016. 

 
A Comissão concluiu os trabalhos em dezembro de 2017 com proposta de saneamento dos 

referidos processos mediante baixa patrimonial de bens, regularização de registros no sistema de 
patrimônio e contabilidade e arquivamento dos mesmos. Registrou que não foi possível apurar as 
responsabilidades pela falta  dos Termos de Responsabilidade que não existiam à época dos fatos.  

 
O Diretor de Gestão Corporativa acatou as recomendações apresentadas pela Comissão de 

Sindicância no Processo nº 48002.007699/2015-30 determinando a Superintendência de Recursos 
Logísticos e a Superintendência de Recursos Financeiros as providências necessárias para 
regularização dos registros nos sistemas de gestão patrimonial e contábil e conclusão definitiva dos 
processos de inventário dos abis de 2014, 2015 e 2016. Adicionalmente, registramos que foram 
adotadas as seguintes providências: 

 
a) Aprovação da norma de gestão patrimonial, 
b) Implantação de sistema informatizado de gestão patrimonial integrado com a 

contabilidade; 
c) Treinamento dos agentes patrimoniais; 
d) Saneamento das bases de controle patrimonial e contábil; e 
e) Substituição de toda a numeração patrimonial por sistema de leitura por rádio RFId. 
 
Não ocorreram fatos passíveis de instauração de Tomadas de Contas Especiais no exercício 

de 2017. 
 
Como informado no Item 4 - Governança, subitem Correição, a EPE tem atuado 

pontualmente para apurar eventuais responsabilidades, utilizando-se das orientações e 
procedimentos recomendados pela Controladoria Geral da União, naquilo que for aplicável à EPE. 

 
Assim, até a conclusão do seu normativo interno, a EPE vem adotando, em consonância com 

o Manual de Direito Disciplinar para Empresas Estatais elaborado pela CGU, a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) – basicamente no que concerne às penalidades aplicáveis – e a Lei nº 
9.784/99 e, por analogia, ainda a Lei nº 8.112/90, naquilo que for cabível.  

 
 
 
 
 

8.3.1 Medidas adotadas em caso de Dano ao Erário 

 
Quadro A.10.4 – Medidas adotadas em caso de dano ao erário 

Casos de 
dano objeto 
de medidas 

administrativ

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

        Dispensadas   Não remetidas ao TCU 
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as internas 

 
Débito < 

R$ 
75.000 

 

Prazo         
> 10 anos 

Outros Casos* 

 

Arquivamento Não enviadas 
> 180 dias do 

exercício 
instauração* 

Remetida
s ao TCU Recebimento 

Débito 
Não 

Comprovação 
Débito <  R$ 

75.000 

- - - - - - - - -  
* Especificar razões  

Não houve ocorrência de dano ao erário em 2017. 
 

8.3.2 Ambiente de Controle 

Para a apuração de possíveis ilícitos administrativos que requeiram a instauração de 
Tomadas de Contas Especiais, a EPE conta com a assessoria prestada pela sua unidade de Auditoria 
Interna como instrumento básico de monitoramento, permeando toda a sua estrutura organizacional 
e as atividades operacionais e administrativas com a finalidade de avaliar durante a realização dos 
seus trabalhos a eficiência e efetividade dos componentes do sistema de controle da Empresa. 

 
Conta, também, com a estrutura da Consultoria Jurídica da Empresa, que se manifesta sobre 

a legalidade e demais aspectos jurídicos inerentes aos processos administrativos que são levados 
para apreciação e decisão da Diretoria Colegiada. 

 
O Conselho Fiscal da EPE também cumpre importante trabalho na verificação periódica dos 

atos e fatos que lhe são apresentados regularmente para acompanhamento das atividades da 
Empresa.  

 
Destacamos o importante papel da Comissão de Ética da EPE, formalmente instituída, cuja 

atuação é pautada pelas diretrizes definidas no Código de Ética que expressa a integridade e os 
valores éticos de conduta exigidos de todos os empregados e dirigentes da Empresa.  

 
E ressaltamos, também, a criação em 2017 da Ouvidoria e da área de Governança, Riscos, 

Integridade e Controles Internos (GRIC) que atuam de forma proativa indicam fragilidades ou 
riscos de forma a mitigá-los para que se evitem possíveis ilícitos administrativos. A EPE aderiu ao 
programa PROFIP da CGU e está ultimando providencias para implantação do seu Plano de 
Integridade. 

 
8.4 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 
DE OBRIGAÇÕES COM O DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI 8666/1993. 

 
A EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE não dispõe de regulamento próprio para 
normatizar os procedimentos de aquisição de bens ou contratação de serviços, seja de maneira 
direta ou mediante procedimento licitatório. 
 
Existe na empresa a Norma Operacional (SRL-013) que estabelece, de forma complementar ao 
Guia de Competências, as rotinas e procedimentos para a administração e fiscalização de contratos 
administrativos pertinentes a obras e serviços, locações, compras e alienações, com capitulo 
especifico (CAPÍTULO IV - DOS PAGAMENTOS) que regulamenta os processos de pagamentos. 
 
Adicionalmente, destacamos que a EPE faz constar em todos os editais de licitação os normativos 
que irão reger o certame, dentre eles a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Isto posto, registra-se que a EPE observa rigorosamente a ordem cronológica de pagamentos de 
suas obrigações, não deixando de cumprir com as regras contratuais quanto aos prazos para 
liquidação de seus débitos. 
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Registra-se, ainda, que este órgão conta apenas com uma fonte de recurso que é a oriunda da Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Portanto, todos os pagamentos de suas obrigações são feitos mediante 
a utilização de recursos do orçamento. 
 
As contratações ou aquisições realizadas por meio de licitação, ou de forma direta, preveem regras 
claras a respeito dos prazos para recebimento dos bens ou serviços, apresentação de notas fiscais ou 
faturas, e os respectivos prazos para o adimplemento dessas obrigações. Nesse sentido, à medida 
que os produtos e/ou serviços são devidamente recebidos e/ou prestados e o documento fiscal é 
apresentado a área financeira observa indiscriminadamente a ordem cronológica para os 
pagamentos. 
 
A EPE acaba de lançar o seu novo portal na Internet onde publicamos mensalmente a ordem 
cronológica de seus pagamentos, no vinculo “Acesso a Informação” - “Receita e Despesa” (Link: 
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/receitas-e-despesas), nos termos nos termos da 
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e Instrução Normativa nº 2, de 06 de dezembro de 2016. 
 
 

8.5 INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Quadro – Despesas com publicidade legal 

Publicidade Programa/Ação orçamentária 
Valores 

empenhados 
Valores pagos 

Legal 
2119.2000 - Administração da 

Unidade 
R$ 55.064,31 R$ 42.586,59 

Fonte: SIAFI 
 

A EPE executou no exercício de 2017 apenas despesas com publicidade legal proveniente de 
contratos com Fundo de Imprensa Nacional e Empresa Brasil Comunicação, conforme segue: 

 
 

Quadro – Detalhamento de despesas com publicidade legal 

Contratada  Contrato 
Total 

Empenhado 
Total pago 

EBC 
CT-EPE-
012/2016 

R$ 13.902,40 R$ 10.678,30 

Fundo de Imprensa 
Nacional 

CT-EPE-
019/2012 

R$ 24.738,61 R$ 24.738,61 

Fundo de Imprensa 
Nacional 

CT-EPE-
005/2017 

R$ 16.423,30 R$ 7.169,68 

  Total R$ 55.064,31 R$ 42.586,59 

 
 


