
 

 

ELABORADO POR DOCUMENTO DE APROVAÇÃO 
Página 1 de 5 DGC/EPE DCA 01/119ª 

 

 

POLÍTICA DE GESTÃO  

DOS ESTUDOS E PESQUISAS  

DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 

POLÍTICA E DIRETRIZ Nº 

PDG-COA-001 

VERSÃO APROVADO EM 

00 30/10/2014 

Sumário 
 

1. Objetivo ................................................................................................................................................................... 3 

2. Definições e Siglas ................................................................................................................................................ 3 

2.1. Definições ........................................................................................................................................................ 3 

2.2. Siglas ............................................................................................................................................................... 4 

3. Responsabilidades ................................................................................................................................................ 4 

4. Documentos de Referência ................................................................................................................................. 4 

5. Política ................................................................................................................................................................. 4 

6. Diretrizes ............................................................................................................................................................. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELABORADO POR DOCUMENTO DE APROVAÇÃO 
Página 2 de 5 DGC/EPE DCA 01/119ª 

 

 

POLÍTICA DE GESTÃO  

DOS ESTUDOS E PESQUISAS  

DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 

POLÍTICA E DIRETRIZ Nº 

PDG-COA-001 

VERSÃO APROVADO EM 

00 30/10/2014 

Versão Data Responsável Aprovação 

00 30/10/2014 COA DCA 01/119ª de 30/10/2014 

    

    

    

 

Informações Adicionais (Espaço para comentários ou orientações para a próxima revisão ou assuntos específicos 
relacionados às revisões realizadas): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ELABORADO POR DOCUMENTO DE APROVAÇÃO 
Página 3 de 5 DGC/EPE DCA 01/119ª 

 

 

POLÍTICA DE GESTÃO  

DOS ESTUDOS E PESQUISAS  

DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 

POLÍTICA E DIRETRIZ Nº 

PDG-COA-001 

VERSÃO APROVADO EM 

00 30/10/2014 

1. Objetivo 
 

O objetivo deste documento é estabelecer orientações estratégicas sobre as práticas de Gestão dos 

Estudos e Pesquisas do Planejamento Energético, adotadas para o cumprimento da Missão e o alcance 

da Visão da Empresa. 

 

2. Definições e Siglas 
 

2.1. Definições 

Cooperação - Acordo envolvendo a realização de atividades de interesse recíproco, em regime de 

mútua cooperação. 

Desenvolvimento Sustentável - É o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias 

necessidades. 

Metodologia - É um construto orientado que define práticas, procedimentos e regras para a aplicação 

ou a execução de uma tarefa ou função específica. 

Missão - É o propósito da empresa, a razão de sua existência e como deve ser seu posicionamento 

perante o negócio definido. É aplicada para caracterizar quem é a empresa e qual a sua finalidade.  

Missão da EPE - Realização de estudos e pesquisas de alto nível de qualidade visando à busca 

contínua da excelência do planejamento energético. 

Modelo - É um resumo, uma construção conceitual que representa processos, variáveis e 

relacionamentos, sem prover orientações específicas ou práticas para implementação. 

Processo - É um conjunto de tarefas relacionadas de forma lógica para atingir uma meta, 

transformando insumos em produto final. 

Risco - Evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo. 

Valores Organizacionais - São crenças e atitudes que dão personalidade à empresa e estabelecem os 

referenciais a serem adotados na atuação da organização e de seus empregados. 

Visão - A visão de uma empresa traduz, de uma forma abrangente, um conjunto de intenções e 

aspirações para o futuro, sem designar o modo de alcança-las. 

Visão da EPE - Ser a referência do planejamento energético brasileiro. 
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2.2. Siglas 

Não se aplica. 

 

3. Responsabilidades 
 

É de responsabilidade da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA), da Diretoria 

de Estudos de Energia Elétrica (DEE), da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

(DPG), da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) e da Presidência (PRES) implementar esta Política e 

manter seu alinhamento com a estratégia da Empresa, sinalizando revisões caso necessário. 

 

4. Documentos de Referência  
 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

• Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004: Autoriza a criação da EPE e dá outras providências. 

• Decreto n° 5.184, de 16 de agosto de 2004: Cria a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), aprova 

seu Estatuto Social e dá outras providências. 

• Regimento Interno da EPE, de 14 de outubro de 2011: Define a estrutura e as normas básicas para 

o funcionamento da EPE, em complementação ao seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto nº 

5.184, de 16 de agosto de 2004. 

 

5. Política 

 

Todas as práticas de Gestão dos Estudos e Pesquisas de Planejamento Energético da EPE devem ser 

adotadas com o propósito de torná-la referência no planejamento energético brasileiro, visando à busca 

contínua da excelência na realização de estudos e pesquisas de alto nível de qualidade. 
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6. Diretrizes 
 

• Contribuir, por intermédio dos estudos e pesquisas realizados, para a segurança energética 

necessária ao desenvolvimento do país, para a melhoria de sua competitividade econômica e 

para inclusão social da população quanto ao consumo de energia. 
 

• Subsidiar as decisões relacionadas ao setor energético brasileiro, levando em consideração as 

dimensões tecnológica, econômica e socioambiental.  
 

• Direcionar esforços para a realização de projetos de empreendimentos energéticos alinhados 

com o desenvolvimento sustentável, buscando mitigar o impacto socioambiental.  

 

• Identificar, gerenciar e concretizar oportunidades de inovação para a melhoria da eficiência, 

eficácia e efetividade na realização de estudos e pesquisas do planejamento energético. 

 

• Promover avaliações do efeito das decisões tomadas no setor energético, mediante o 

planejamento realizado e reagindo tempestivamente.  

 

• Promover a gestão de riscos de forma a melhorar a ação da organização com vistas à maior 

eficiência, eficácia e efetividade nos projetos, processos, métodos e programas do planejamento 

energético.  
 

• Desenvolver, aprimorar e consolidar metodologias, processos e modelos para a elaboração do 

planejamento energético.  

 

• Viabilizar a utilização e compartilhamento de dados confiáveis em sinergia entre as áreas e 

instituições envolvidas de forma a agregar qualidade e agilidade aos estudos e pesquisas 

realizados.  

 

• Articular ações de cooperação formal com entidades públicas e privadas, nacionais e 

internacionais, a fim de fortalecer o desenvolvimento do setor energético brasileiro e da EPE. 

 

As questões porventura não cobertas por este Instrumento Normativo deverão ser tratadas com 

base nos valores organizacionais da EPE. 

 

Este documento entra em vigor em 19/01/2015, conforme decisão do Conselho de Administração. 


