
Cumprimento o Ministro de Minas e Energia Bento 
Albuquerque 
O Diretor Geral do ONS Luiz Eduardo Barata, 
O Diretor da ANP Aurélio Amaral 
A Conselheira da CCEE Roseane Santos 
Cumprimento os Diretores da EPE – Alvaro Pereira, Giovani 
Machado, José Mauro Ferreira e Erik Rego 
Os representantes de associações e instituições do setor 
energético aqui presentes 
Cumprimento todos os profissionais e colaboradores da EPE 
 
Muito boa tarde a todas e todos. 
 
Fico muito honrado de ter tantas pessoas que admiro nessa 
celebração singela que fazemos hoje. 
 
 
A EPE completa em 2019 15 anos de vida.  
 
Ela veio para dotar o setor energético brasileiro de uma 
instituição altamente qualificada e de perfil essencialmente 
técnico, voltada a pensar no planejamento, no longo prazo e 
de forma integrada, em regime permanente, com as 
ferramentas, bases de dados, metodologias e, sobretudo, de 
um quadro multidisciplinar de profissionais e capaz de 
dialogar de igual para igual com qualquer instituição de 
energia internacionalmente renomada. 
  
A EPE cumpre duas funções primordiais. 
  
Fundamentalmente, provê com agilidade e qualidade o 
suporte técnico requerido para a formulação, a 
implementação e a avaliação da política energética nacional, 
apoiando sobretudo o processo decisório do ministério de 
Minas e energia.  



O permanente envolvimento da EPE na densa agenda atual 
de reformas e busca por soluções para os desafios do setor, 
liderada pelo ministro Bento Albuquerque, como a abertura 
do mercado de gás e de combustíveis, a modernização do 
setor elétrico, o planejamento de novos investimentos de 
transmissão, os leilões de geração, o RenovaBio, os esforços 
de avanço da eficiência energética, o esforço de ampliação 
das atividades de E&P, entre diversas outras iniciativas, 
ilustra como o MME tem sabido tirar grande proveito das 
capacidades da EPE para entregar mais e melhores 
resultados para a sociedade brasileira. 
  
A outra função primordial é prover aos mercados de energia 
dados, informações e estudos confiáveis para reduzir o custo 
de entrada de novos agentes nesses mercados, assim como 
a assimetria de informação entre os agentes, ajudando a 
fortalecer a confiança no país, aumentar a competitividade, 
atrair investimentos e reduzir incertezas. 
Todos os dias interagimos com empresas nacionais e 
internacionais, associações, fundos de investimento, bancos, 
empreendedores, consumidores, num esforço para 
esclarecer dúvidas, nivelar expectativas, trazer referências 
para orientar estratégias de negócios. Nossa motivação se 
renova a cada novo empreendimento viabilizado. 
  
Para desempenhar bem essas funções, a principal qualidade 
exigida é o diálogo e a abertura para lidar com as múltiplas 
perspectivas dos atores. Nesse esforço, contamos com 
diversas instituições e associações parceiras e temos 
investido na estratégia de ampliar ainda mais parcerias, em 
formatos inovadores, para entregar mais resultados, 
sobretudo na forma de consensos mínimos, que permitem 
fazer avançar a pauta de modernização e desenvolvimento 
econômico e social do país, com sustentabilidade.  
 



O alcance da missão institucional conta ainda com uma 
estrutura, embora enxuta, muito profissional e dedicada à 
gestão e governança corporativa, com atenção à segurança 
jurídica, à comunicação social, gestão de riscos, à uma 
ouvidoria, auditoria independente, planejamento estratégico 
e inovação, gestão orçamentária e de recursos logísticos, 
gestão de pessoas, e de tecnologia da informação. Um dos 
reconhecimentos desse empenho é que a EPE alcançou nota 
máxima no IG-SEST, indicador de governança corporativa 
das estatais, apurado pelo Ministério da Economia. Temos 
orgulho também de ter comitês internos muito atuantes na 
promoção da ética e da diversidade.  
 
Fruto de todo esse trabalho integrado, a EPE oferece à 
sociedade uma gama de produtos e sistemas de informação, 
como os Planos Decenais de Expansão de Energia, o 
Zoneamento Nacional de Recursos de óleo e gás, o Balanço 
Energético Nacional, o Anuário Estatístico de Energia Elétrica 
e sua versão online interativa, as revisões quadrimestrais da 
carga, o Programa de Expansão da Transmissão incluindo as 
análises socioambientais, os estudos de longuíssimo prazo 
como o Plano 2050 e a Calculadora 2050, a Habilitação 
Técnica nos leilões de energia e sistemas isolados, o Plano 
Indicativo de Gasodutos de Transporte, os boletins e análises 
de conjuntura da indústria do petróleo e biocombustíveis, o 
Webmap, estudos de viabilidade, de impacto ambiental e do 
componente indígena de novas usinas hidrelétricas, 
inventários hidrelétricos de bacias hidrográficas e de usinas 
reversíveis, Plano Indicativo de Processamento e 
Escoamento de Gás Natural, diversas notas técnicas, entre 
tantos outros. E gostaria também de citar o ABCDEnergia, 
sessão dedicada ao público infanto-junvenil que é um 
sucesso de público e que tem se tornado material de 
referência em escolas para o estudo da energia.  
 



A EPE também está presente nos principais fóruns do setor, 
como o CNPE, o CMSE, a CPAMP, Comite do RenovaBio, 
Comitê do Novo Mercado de Gás, sempre atenta à sua 
missão de ajudar a prover fundamentos para as importantes 
decisões que são tomadas.  
 
Tudo isso foi construído, tijolo a tijolo, ao longo desses 15 
anos. E como qualquer construção, para manter sua solidez, 
precisa de manutenção permanente, de vez em quando 
algumas reformas. 
 
Pela importância das suas atribuições e pelo empenho de 
seus profissionais, dirigentes e conselheiros, a EPE se 
consolidou como interlocutor essencial nas pautas do setor 
energético e fonte de informações confiáveis, consistentes e 
acessíveis para lidar com a complexidade crescente desse 
setor e interpretar a sua dinâmica.  
 
 
 
A EPE completa 15 anos e tenho a felicidade de 
participar dessa história há 12. 
 
Em todos os eventos comemorativos ou despedidas, sempre 
nos contavam sobre o nascimento e os primeiros momentos 
de vida da EPE. "Ocupava uma salinha”. “A EPE cabia dentro 
de um carro." “A EPE conseguiu entregar um Plano Decenal 
já no seu primeiro ano”. E aquele projeto que começou a ser 
idealizado ainda nos anos 90 foi ganhando forma. 
  
A cada ano que passa, vamos incorporando novas memórias 
coletivas para compor a história da EPE, nosso álbum de 
fotografias. Também há as experiências e memórias de cada 
um, que de diferentes formas de somam, se misturam, e 
moldam o que a EPE é como instituição e como equipe. 
 



Uma empresa cujo negócio é desenvolver estudos e 
pesquisas para subsidiar a formulação da política energética 
nacional, tem claramente como seu maior ativo as pessoas, 
os seus profissionais, a sua equipe. São profissionais 
altamente capacitados, inclusive com perfis muito 
valorizados no mercado. São seres humanos reunidos em 
prol de um objetivo comum. São seres humanos, com todas 
as suas potencialidades, motivações, visões, frustrações e 
dores, inseguranças. São pais, mães, avós, amigos, tios.  
 
Cada uma traz na bagagem as suas experiências, 
sentimentos, memórias... e tudo isso transita por dentro da 
EPE, durante a realização dos trabalhos, durante as reuniões, 
no cafezinho, no ônibus ou metrô com o colega voltando para 
casa.  
 
Me lembro do dia da prova do concurso para a EPE. Eu 
estava de mudança para Recife na semana seguinte, mas 
ainda deu tempo de fazer a prova para a EPE. Vim de juiz de 
fora de madrugada numa minivan fretada. Àquela altura, em 
2007, ninguém ali sabia muito bem o que era a EPE, o que 
esperar dessa empresa. Três meses depois, dia 14/dez eu 
era admitido na EPE e para minha felicidade eu recebia 
poucos dias depois inesperados 1/24 avos do 13º salário!  
  
Me recordo da imensa generosidade dos meus chefes em 
transmitir seu conhecimento e experiência, quando cheguei 
e não sabia nada. Certa altura, decidi que queria ser um 
grande especialista em hidrologia. Como vocês podem ver, 
meus planos não vingaram.  
 
São inúmeras as histórias, aprendizados, episódios dos quais 
achamos graça, outros nem tanto, mas sempre com muita 
união em torno do objetivo de entregar os melhores estudos 
de planejamento energético para o país. 
 



Eu diria que a maior beleza é ver como nesses 15 anos, a 
EPE teve seu caráter moldado pelas experiências e vidas e 
memórias de cada um que passa por essa belíssima 
instituição, onde prosperam, sem dúvida alguma, a ética, o 
espírito público e o respeito. 
 
  
 
A EPE faz 15 anos e seu álbum de fotografias vai 
ficando mais cheio, mais diverso, mais complexo.  
 
Caros colegas, amigos, parceiros, 
 
Essa é uma cerimônia muito singela que organizamos para 
celebrar os 15 anos de existência da EPE.  
 
É uma manifestação autêntica de muita gratidão e 
reconhecimento por todos que contribuíram para seu 
sucesso, incluindo os colaboradores, dirigentes, instituições 
parceiras. 
 
É também uma manifestação de orgulho pelos serviços 
públicos prestados ao longo desses 15 anos com absoluta 
ética e compromisso com o desenvolvimento do Brasil.  
 
Além disso, celebrar os 15 anos da EPE é momento de olhar 
para o futuro da instituição e entender a necessidade de se 
preparar para as transformações vividas pelo setor 
energético, sempre se reinventando, atentos ao efetivo valor 
que entregamos para a sociedade brasileira.  
 
Obrigado a todos vocês pela confiança depositada na EPE 
Parabéns pelas muitas conquistas e entregas 
E muito sucesso nos desafios presentes e futuros! 
 
Um grande abraço! 


