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MOTIVAÇÃO DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PNA 2022 EM JANEIRO DE 2022

Após a aprovação do Plano de Negócios Anual – PNA 2022 pelo Conselho de Administração da

Empresa de Pesquisa Energética – EPE, na sua reunião de dezembro de 2021, iniciou-se o trabalho,

sob supervisão das superintendências da empresa, de detalhamento dos avanços e entregas

quadrimestrais das ações estratégicas que compõem o plano, com vistas ao monitoramento pelo

Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CGE-X e acompanhamento pela Diretoria Executiva e

Conselho de Administração, ao longo de 2022.

Nesta atividade, cuja apreciação pela Diretoria Executiva foi prevista para ocorrer na primeira reunião

de 2022, algumas contribuições de aprimoramento ao documento foram consideradas, com vistas à

efetividade das ações propostas pelas equipes da EPE. Foram elas:

 Incorporação da ação estratégica “DPG.03.05. Potencial de Redução de Emissões de Gases de

Efeito Estufa (GEE) em Atividades de E&P” no projeto estratégico “PR.03.03. Cenários de

Emissões do Setor Energético”, entendendo que as entregas esperadas para o projeto excluído no

PNA 2022 passam a ser monitoradas a ação estratégica sob coordenação da Presidência, no

âmbito do Portfólio de Ações Transformadoras – ATF.

 Suspensão da ação estratégica “PR.04.12. Estabelecimento de estratégia para tratar da

governança da relação entre a EPE e as instituições do setor energético, incluindo a SPE/MME”,

constante originalmente do Portfólio de Ações de Tratamento de Riscos Estratégicos – ATR, onde

se propôs aceitar o risco residual, entendendo que este assunto já é bem endereçado pela EPE,

uma vez que a empresa desenvolve uma série de ações no seu dia a dia com vistas a mitigá-lo;

 Postergação para 2023 da ação estratégica “PR.04.07. Aferição da Maturidade em Gestão /

Governança”, cujo início estava previsto para 2022, entendendo que é um tema que merece uma

melhor avaliação quanto a sua governança interna e impacto nas atividades das equipes ao longo

do exercício;

 Substituição de gerentes responsáveis pela coordenação de ações estratégicas, em especial na

Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – DPG e Diretoria de Estudos de

Energia Elétrica – DEE, sob a motivação de reorganização interna das atividades das equipes,

exonerações e nomeações ocorridas no final de 2021;

 Melhoria do alinhamento das ações estratégicas do Plano de Negócios Anual – PNA 2022, em

especial aquelas consideradas no Portfólio de Ações de Tratamento de Riscos Estratégicos – ATR,

aos objetivos estratégicos do Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP 2022-2026, percebida

quando da elaboração do Balanço Anual do Plano de Negócios – PN 2021; e

 Padronização de determinados nomes de ações estratégicas, de forma a torná-los mais claros e objetivos,

sem que isso representasse mudança ao escopo e objetivos dos programas, projetos e processos.

Os aprimoramentos realizados ao documento não comprometem as entregas previstas no Plano de

Negócios Anual – PNA 2022, nem o alcance dos objetivos estratégicos aprovados pelo Conselho de

Administração, em dezembro de 2022, no âmbito do Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP 2022-

2026. Ao contrário, são proposições que trazem maior assertividade à execução pela EPE das ações

estratégicas propostas para 2022.
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O ANO DE 2021 E OS DESAFIOS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

O ano de 2021, tal como 2020, exigiu bastante resiliência e foco na gestão da Empresa de Pesquisa

Energética – EPE.

A dinâmica de aprovação do orçamento da EPE impôs elevada incerteza e impactos sobre a

continuidade e o planejamento das atividades da organização. Tais níveis graves de incerteza

prevaleceram até o mês de maio de 2021, quando finalmente foi possível recompor um orçamento

viável para execução das políticas públicas a cargo da empresa. Outro ponto de atenção, que

representa risco estratégico da maior importância, tem sido a redução do efetivo da empresa, sem a

devida recomposição, exigindo ainda mais de cada um dos empregados da EPE.

Apesar dos desafios, seguindo o Plano de Negócios e ajustando-o quando pertinente, sem jamais perder o

foco nos objetivos estratégicos, a empresa entregou fartos resultados, aderentes às necessidades do

cliente Ministério de Minas e Energia – MME e beneficiando toda a sociedade brasileira.

Os estudos da EPE apoiaram, de forma determinante, diversas decisões do Conselho Nacional de

Política Energética – CNPE, a exemplo do planejamento dos leilões de petróleo e gás natural, da

definição de áreas prioritárias para investimentos em P&D e o estabelecimento do Programa Nacional

do Hidrogênio. O Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2030, aprovado em fevereiro,

mantém-se como documento referencial para o debate público sobre a energia no Brasil, e a edição

2031 vem passando por importantes evoluções. Relevantes reformas setoriais contaram com suporte

técnico da EPE, por meio de publicações ou assessoramento direto ao MME, com impactos no

ambiente para investimentos no país. A EPE esteve presente e comprometida na gestão da conjuntura

de severa escassez hídrica, que afetou o suprimento e o custo da energia elétrica, mas também

permitiu incorporar aprendizados ao planejamento.

No campo internacional, apoiamos a participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre

as Mudanças Climáticas de 2021 – COP26 e no Diálogo de Alto Nível da Organização das Nações

Unidades – ONU sobre Energia. Ao mesmo tempo, no contexto da Modernização do Setor Elétrico,

entregamos estudos de base para a separação de lastro e energia e para a valoração de benefícios

ambientais, com amplo debate público. Em 2021, tivemos uma intensa agenda de leilões de energia

elétrica, inclusive o inovador leilão de potência, todos apoiados pela EPE tanto na sua concepção,

planejamento e execução. Na transmissão, o ano de 2021 teve muitos estudos e uma atenção

reforçada à expansão necessária para sustentar o crescimento das fontes renováveis.

Em outra vertente, fazendo jus ao crescimento exponencial da geração distribuída, lançamos um

painel interativo com todo o detalhamento dos dados modelados pela EPE. O ano também foi de

publicação da nova edição do Zoneamento de Recursos de Óleo e Gás, bem como diversos planos

indicativos de infraestrutura de gás natural, que pautaram e contribuíram para a redução de

assimetria de informação no mercado de gás natural, em franca abertura e grande dinamismo.

Longe de esgotar tudo o que foi realizado pela EPE em 2021, muito menos o impacto econômico,

social e ambiental das políticas apoiadas pela empresa, esses exemplos de resultados em 2021

apenas ilustram a importância do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios como

instrumentos de gestão, de governança, de comunicação e de transparência pública, em consonância
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com a Lei nº 13.303/2016, a Lei das Estatais.

Para 2022, no ano em que a EPE celebra 18 anos de existência, o Plano de Negócios Anual está

centrado na consolidação dos avanços de 2021, na continuidade de importantes projetos, parcerias e

linhas de ação iniciadas em 2019, 2020 e 2021, e na busca pelo tratamento dos dois principais

riscos estratégicos da EPE, que é a perda de recursos humanos e a insuficiência de recursos

orçamentários. A melhoria na evolução dos números da pandemia também implica o gradual retorno

a uma normalidade, com desafios de adaptação a novas condições de gestão do trabalho e

relacionamento dentro da EPE, com nosso cliente e com nossos parceiros.

Estamos convencidos de que o principal desafio da empresa agora é sustentar o elevado patamar de

produção técnica relevante, bem como o engajamento com os múltiplos atores interessados no setor

energético, públicos e privados, a articulação na governança setorial e o atendimento aos mais

elevados padrões de governança corporativa, gestão e integridade pública. Para isso, faz-se

necessária a recomposição da força de trabalho e estudos para adequado dimensionamento do

quadro efetivo. Também será fundamental a gestão do conhecimento e a formação de novas

lideranças e evolução da estratégia de capacitação. Sem isso, a empresa não terá capacidade de

sustentar o seu desempenho, impactando na capacidade do país de formular e implementar políticas

setoriais consistentes e atrair investimentos tão fundamentais para a segurança energética, o

desenvolvimento social e econômico e o alcance dos objetivos de sustentabilidade ambiental do país.

Por fim, o mundo segue de forma acelerada a transição energética para o baixo carbono e a transformação

digital do setor energético. O Brasil tem potencial e capacidade para ser protagonista e tirar proveito

desse processo para se inserir de forma competitiva nas cadeias globais de valor. Isso e somente será

possível se o Brasil puder dispor de estudos de planejamento energético com e excelência técnica.

A partir desse contexto é que convido-os a conhecerem nosso Plano de Negócios Anual – PNA 20222

e a forma como nos estruturamos para garantir a criação do valor público que motiva e norteia a

existência e atuação da EPE.

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira

Presidente da Empresa de Pesquisa Energética – EPE
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A EPE E O SEU PAPEL NO SETOR ENERGÉTICO BRASILEIRO

Ao longo dos mais de 17 anos de existência, a Empresa de Pesquisa Energética – EPE tem participado

ativamente das principais discussões que dizem respeito ao Setor Energético Brasileiro. A Lei

nº 10.847, de 15 de março de 2004, que autorizou sua criação, estabelece expressamente que os

estudos e pesquisas desenvolvidas pela empresa subsidiarão a formulação, o planejamento e a

implementação de ações do Ministério de Minas e Energia – MME, no âmbito da Política Energética

Nacional, a qual foi instituída pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Nesse contexto, a EPE atua em estrita observância dos princípios e objetivos da Política Energética

Nacional para, dessa forma, oferecer subsídios técnicos ao Ministério de Minas e Energia – MME,

quando do endereçamento das questões atinentes ao Setor Energético Brasileiro.

Com o intuito de garantir a conformidade das atividades com o interesse público que justificou a sua

criação, a atuação da EPE é orientada por intrincado conjunto de leis, decretos e normas infralegais

que, de certa forma, refletem a atual estrutura de governança do Setor Energético Brasileiro e

dispõem sobre temas que remetem aos objetivos e princípios da Política Energética Nacional.

Nesse sentido, foram estabelecidos diversos instrumentos legais, alguns dos quais trouxeram novas

atribuições à EPE anos após a sua criação, enquanto outros, especialmente as normas infralegais,

buscam disciplinar a atuação da empresa em relação a temas de relevância para o setor.

Conforme enunciado na Exposição de Motivos da Medida Provisória que deu origem à Lei de Criação

da EPE, a empresa busca viabilizar os instrumentos que efetivam o exercício qualificado dos estudos

de planejamento do Setor Energético Brasileiro, os quais, por sua vez, demandam elevado grau de

especialização profissional. Além disso, em sua função de subsidiar o Planejamento Energético, a

EPE elabora análises que nortearão as escolhas do Estado com vistas à promoção da prestação

eficiente do serviço público e do desenvolvimento eficaz do setor de energia, para melhor atender o

bem-estar social, o interesse coletivo e o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, as atividades

desempenhadas pela EPE estão sustentadas nos seguintes princípios:

Buscar a garantia e a 
segurança da oferta de energia 

nos padrões de qualidade e 
quantidade demandados pela 

sociedade.

Promover a expansão em 
consonância com as premissas 

do desenvolvimento 
sustentável e com a Política 
Nacional de Meio Ambiente.

Sinalizar aos agentes um 
quadro de referência para seus 

investimentos.

Buscar a preservação do 
equilíbrio estrutural entre 

oferta e demanda de energia.

Buscar a preservação do 
equilíbrio econômico-
financeiro do setor e a 

modicidade de preços e tarifas.

Estimular a eficiência 
energética.

Incentivar o aproveitamento de 
fontes alternativas.

Promover a universalização do 
acesso e uso aos bens e 

serviços energéticos.
Estimular a diversificação da 

matriz energética.
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Com base no exposto, é possível afirmar que o interesse público coletivo tutelado pelo Estado norteia

a execução do Planejamento Energético na forma estabelecida no objeto social da EPE e, portanto,

justifica sua existência e continuidade como estatal federal, conforme estabelecido nos fundamentos

de sua criação.

Seguindo os objetivos de políticas públicas consignados no seu ato de criação, a EPE desenhou sua

estratégia institucional de forma a assegurar:

Assim, em consonância com a visão integrada do Setor Energético Brasileiro, o valor público gerado

ao acionista pelas atividades desenvolvidas pela EPE está organizado nos 4 eixos principais a seguir.

A redução das assimetrias de 
informação no mercado, 

diminuindo, assim, os custos de 
transação e as incertezas, além de 
promover um ambiente de maior 
confiança para investimentos no 
setor energético brasileiro, com 

novos entrantes e maior competição

A promoção de uma transição 
energética brasileira aderente 

às potencialidades, 
fragilidades e vantagens 
competitivas do país no 

cenário energético nacional, 
regional e internacional

A implementação de 
processos 

permanentes de 
planejamento cada 
vez mais integrados

A qualidade do 
assessoramento 

direto ao Ministério 
de Minas e Energia –

MME
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SUBSÍDIOS À FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE ENERGIA, DE FORMA INTEGRADA E COM VISÃO DE 

LONGO PRAZO

A participação da EPE na formulação de políticas de energia se dá por meio da realização de estudos

técnicos imparciais e não capturados por interesses econômicos ou comerciais, que auxiliam o

Ministério de Minas e Energia – MME na tomada de decisão, provendo evidências e fundamentos.

Anualmente, a partir das diretrizes fixadas pelo MME, a EPE elabora o Plano Decenal de Expansão de

Energia – PDE, que contém projeções, análises prospectivas, balanço estrutural de oferta e demanda

de energia, riscos de suprimento e cenários de investimento para o horizonte de longo prazo, de forma

integrada e indicativa. O PDE é utilizado pelo MME para a priorização de ações, inclusive a proposição

ao Congresso Nacional e ao Conselho Nacional de Política Energética – CNPE de medidas de

aperfeiçoamento dos marcos vigentes, mas também outras ações, como a realização de leilões para

contratação de novos empreendimentos de geração e de transmissão de energia elétrica.

A EPE também é responsável pela elaboração do Plano Nacional de Energia – PNE, com publicação

prevista para cada cinco anos e que traz análises prospectivas e de cunho mais estratégico, baseadas

em cenários de longuíssimo prazo – 30 anos ou mais. O PNE também propicia uma análise integrada

do Setor Energético Nacional, considerando variáveis e incertezas críticas como evolução e disrupção

tecnológica, mudanças estruturais na produção e consumo de energia e geopolítica da energia, entre

outros aspectos.

O PNE orienta debates mais abrangentes, sobretudo relacionados a políticas com custos e benefícios

auferidos em horizonte de longo prazo, a exemplo dos investimentos na energia nuclear, na Política

Ambiental associada a grandes empreendimentos hidrelétricos, à estruturação de uma estratégia para

os biocombustíveis, a definição de metas de descarbonização da matriz energética, entre outros

aspectos considerados relevantes para o setor.

A cada seis meses, a EPE publica o Programa de Expansão da Transmissão/Plano de Expansão de

Longo Prazo – PET/PELP, relatório gerencial que contém todas as obras de expansão do Sistema

Interligado Nacional – SIN recomendadas nos estudos de planejamento coordenados pela EPE e que

ainda não tenham sido autorizadas ou licitadas. Esse documento consiste em uma importante

referência considerada pelo MME no estabelecimento das instalações a serem implantadas no SIN

nos próximos anos. Além disso, as informações que constam nesse relatório são importantes para os

agentes em geral, sobretudo por trazer uma visão geral acerca dos investimentos previstos no

sistema.

Ademais, em observância ao que prevê o Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010, e visando

identificar oportunidades e gargalos de infraestrutura de dutos e terminais do país, a EPE também é

responsável pela elaboração dos Planos Indicativos de Gasodutos de Transporte, de Oleodutos e de

Terminais, todos contribuindo para a redução da assimetria de informações, que dificultam a

coordenação dos investimentos necessários para o setor de óleo e gás.

A EPE possui como uma de suas atribuições legais a identificação dos potenciais recursos

energéticos do país. O adequado e preciso conhecimento dos recursos energéticos nacionais é

fundamental para coordenar ações relacionadas ao investimento na infraestrutura viabilizadora do

aproveitamento desses recursos de forma competitiva e sustentável, bem como para direcionar

esforços de inovação tecnológica para áreas de maior interesse nacional.

Nessa linha, a EPE realiza o mapeamento de recursos energéticos nacionais por meio de estudos
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específicos, como o Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás, o Roadmap Eólica Offshore

Brasil, os Potenciais de Eficiência Energética, os Estudos de Inventário Hidrelétrico de Bacias

Hidrográficas – necessários para definição do aproveitamento ótimo da hidroeletricidade –, as Bases

de Dados Anemométricos – que reúnem medições de vento em inúmeros pontos do território

nacional, aportando constantes melhorias sobre a disponibilidade do recurso eólico para a previsão

da operação de parques eólicos no país –, dentre outros.

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

A respeito desse tema, as ações desenvolvidas pela EPE estão intimamente relacionadas ao

aproveitamento racional dos recursos energéticos disponíveis no país, inclusive os renováveis, e à

garantia da segurança energética nacional, com competitividade e sustentabilidade ambiental.

Conforme estabelece a Lei nº 10.847/2004, a EPE é responsável pela elaboração dos Estudos de

Expansão do Sistema de Transmissão – Relatórios R –, identificando o crescimento da demanda de

energia, da geração de energia e os gargalos que porventura venham a surgir, apresentando a

concepção básica da solução a ser futuramente licitada nos leilões de transmissão que são

organizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.

Por meio dos Relatórios R1, a EPE apresenta ao MME os resultados dos estudos de planejamento da

expansão da transmissão realizados pela EPE – viabilidade técnico-econômica – com o objetivo de

solucionar problemas elétricos previamente identificados no SIN. Além do Relatório R1, os estudos

prévios ao processo licitatório das obras de transmissão compreendem mais quatro relatórios –

Relatórios R2, R3, R4 e R5 –, que complementam a caracterização das instalações a serem

implantadas. A maior parte desses relatórios é elaborada pelas empresas transmissoras de energia,

por demanda do MME, cabendo à EPE, conforme definido na Portaria MME nº 215, de 11 de maio de

2020, proceder à avaliação da conformidade desses relatórios de forma a evitar eventuais

inconsistências no processo.

Conforme estabelecido pelo Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, a EPE é responsável pela

realização da habilitação técnica dos empreendimentos candidatos à participação nos leilões de

geração de energia, que são organizados pelo MME. O objetivo desse processo é mitigar os riscos de

contratação de projetos que não reúnam condições mínimas de honrar os compromissos assumidos.

Além disso, a EPE também oferece apoio ao MME para a definição das diretrizes gerais dos leilões de

geração e ao preço-teto a ser praticado em cada certame.

Ademais, de acordo com o Decreto nº 7.246, de 28 de julho de 2010 e a Portaria MME nº 67, de 8 de

março de 2018, a EPE é responsável pela avaliação do planejamento do atendimento aos Sistemas

Isolados – SI, denominação atribuída a localidades que ainda não recebem suprimento de energia

elétrica por meio do Sistema Interligado Nacional – SIN, bem como pela análise e habilitação técnica

das propostas de solução de suprimento candidatas nos leilões para expansão ou substituição da

geração nesses sistemas.

Em conformidade com o Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, e outras portarias editadas pelo

MME, a EPE também é responsável pelos cálculos de garantia física de energia para o Ambiente de

Contratação Livre – ACL, as revisões de garantia física de energia por alterações de características

técnicas e por geração verificada, bem como cálculos de garantia física de usinas hidrelétricas –

UHEs existentes com fins de privatização.

A EPE também possui competência legal para realizar estudos de viabilidade técnica, econômica
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e ambiental de empreendimentos de geração hidrelétrica. Atualmente a empresa desenvolve os

estudos socioambientais necessários para a obtenção da licença prévia ambiental da UHE

Castanheira – localizada no Mato Grosso – e da UHE Bem Querer – localizada em Roraima. Os dois

projetos foram qualificados no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos – PPI, nos termos do

Decreto nº 10.116, de 19 de novembro de 2019.

A EPE também atua como agente operador na implementação de cooperações bilaterais e

multilaterais, dando suporte técnico direto ao MME nessas agendas internacionais. A título de

exemplo, a EPE atua na execução do Programa de Trabalho do Brasil com a Agência Internacional de

Energia – IEA, assim como na execução da cooperação bilateral do Brasil com outros países em

temas relacionados à energia, como é o caso da Alemanha, do Reino Unido, dos Estados Unidos,

entre outros.

MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DA POLÍTICA ENERGÉTICA 

NACIONAL

A EPE desenvolve diversos estudos e análises que identificam o impacto das decisões e políticas

passadas e vigentes adotadas para o setor energético, contribuindo para o ciclo PDCA – Plan, Do,

Check, Act – da Política Energética Nacional.

Nesses termos, em linha com suas atribuições legais, anualmente a EPE elabora e publica o Balanço

Energético Nacional – BEN, o mais completo instrumento de monitoramento da Política Energética

Nacional. O BEN disponibiliza pública e gratuitamente séries históricas consistidas e detalhadas de

todas as cadeias energéticas, permitindo conhecer a evolução da participação de cada setor e cada

fonte no suprimento energético do país.

Convém destacar que o Balanço Energético Nacional também figura como documento de referência

do Brasil para representar e comparar o país nas estatísticas energéticas internacionais. Além disso,

mais recentemente, esse documento também vem sendo adotado como referência para a conta de

energia nas Contas Econômicas Ambientais do Brasil para o setor energético, sob coordenação do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

A EPE também publica regularmente os relatórios Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis e

Boletim de Conjuntura da Indústria de Óleo e Gás, documentos técnicos que contêm análises

detalhadas da evolução, das tendências, dos desafios setoriais e dos aspectos geopolíticos

associados.

Além disso, a EPE também disponibiliza anualmente o Anuário Estatístico de Energia Elétrica,

documento que consolida, integra, organiza, analisa e divulga séries detalhadas sobre o consumo de

energia elétrica na rede de distribuição de energia nos últimos cinco anos, resultado do trabalho

cooperativo com os agentes de mercado de energia, realizado no âmbito da Comissão Permanente de

Análise e Acompanhamento do Mercado de Energia Elétrica – Copam, que é coordenada pela EPE.

Por meio do Anuário é possível compreender a estrutura da regulação setorial, apoiando análises e

recomendações para que o MME possa lidar com os desafios identificados.

A partir da publicação do Atlas de Eficiência Energética no Brasil – Relatório de Indicadores, a EPE

apresenta os resultados de monitoramento do progresso de eficiência energética no país, como

instrumento importante na indicação da contribuição histórica dos ganhos de eficiência energética no

Brasil. É importante destacar que essa publicação é resultado de uma cooperação detalhada sobre

dados e políticas entre a EPE e a IEA.



15

De acordo com a Resolução CNPE nº 17, de 8 de junho de 2017, cabe ao MME, com apoio da Agência

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP e da EPE, monitorar a eficácia de

implementação da Política de Exploração e Produção – E&P no país por meio do acompanhamento de

evolução de alguns indicadores. Nesse sentido, a EPE estruturou a metodologia de avaliação dos

indicadores de monitoramento da política de E&P, os quais são aferidos anualmente pela empresa

para fins de assessoramento ao CNPE.

REDUÇÃO DA ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO

A redução da escassez e das assimetrias de informação no mercado modera os custos de transação

para tomada de decisão por governantes, investidores, consumidores e sociedade, retirando barreiras

à entrada de novos agentes econômicos, favorecendo a eficiência alocativa e promovendo o

desenvolvimento sustentável. Por sua característica de bem público, uma vez disponível, a informação

não tem custo marginal para seu uso e, por isso, sua oferta pública traz um significativo benefício

social para a economia como um todo. Em outras palavras, vários agentes no mercado podem tomar

decisões e gerar valor econômico a partir da disponibilidade de uma dada informação.

Por esse motivo, diversos governos asseguram a provisão de informação e dados abertos, pois esse

custo é recuperado, muitas vezes, não só pelo aumento da eficiência da formulação de política

pública, mas também, e sobretudo, pela geração de negócios privados que induzem arrecadação

tributária ao longo da cadeia produtiva.

Mercados que dispõem de informação completa, ampla e irrestritamente disponível para todos os

agentes levariam a sociedade a uma situação de equilíbrio economicamente melhor do que aqueles

onde a informação é assimétrica. Por ser uma empresa pública com atuação imparcial e sem interesses

interesses econômicos próprios, a EPE é capaz de disseminar as informações relativas ao Setor

Energético Nacional de forma ampla e irrestrita a todos os agentes, contribuindo para a redução da

assimetria de informação.

Ressalta-se, também, que a imparcialidade da EPE possibilita acesso a informações confidenciais ou

estratégicas de diversos agentes do setor de energia, com base em uma reputação de credibilidade e

relacionamentos de confiança. Além disso, como provedores de informações públicas, além de dispor

de dados de elevada relevância para as análises realizadas no âmbito do planejamento do setor,

como contrapartida a EPE possui a responsabilidade de garantir um conjunto de informações

confiáveis, atualizadas, acessíveis e disponíveis para toda a sociedade.

A disponibilização e a acessibilidade aos dados, informações e estudos produzidos pela EPE são

elementos relevantes para a melhoria do funcionamento dos mercados de energia e para o aumento

da confiança para decisões de investimento. Nesse contexto, boa parte dos estudos, projeções e

bases de dados produzidas ou mantidas pela empresa são convertidos em publicações, sistemas de

informação abertos a consulta e utilizados amplamente em apresentações, debates em eventos,

entrevistas a diversos canais de comunicação, reuniões com agentes, vídeos, dentre outros.

PAPEL DA EPE NA GOVERNANÇA DO SETOR ENERGÉTICO BRASILEIRO

As mudanças decorrentes do Novo Modelo do Setor Elétrico, que se materializou a partir de 2004,

ensejaram na atribuição de papéis e responsabilidades específicas para cada um dos agentes que

atualmente integram o setor – figura a seguir. Apesar desse fato, o cumprimento dos objetivos

atribuídos à EPE requer ampla articulação da empresa com os diversos órgãos, instâncias e

instituições do setor.
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A EPE também possui assento em duas importantes instâncias do Setor Energético Brasileiro: o

Conselho Nacional de Política Energética – CNPE e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE.

Criado pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, o CNPE é o órgão de assessoramento ao Presidente

da República para a formulação de políticas e diretrizes de energia. Conforme definido no Decreto

nº 3.520, de 21 de junho de 2000, com a redação dada pelo Decreto nº 10.105, de 2019, a EPE

integra o CNPE, com direito a voto.

Além da participação direta e do assessoramento técnico que a EPE oferece ao CNPE, a empresa

também atua diretamente nos diversos comitês, comissões, grupos de trabalho e iniciativas instituídas

no âmbito desse Conselho voltadas para a proposição de reformas setoriais e para o desenho e a

implementação de novas políticas e programas governamentais do setor energético.

Já o CMSE foi criado pela Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, tendo como objetivo acompanhar e

avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o

território nacional. De acordo com o Decreto nº 5.175, de agosto de 2004, o CMSE é coordenado

diretamente pelo MME e possui em sua composição representantes das instituições governamentais

vinculadas ao Setor Energético Brasileiro, incluindo a EPE, que aporta contribuições técnicas pela

perspectiva do planejamento energético e integra de forma permanente esse comitê.

Além do próprio MME, a empresa mantém constantes interações com as agências reguladoras –

notadamente a Aneel, a ANP e a Agência Nacional de Águas – Ana –, com o Operador Nacional

Sistema Elétrico – ONS e com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. A maior parte

da governança da atuação dessas instituições está definida em leis, decretos e outros normativos. No

entanto, é importante frisar que a EPE mantém importantes acordos operacionais tanto com o ONS

quanto com a CCEE, com vistas a: (a) ampliar a integração entre as instituições para realização dos

trabalhos de planejamento do setor; (b) o intercâmbio de informação e de dados; e (c) alcançar a

máxima sinergia das atividades dessas instituições, preservadas suas distintas atribuições e

competências legais e regulamentares.

No âmbito dessas cooperações, a EPE publica documentos relevantes para a tomada de decisão do

setor, como é o caso das Revisões Quadrimestrais das Projeções do Consumo e da Carga do Sistema

Interligado Nacional – SIN, que visam subsidiar o Planejamento Anual da Operação Energética do

ONS. Além disso, destaca-se a atuação da EPE tanto no GT Metodologia como no GT Governança no
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âmbito da Comissão Permanente para Análise de Metodologia e Programas Computacionais do Setor

Elétrico – Cpamp, que que tem como finalidade garantir a coerência e a integração das metodologias

e programas computacionais utilizados pelas três instituições, além do próprio MME.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Política Energética Nacional

Conforme declarado em diferentes passagens da sua lei de criação, a Política Energética Nacional –

Lei nº 9.478/1997 – é a principal política pública operacionalizada pela EPE, cuja atuação pode ser

registrada nas diferentes etapas do seu ciclo. Além da atual estrutura de governança do setor

energético, a instrumentalização dessa política se dá por meio de extenso conjunto de leis, decretos e

outros normativos, sendo que algumas delas estabelecem atribuições e competências adicionais à

EPE, como já enunciado.

É importante frisar que, dentre os princípios e objetivos enunciados por essa política, a preservação

do interesse nacional, a promoção da livre concorrência e a ampliação da competitividade do país no

mercado internacional encontram ressonância no interesse público que justificou a criação da EPE.

Além dos produtos, estudos e serviços já descritos, é notório destacar a participação e a contribuição

técnica da EPE para o desenvolvimento de importantes programas e iniciativas governamentais

estabelecidas nos últimos quatro anos para o setor energético nacional, em alinhamento com os

objetivos da política energética nacional, com destaque para os seguintes:

 Novo Mercado de Gás – instituído por meio da Resolução CNPE nº 10/2016, o programa visa à

formação de um mercado de gás natural aberto, dinâmico e competitivo, promovendo condições

para redução do seu preço e, com isso, contribuir para o desenvolvimento econômico do País. A

EPE integra o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural, instituído pelo

Decreto nº 9.934/2019, e realiza os estudos de apoio definidos na Resolução CNPE nº 10/2016,

publicados na forma dos Relatórios Trimestrais de Acompanhamento da Abertura do Mercado de

Gás Natural. Coordenado pelo MME e desenvolvido em conjunto com a Casa Civil da Presidência

da República, o Ministério da Economia, a ANP, a EPE e o Conselho Administrativo de Defesa

Econômica – Cade, o programa abrange medidas para todos os elos da cadeia de valor do gás

natural, desde o escoamento da produção até a distribuição, respeitando a competência dos

Estados para a regulação dos serviços locais de gás canalizado.

 Abastece Brasil – instituída pelo Decreto nº 9.928/2019, a iniciativa Abastece Brasil, liderada

pelo MME e pilar do CNPE, visa o desenvolvimento do mercado de combustíveis e a segurança do

seu abastecimento, com foco na promoção da livre concorrência no setor. Além de produzir

estudos técnicos relacionados à tributação de combustíveis, a EPE integra o Comitê Técnico

Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais Derivados de Petróleo e

Biocombustíveis – CT-CB, que foi instituído por meio do referido decreto. O Comitê representa o

principal instrumento para execução dos trabalhos dessa iniciativa Abastece Brasil, constituindo o

foro adequado para formulação de propostas voltadas para a promoção da concorrência, atuando

na diversificação de atores e na atração de investimentos no setor de combustíveis.

 Modernização do Setor Elétrico – iniciativa voltada para o desenho de propostas que viabilizem a

Modernização do Setor Elétrico brasileiro, fundamentados nos pilares da governança, da

transparência e da estabilidade jurídico-regulatória. A Portaria MME nº 187/2019, instituiu Grupo
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de Trabalho do qual a EPE fez parte. Atualmente, conforme instituído pela Portaria MME n°

403/2019, a EPE integra o Comitê de Implementação da Modernização – CIM, que é responsável

pela implementação das ações propostas pelo GT sobre o tema. A EPE teve atuação de destaque

no desenvolvimento de metodologias5 para definição dos requisitos de energia e potência, para

especificação dos produtos a serem comercializados e para as contribuições, individual ou típica,

de lastro de produção e de capacidade. A empresa também esteve à frente de diversos webinars

sobre mecanismos de adequação do suprimento, nos quais as equipes da EPE e da IEA puderam

discutir a fundo a experiência da Colômbia e do México no tema, ressaltando as possibilidades e

limitações das diferentes alternativas e como a experiência internacional lidou com os desafios

impostos. Além disso, os estudos realizados pela EPE sobre esse tema compreenderam a

realização de duas consultas públicas pelo MME, que culminaram na proposição de novos

critérios e parâmetros de segurança de suprimento, aprovados e estabelecidos, respectivamente,

na Resolução CNPE nº 29/2019 e na Portaria MME nº 59/2020. Como consequência imediata

dos aprimoramentos propostos, o novo critério começou a ser aplicado nos estudos de

planejamento, com seu uso no cálculo de garantia física no PDE 2030 e pelo ONS no Plano da

Operação Energética – PEN 2020.

 Reate 2020 – instituído por meio da Resolução CNPE nº 27/2019, o Programa de Revitalização

da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres – Reate

2020 visa fomentar a atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas

terrestres no Brasil, de modo a propiciar o desenvolvimento regional e estimular a competitividade

nacional. A EPE integra o Comitê desse programa, com representantes nos quatro subcomitês.

Destaca-se a atuação da EPE na coordenação do Subcomitê 3 – Potencial de óleo e gás onshore,

que teve a missão de liderar a implementação de ações estabelecidas para alcançar os objetivos

do subcomitê. Além disso, durante a primeira etapa do Reate 2020 a EPE elaborou diversos

relatórios sobre o tema, e segue atuando na coordenação do Plano de Trabalho para mapeamento

do potencial de óleo e gás onshore no país.

 BidSIM – o Programa para Aprimoramento das Licitações de Exploração e Produção de Petróleo e

Gás Natural – BidSIM foi instituído pelo Decreto nº 10.320/2020 e tem o objetivo de propor

aperfeiçoamentos na governança e na metodologia das rodadas de licitações de exploração e

produção de petróleo e gás natural e estudar ações para aumentar a competitividade e a

atratividade das rodadas futuras. A EPE atua como convidada do Comitê Interministerial

Executivo, oferecendo apoio técnico para análises solicitadas pelo Comitê, que é coordenado pelo

MME. Além de integrar todos os subcomitês do Programa, a EPE é diretamente a responsável

pelas implementações de algumas das ações atribuídas ao Subcomitê 1 do programa, em

especial na interação desse Subcomitê com o mercado e na elaboração de metodologia que

avalia o impacto/complexidade de itens relacionados aos regimes de licitação adotados no país.

 Promar – o Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos foi instituído

pela Resolução CNPE nº 10/2020 e tem como objetivo aumentar a produtividade, a extensão da

vida útil e o aumento do fator de recuperação dos campos marítimos maduros. A EPE participa das

discussões técnicas que irão nortear a elaboração de relatório para o CNPE relacionadas às

seguintes temáticas: cessão de direitos e transição de operação em campos maduros;

escoamento e comercialização; descomissionamento e garantias; participações governamentais e

acumulações de economicidade marginal; extensão da vida útil de campos maduros; e meio

ambiente.
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Esta lista de atribuições é extensa e dinâmica, modificando-se a cada dia em função da Agenda

Pública. Por exemplo, diante da atual conjuntura hídrica observada para os reservatórios de usinas

hidrelétricas localizadas no Centro-Sul do Brasil, uma nova condição para o suprimento de energia

elétrica se realizou nos últimos meses, em especial por conta do registro das piores médias de chuvas

para o período úmido nos últimos 91 anos. A EPE, como um dos órgãos que integram o setor elétrico

brasileiro, tem atuado de forma intensa, no âmbito das suas competências legais, na proposição de

soluções e no acompanhamento dos desdobramentos das principais decisões que estão sendo

tomadas para garantir o abastecimento elétrico do país.

Dado o contexto hídrico e a possibilidade de extensão de seus efeitos ainda para 2022, a adoção de

medidas tempestivas pela EPE foi imprescindível para garantir que o planejamento de médio e longo

prazo reflita, de forma não enviesada, seja efetivado com maior realismo. Para tanto, a identificação

de possíveis aprimoramentos e o diagnóstico preciso da conjuntura atual foram fundamentais.

Além disso, com a promulgação da Lei de Capitalização da Eletrobras, houve uma série de comandos

voltados para o planejamento energético. Dada a atuação da EPE no suporte ao MME para o

Planejamento Energético Nacional, EPE debruçou-se, em 2021 na avaliação dos impactos da Lei nº

14.182, de 12 de julho de 2021, sobre os principais produtos e atividades da empresa.

Política Nacional de Biocombustíveis

Também conhecida como RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis é parte integrante da

Política Energética Nacional e foi instituída por meio da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017. O

RenovaBio reconhece o papel estratégico de todos os biocombustíveis – etanol, biodiesel,

biometano, bioquerosene, segunda geração, entre outros – na matriz energética brasileira no que se

refere à sua contribuição para a segurança energética, a previsibilidade do mercado e a mitigação de

emissões dos gases causadores do efeito estufa no setor de combustíveis. Com isso, os

biocombustíveis viabilizam uma oferta de energia cada vez mais sustentável, competitiva e segura

para o país.

A EPE atuou de forma ativa durante o processo de formulação dessa política e atualmente integra

diversos comitês implementados pelo CNPE que envolvem temáticas específicas relacionadas aos

biocombustíveis. Além disso, é importante destacar que a atuação da empresa desde o ano de 2017

por meio da elaboração de estudos e análises que fornecem os subsídios técnicos ao MME tem sido

fundamental para a definição das políticas públicas no âmbito do RenovaBio. Atualmente a EPE

também atua como convidada do Comitê RenovaBio, instituído pelo Decreto nº 9.888, de 27 de junho

de 2019.

Política Nacional sobre Mudança do Clima

Instituída pela Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, a Política Nacional sobre Mudança do

Clima dispõe sobre os objetivos, diretrizes e princípios relacionados ao controle e à mitigação das

emissões de gases de efeito estufa no território nacional como forma de garantir o cumprimento dos

compromissos assumidos pelo Brasil no contexto do Acordo de Paris. Essa política possui como um de

seus instrumentos institucionais o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, do qual a EPE faz parte,

conforme estabelecido no Decreto nº 9.082, de 26 de junho de 2017.

Além disso, de acordo com o Decreto nº 9.578, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta essa

política, considera o Plano Decenal de Expansão da Energia – PDE como o plano do Setor Energético

para mitigação e adaptação às mudanças climáticas no país. No âmbito do PDE, a EPE calcula e
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analisa as emissões de gases efeito estufa para o Setor Energético considerando os cenários de expansão da matriz

energética para o horizonte de 10 anos. Dessa forma, tais análises servem como referência para o acompanhamento

e o monitoramento das Contribuições Nacionalmente Determinadas – NDC do Brasil.

Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia

Estabelecida pela Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de

Energia versa sobre eficiência energética. O Decreto nº 9.864, de 27 de junho de 2019, regulamenta essa política e

dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, para o qual a EPE fornecerá apoio

técnico a partir dos estudos e análises que realiza sobre o tema.

Adicionalmente, como parte integrante desse Comitê, o referido Decreto também estabelece o Grupo Técnico para

Eficientização de Energia nas Edificações do País, o qual contempla a participação da EPE como membro.
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OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA EPE

O Planejamento Estratégico da Empresa de Pesquisa Energética – EPE é uma ferramenta de gestão

que mapeia o caminho e as estratégias para atingir os objetivos de curto, médio e longo prazos da

organização. Ele funciona como um roteiro, que determina não apenas onde a empresa está, mas

também aonde ela quer chegar e quais são as ações necessárias para cumprir esta jornada.

Trata-se, portanto, de um processo contínuo e sistemático de tomada de decisão empresarial, com

base em profundo conhecimento do futuro do negócio, incluindo os esforços necessários para aplicar

essas decisões, medir resultados e prover feedback.

Construído para se adaptar à natureza dos negócios da organização, o Planejamento Estratégico da

EPE se desdobra em três dimensões, cada qual sob gestão de distintos atores na empresa, conforme

figura abaixo.

Pela ótica estratégica, a EPE segue o que determina o art. 23 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de

2016, e instituiu dois documentos, que são elaborados anualmente pelo Comitê Executivo de Gestão

Estratégica – CGE-X, sob coordenação da Diretoria Executiva da EPE, e aprovados pelo Conselho de

Administração até a última reunião ordinária de cada exercício anual. São eles:

 Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP, para o ciclo de 5 anos posteriores; e

 Plano de Negócios Anual – PNA, para o ano seguinte.

Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 - Seção VI - Da Diretoria

Art. 23. É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa pública e da sociedade de economia mista a assunção
de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de
Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de
Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação:

I - plano de negócios para o exercício anual seguinte;

II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.

§ 2º Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover
anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo
prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara
Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver.

§ 3º Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o § 2º as informações de natureza estratégica cuja divulgação
possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

Conselho de Administração

Diretoria Executiva

Diretorias e Superintendências

ESTRATÉGICA

TÁTICA

OPERACIONAL
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O Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP, intitulado até 2021 de Estratégia de Longo Prazo:

Planejamento Estratégico Institucional – PEI, trata da identidade institucional – negócio, missão,

visão, propósito e valores organizacionais –, dos objetivos e indicadores estratégicos, assim como

das suas respectivas metas para 5 anos seguintes a sua aprovação.

Por esta razão, ele é um documento revisado anualmente pela empresa, onde as estratégias de longo

prazo são avaliadas tanto pela Diretoria Executiva quanto pelo Conselho de Administração em relação

às forças e fraquezas da organização, assim como as oportunidades e ameaças do ambiente no qual a

EPE está inserida, de forma que ele retrate os desafios internos e externos da empresa.

Vale destacar que, entre 2012 e 2020, o Conselho de Administração da EPE deliberou anualmente

pela aprovação de revisões e aprimoramentos em planos estratégicos de 4 anos – ciclos 2012-2015;

2016-2019; e 2020-2024 –, que seguiram a lógica quadrienal dos ciclos do Plano Plurianual – PPA,

nomeando-os de Plano de Negócios, nos quais foram estabelecidas metas anuais para os indicadores

que mediram o alcance dos objetivos estratégicos traçados para estes ciclos.

Em dezembro de 2020, na proposição do ciclo 2021-2025 do Planejamento Estratégico da EPE,

atendendo ao estabelecido no parágrafo 1º do art. 23 da Lei nº 13.303/2016, houve a separação

deste instrumento do Plano de Negócios Anual, ao contrário do que vinha sendo praticado.

Desta forma, o Plano de Negócios Anual – PNA se tornou o instrumento de Gestão Estratégica do

Conselho de Administração que orienta as ações da Diretoria Executiva no exercício anual seguinte e

apresenta o conjunto dos recursos orçamentários, humanos, logísticos e de tecnologia de

informações e comunicações que viabilizarão as ações planejadas, bem como os riscos associados à

sua realização, em conformidade com o que determina o inciso I do parágrafo 1º do art. 23 da Lei

nº 13.303/2016.

Além disso, é no Plano de Negócios Anual – PNA que o Conselho de Administração dá a instrução à

Diretoria Executiva para elaborar os planos táticos do exercício anual seguinte, assim como define os

indicadores, as metas e a periodicidade de monitoramento, com vistas à supervisão da eficiência das

ações estratégicas da empresa para o atingimento dos objetivos estratégicos e alcance da visão

institucional definidas nos médio e longo prazos, no âmbito do Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP.

Por fim, o Plano de Negócios Anual – PNA determina que a Diretoria Executiva acompanhe a execução

desses planos táticos por meio de indicadores que reflitam a evolução do escopo, do cronograma e do

orçamento das ações – programas, projetos e processos – estratégicas estabelecidas, com vistas ao

monitoramento, assim como a identificação de mudanças e correções necessárias de rota.

De acordo a proposição do Plano de Negócios Anual – PNA 2022, os planos táticos que a Diretoria

Executiva da EPE deve estruturar e monitorar anualmente são:

• Portfólio de Ações Recorrentes para o Planejamento Energético – ARP;

• Portfólio de Ações de Suporte e Assessoramento à Política Pública – ASP;

• Portfólio de Ações Transformadoras – ATF;

• Portfólio de Ações de Tratamento de Riscos Estratégicos – ATR;

• Portfólio de Ações de Comunicação e Participação Social – ACP; e

• Portfólio de Ações Recorrentes de Governança e Gestão – ARG.

Vale destacar que, dependendo do grau de maturidade das ações estabelecidas ou das características
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da ação, em especial aquelas cujo planejamento foge ao controle da EPE, alguns programas, projetos

e processos terão seu acompanhamento de forma reativa, ou seja, observando-se os resultados a

cada período e não comparando-os com um cronograma ou escopo previsto na largada.

Vale destacar que, enquanto os planos estratégicos são revistos anualmente pelo Conselho de

Administração, os planos táticos podem ser revisados pela Diretoria Executiva a qualquer momento e

as mudanças são consolidadas nos balanços quadrimestrais, previstos para abril, agosto e dezembro

de cada ano.

A vantagem deste arranjo estratégico é conferir flexibilidade para que a administração da empresa

possa responder com agilidade sobretudo às demandas Ministério de Minas e Energia – MME,

ditadas pela agenda da Política Pública Nacional. Nesse sentido, é possível, em determinadas

janelas, repriorizar programas, processos e projetos estratégicos para ampliar o impacto nos objetivos

e indicadores estratégicos e, em última instância, aos clientes da empresa e sociedade em geral.

Este modelo de Gestão Estratégica foi desenvolvido e customizado para a natureza específica do

negócio da EPE e representou um salto de qualidade em direção a uma cultura de resultados.

Os programas, projetos e processos contidos nos portfólios de ações estratégicas impactam mais ou

menos os resultados da empresa, dependendo da complexidade, alcance, escopo, cronograma,

riscos associados etc. Entretanto, todos eles estão assertivamente conectados à estratégia

estabelecida. Além disso, tendo em vista a natureza dos trabalhos desenvolvidos pela EPE, o impacto

de grande parte dos estudos e pesquisas não é imediato às suas entregas.

Assim, os 6 planos táticos citados são responsáveis por criar as condições para que as metas e os

objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP sejam atingidos. Por

ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

PLANO DE 
NEGÓCIOS 

ANUAL (PNA)
ano 1

DI
M

EN
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AT
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IC
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CO
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EL
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E 
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IN
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TR

AÇ
ÃO

PORTFÓLIO DE AÇÕES RECORRENTES PARA O 
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO (ARP)

ano X

PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO (PLP)
anos 1 - 5

PLANO DE 
NEGÓCIOS 

ANUAL (PNA)
ano 2

PLANO DE 
NEGÓCIOS 

ANUAL (PNA)
ano 4

PLANO DE 
NEGÓCIOS 

ANUAL (PNA)
ano 3

PLANO DE 
NEGÓCIOS 

ANUAL (PNA)
ano 5

DI
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O 
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TI
CA

DI
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TO
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A 
EX

EC
UT

IV
A

PORTFÓLIO DE AÇÕES DE SUPORTE E 
ASSESSORAMENTO À POLÍTICA PÚBLICA (ASP)

ano X

PORTFÓLIO DE 
AÇÕES TRANSFORMADORAS (ATF)

ano X

PORTFÓLIO DE AÇÕES DE TRATAMENTO
DE RISCOS ESTRATÉGICOS (ATR)

ano X

PORTFÓLIO DE AÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL (ACP)

ano X

PORTFÓLIO DE AÇÕES RECORRENTES DE 
GOVERNANÇA E GESTÃO (ARG)

ano X
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se tratar de um planejamento mais específico, suas ações são coordenadas e acompanhadas pelos membros da

Diretoria Executiva e demais colaboradores que ocupam cargos gerenciais na empresa, tais como Superintendentes,

Superintendentes Adjuntos e demais cargos correlatos, onde se destacam a Chefia de Gabinete, as Assessorias das

Diretorias, a Assessoria de Comunicação Social, a Consultoria Jurídica, a Ouvidoria e a Área de Conformidade e

Gerenciamento de Riscos.

O monitoramento e controle das ações contidas nos planos táticos têm tornado possível a avalição de quaisquer

atrasos e postergações de programas, projetos e processos estratégicos para além do horizonte anual, aferindo o

impacto não só na ação, mas também no alcance do(s) objetivo(s) estratégico(s) do Plano Estratégico de Longo Prazo –

PLP a que eles estejam vinculados.

A partir da definição dos planos estratégicos de médio e longo prazos pelo Conselho de Administração e dos planos

táticos pela Diretoria Executiva, as Diretorias, Superintendências e demais áreas correlatas da EPE elaboram seus

Planos Operacionais, com as tarefas e atividades do dia a dia, com vistas ao alcance das metas estabelecidas em

termos de escopo, cronograma e orçamento estabelecidos pela Alta Administração.

O planejamento operacional, também conhecido como plano de trabalho, é a parte do planejamento estratégico

responsável por mostrar um fluxo de trabalho diário, ou seja, ele transforma as metas e objetivos do planejamento

estratégico em tarefas menores e executáveis. Consideram também um conjunto de ações que não aparece nos

“balanços oficiais” da empresa, mas que demandam muito homem-hora das equipes. É o que se chama na EPE de off-

balance, uma vez que são ações mais difíceis de se planejar e quantificar, mas necessárias à execução da estratégia.

Dessa forma, os Planos Operacionais detalham os Planos Táticos em forma de atividades a serem realizadas nas

diversas áreas da EPE, com vistas a executá-los, pois é nos setores da empresa que as metas se transformam em ação,

com vistas a gerar resultados a curto prazo, indispensáveis para o alcance dos objetivos estratégicos da empresa.
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O PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL | PNA 2022

O Plano de Negócios Anual – PNA se tornou o instrumento de Gestão Estratégica do Conselho de

Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE que orienta as ações da Diretoria Executiva

no exercício anual seguinte e apresenta o conjunto dos recursos orçamentários, humanos, logísticos e

de tecnologia de informações e comunicações que viabilizarão as ações planejadas, bem como os

riscos associados à sua realização, em conformidade com o que determina o inciso I do parágrafo 1º

do art. 23 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

O Plano de Negócios – PN 2021, aprovado pelo Conselho de Administração na reunião de dezembro

de 2020, determinou que a Diretoria Executiva construísse 4 planos táticos e acompanhasse suas

execuções por meio de indicadores que refletissem a evolução do escopo, do cronograma e do

orçamento das ações – projetos e programas – estratégicas estabelecidas, com vistas à tomada de

decisão, assim como a identificação de mudanças necessárias de rota. São eles:

Serviços e estudos de suporte ao Ministério de Minas e Energia (MME) e demais órgãos públicos

Dessa forma, para o ano de 2021, o Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CGE-X propôs à

Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração uma carteira inicial, em dezembro de 2020, com

96 ações estratégicas.

Ao longo de 2021, motivado (a) pela mitigação do múltiplo impacto de uma ação no Plano de

Negócios; (b) pela redução do homem-hora utilizado em atividades de monitoramento; (c) pelo

tratamento de produtos recorrentes como processos que geram produtos periódicos; (d) pela melhor

governança na coordenação das ações; (e) pela repriorização de ações face às restrições de capital

humano; (f) pela suspensão de ações cujas execuções não dependam mais da EPE; (g) pela alteração

no escopo de ações com foco no alcance mais assertivo dos objetivos estratégicos; (h) pela inclusão

de novas demandas ou estudos pelo MME; e (i) pela inclusão de ações prioritárias que visam mitigar

riscos estratégicos, o comitê propôs revisão das ações estratégicas contidas no Plano de Negócios 2021,

PLANOS E ESTUDOS 
REFERENCIAIS 

RECORRENTES PARA O 
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

SERVIÇOS E ESTUDOS DE 
SUPORTE AO MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA (MME) E 

DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS

PLANO DIRETOR 
INSTITUCIONAL (PDI), 
CONTENDO AS AÇÕES 

ESTRATÉGICAS DE CUNHO 
TRANSFORMACIONAL

PLANO DE COMUNICAÇÃO 
EXTERNA

33
planos e estudos referenciais 
recorrentes para o planejamento 
energético29

ações transformadoras, que 
fazem parte do Plano Diretor 

Institucional 2021
34
serviços e estudos de suporte ao 
MME e demais órgãos públicos
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que foram aprovadas tanto pela Diretoria Executiva, quanto pelo Conselho de Administração. Assim, o

Plano de Negócios 2021 terminou o ano com 84 ações estratégicas, cuja execução – acima de 90% –

será tratada no Balanço do Plano de Negócios de 2021, previsto para o primeiro bimestre de 2022.

Nesse sentido, é importante destacar que foram realizados 2 balanços do Plano de Negócios 2021 ao

longo do ano, sendo o primeiro de Jan-Jun/21 e o segundo de Jan-Out/21, ambos apreciados pela

Alta Administração da empresa e disponibilizados para a sociedade no sítio eletrônico da empresa.

Pela natureza plurianual das ações estratégicas da EPE, a maioria dos processos, programas e

projetos contidos no Plano de Negócios 2021 permanecerá no Plano de Negócios Anual – PNA 2022,

salvo aqueles concluídos ou suspensos temporariamente, conforme será detalhado adiante.

É neste contexto que nasce o Plano de Negócios Anual – PNA 2022, atendendo ao estabelecido no

inciso II do parágrafo 1º do art. 23 da Lei nº 13.303/2016, onde o Comitê Executivo de Gestão

Estratégica – CGE-X, seguindo as diretrizes definidas pelo Conselho de Administração no Plano

Estratégico de Longo Prazo – PLP 2022-2026, quanto as orientações da Diretoria Executiva, elaborou

uma série de aprimoramentos ao documento, com vistas a torná-lo ainda mais completo e integrado,

de forma a facilitar a tomada de decisão da Alta Administração e a dar maior transparência aos

públicos interno e externo da empresa. O Mapa Estratégico 2022-2026 encontra-se na página a seguir.

Assim, a Diretoria Executiva deve elaborar um conjunto de planos táticos a serem executados em

2022, alinhados aos valores organizacionais e aos objetivos e metas estabelecidas no Plano

Estratégico de Longo Prazo – PLP 2022-2026, monitorando-os quanto à execução do escopo e

cronograma planejados, assim como identificando mudanças e correções necessárias de rota, e dê

ciência da execução ao Conselho de Administração em reuniões quadrimestrais, previstas para maio

(Balanço do 1º Quadrimestre) e setembro de 2022 (Balanço do 2º Quadrimestre) e janeiro de 2023

(Balanço de 2022), podendo requerer informações do andamento das ações estratégicas a qualquer

momento. A partir de 2022, os planos táticos que a Diretoria Executiva da EPE deve estruturar e

monitorar anualmente são:

• Portfólio de Ações Recorrentes para o Planejamento Energético – ARP;

• Portfólio de Ações de Suporte e Assessoramento à Política Pública – ASP;

• Portfólio de Ações Transformadoras – ATF;

• Portfólio de Ações de Tratamento de Riscos Estratégicos – ATR;

• Portfólio de Ações de Comunicação e Participação Social – ACP; e

• Portfólio de Ações Recorrentes de Governança e Gestão – ARG.

PLANOS TÁTICOS DEZ.20 DEZ.21

PLANOS E ESTUDOS REFERENCIAIS RECORRENTES PARA O 

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
33 27

SERVIÇOS E ESTUDOS DE SUPORTE AO MINISTÉRIO DE MINAS E 
ENERGIA (MME) E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS 34 27

AÇÕES TRANSFORMADORAS NO PLANO DIRETOR INSTITUCIONAL 29 30

TOTAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS 96 84
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O Portfólio de Ações Recorrentes para o Planejamento Energético – ARP abrange, como o próprio

nome diz, o conjunto de programas, projetos e processos recorrentes na empresa, com vistas a

subsidiar o Planejamento Energético Nacional. São estudos e processos determinados, na sua

maioria, pela Lei de Criação da EPE – Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, e pelo Decreto nº

5.184, de 16 de agosto de 2004, que a regulamenta, assim como outros processos que foram

incorporados à rotina da empresa e apresentam entregas constantes e previsíveis e/ou planejadas

com o Ministério de Minas e Energia – MME ou demais órgãos públicos.

Este conjunto de ações é o que demanda maior homem-hora da equipe da EPE e a sua inexecução

pode comprometer a missão da empresa, definida na Lei nº 10.847/2004. Além disso, por serem

ações que se transformaram em processos bem definidos na organização, costumam não necessitar

de recursos financeiros extraordinários para suas execuções, ou seja, de orçamento adicional àquele

que já vinha sendo praticado em exercícios anteriores, tais como aquisições, contratações etc.

Já o Portfólio de Ações de Suporte e Assessoramento à Política Pública – ASP contempla os estudos

e serviços que ocorrem sob demanda do Ministério de Minas e Energia – MME e demais órgãos

públicos, em especial do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, com vistas à formulação,

implementação e avaliação da Política e do Planejamento Energético Brasileiro, conforme determina

o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 10.847/2004.

São ações, na sua maioria, difíceis de se definir claramente o escopo nos médio e longo prazos,

estando muitas vezes relacionadas à participação da empresa em grupos de trabalho, comitês

técnicos etc. Costumam demandar um homem-hora expressivo da equipe e, em alguns casos, chegam

a comprometer outras entregas da empresa, uma vez que realocam temporariamente equipes envolvidas

Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004
Art. 4º Compete à EPE:
I - realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira;
II - elaborar e publicar o balanço energético nacional;
III - identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos;
IV - dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento energético de rios compartilhados com países
limítrofes;
V - realizar estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais hidráulicos;
VI - 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 pela EPE;
VII - elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de expansão da geração e transmissão de energia
elétrica de curto, médio e longo prazos;
VIII - promover estudos para dar suporte ao gerenciamento da relação reserva e produção de hidrocarbonetos no Brasil,
visando à autossuficiência sustentável;
IX - promover estudos de mercado visando definir cenários de demanda e oferta de petróleo, seus derivados e produtos
petroquímicos;
X - desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental para os empreendimentos de
energia elétrica e de fontes renováveis;
XI - efetuar o acompanhamento da execução de projetos e estudos de viabilidade realizados por agentes interessados e
devidamente autorizados;
XII - elaborar estudos relativos ao plano diretor para o desenvolvimento da indústria de gás natural no Brasil;
XIII - desenvolver estudos para avaliar e incrementar a utilização de energia proveniente de fontes renováveis;
XIV - dar suporte e participar nas articulações visando à integração energética com outros países;
XV - promover estudos e produzir informações para subsidiar planos e programas de desenvolvimento energético
ambientalmente sustentável, inclusive, de eficiência energética;
XVI - promover planos de metas voltadas para a utilização racional e conservação de energia, podendo estabelecer parcerias
de cooperação para este fim;
XVII - promover estudos voltados para programas de apoio para a 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; e
XVIII - desenvolver estudos para incrementar a utilização de carvão mineral nacional.
XIX - elaborar e publicar estudos de inventário do potencial de energia elétrica, proveniente de fontes alternativas,
aplicando-se também a essas fontes o disposto no art. 28 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiarão a formulação, o planejamento e a
implementação de ações do Ministério de Minas e Energia, no âmbito da política energética nacional.
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nos demais portfólios para o atendimento às demandas tempestivas e priorizadas no âmbito da

Política Pública. Isso ocorre pois algumas ações deste portfólio tendem a alterar o escopo de

processos contidos no Portfólio de Ações Recorrentes para o Planejamento Energético – ARP e, em

alguns casos, criam novos produtos, que passam a ser incorporados a este portfólio em ciclos

posteriores – em alguns casos, o vigente – do Plano de Negócios Anual – PNA.

No que diz respeito ao Portfólio de Ações Transformadoras – ATF, denominado até 2021 de Plano

Diretor Institucional – PDI, trata-se do conjunto de ações de natureza ainda mais estratégica,

abarcando os programas e projetos da EPE de cunho transformador, ou seja, aqueles cujo objetivo

principal é efetivamente mudar, de forma substancial, um aspecto ou área importante e sensível da

EPE. Assim, sua adoção é especial e deve, portanto, ser considerada com redobrada atenção.

Vale destacar que todas as ações, pequenas ou grandes, são transformadoras de alguma forma, pois

criam produtos, implantam serviços, alteram estruturas, melhoram rotinas, alteram processos,

expandem operações – em suma, provocam mudanças. No entanto, o que distingue uma ação

transformadora de outras mais “corriqueiras”, é a sua natureza de causar maior impacto, mesmo que

todas tenham alinhamento com o Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP.

As ações contidas no Portfólio de Ações Transformadoras – ATF costumam demandar contratações e

aquisições extraordinárias ao que já vinha sendo praticado pela EPE em exercícios anteriores, com

vistas à ruptura e à transformação de processos existentes. Por esse motivo, trata-se de novos

modelos, novas metodologias de estudo e novos processos – finalísticos ou de gestão e governança.

Assim, pode-se afirmar que o Portfólio de Ações Transformadoras – ATF está diretamente relacionado

ao alcance da visão definida pelo Conselho de Administração no âmbito do Plano Estratégico de Longo

Prazo – PLP.

É importante destacar a relação das ações deste portfólio com os citados anteriormente, uma vez que

a maioria dos projetos e programas visa aprimorar os estudos elaborados no âmbito no Portfólio de

Ações Recorrentes para o Planejamento Energético – ARP, assim como dar maior celeridade e

qualidade aos produtos e serviços prestados pela empresa no Portfólio de Ações de Suporte e

Assessoramento à Política Pública – ASP, tendo relação direta com a satisfação dos clientes da EPE.

No entanto, apesar do caráter estratégico e desafiador destas ações, costumam ser as mais

impactadas no caso de corte, contingenciamento ou repriorização de orçamento, assim como de

realocação de equipe, uma vez que a EPE tem, como premissa básica, a priorização do atendimento

aos portfólios anteriores, relacionados, especialmente, ao cumprimento da missão empresarial.

O avanço na maturidade em Gestão de Riscos, que ocorreu na empresa nos anos de 2020 e 2021,

permitiu a estruturação da Matriz de Riscos Estratégicos da EPE, relacionada ao alcance dos objetivos

estratégicos contidos no âmbito do Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP, onde foram definidos 19

riscos estratégicos que podem impactar o negócio da empresa, observados na figura apresentada na

página a seguir. A partir destes riscos, a Alta Administração priorizou um Plano de Tratamento de

Riscos Estratégicos, contendo 40 ações a serem executadas a partir de 2021, com vistas aos seus

tratamentos e mitigações a curto e médio prazos.

Uma vez que os instrumentos de Gestão Estratégica e de Gestão de Riscos atingiram um nível de

maturidade considerável e possuem uma grande correlação, a partir de 2022 o Plano de Tratamento

de Riscos Estratégicos passa a ser incorporado ao Plano de Negócios Anual – PNA e intitulado de

Portfólio de Ações de Tratamento de Riscos Estratégicos – ATR, unificando as ações, processos de
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monitoramento e controle, o que aumenta, ainda mais, a sinergia, a transparência e a assertividade

tanto para o cumprimento dos objetivos estratégicos, quanto para o tratamento dos riscos que podem

comprometer seus alcances.

Além disso, entende-se que esta integração não compromete os controles internos, uma vez que a sua

proposição e monitoramento são feitos pelo Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e

Controles Internos – CGRIC-X, ao contrário dos portfólios anteriores, cuja proposição e

acompanhamento são realizados pelo Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CGE-X, garantindo a

autonomia, a independência e transparência necessárias aos processos de identificação e tratamento

de riscos, o que apenas reforça os controles internos.

Já o Portfólio de Ações de Comunicação e Participação Social – ACP, denominado até 2021 de Plano

de Comunicação Externa, passa a ter seu escopo ampliado a partir de 2022, passando a incorporar

não apenas os processos, projetos e programas estratégicos relacionados à comunicação

empresarial, mas o papel e participação estratégica da EPE na sociedade e vice-versa.

A empresa entende que adotar uma comunicação estratégica é essencial para que ela se mantenha

essencial no mercado, encante os seus clientes e construa um bom relacionamento com eles. E para

sustentar um diálogo eficaz e duradouro com os stakeholders, deve haver a transmissão de valores

que permitam uma identificação e sintonia entre a EPE e o público — e vice-versa.

Em suma, o Portfólio de Ações de Comunicação e Participação Social – ACP contém os processos,

projetos e programas da EPE com vistas à valorização e propagação da cultura empresarial e seus

valores para os clientes internos e externos, tornando a comunicação empresarial ainda mais

eficiente em diferentes canais e para diferentes públicos, com suporte para o alcance dos objetivos

estratégicos da organização.
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Por fim, o Portfólio de Ações Recorrentes de Governança e Gestão – ARG, a ser desenvolvido ao longo

de 2022, passará a ser incorporado ao Plano de Negócios Anual a partir de 2023, tratando do

conjunto de processos, programas e projetos recorrentes na empresa com vistas a suportar a gestão e

a governança na EPE. São projetos e processos definidos pelas políticas e demais normativos da EPE,

assim como aquelas ações determinadas pela Lei nº 13.303/2016 ou que foram incorporados à

rotina da empresa e apresentam entregas constantes e previsíveis para os órgãos de governança da

organização – Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e

Comitê de Auditoria.

Estas ações dão suporte aos processos finalísticos do Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP, sendo

consideradas estratégicas para o alcance dos objetivos estratégicos e da visão empresarial. No mais,

são os processos que demandam o maior homem-hora das equipes alocadas nas áreas de gestão e

governança da empresa e concorrem em alocação de pessoas com os projetos e programas no âmbito

do Portfólio de Ações Transformadoras – ATF destas áreas.

Vale destacar que, enquanto os planos estratégicos são revistos anualmente pelo Conselho de

Administração, os planos táticos podem ser revisados pela Diretoria Executiva a qualquer momento e

as mudanças serão consolidadas nos balanços quadrimestrais, previstos para serem fechados em

abril, agosto e dezembro de 2022. Este arranjo estratégico visa conferir flexibilidade para que a

administração da empresa possa responder com agilidade sobretudo às demandas Ministério de

Minas e Energia – MME, ditadas pela agenda da Política Pública. Nesse sentido, é possível, em

determinadas janelas, repriorizar programas, processos e projetos estratégicos para ampliar o

impacto nos objetivos e indicadores estratégicos e, em última instância, aos clientes da empresa e

sociedade em geral.

A seguir, encontra-se o detalhamento das 91 ações estratégicas mapeadas nos Planos Táticos

apresentados, contendo não apenas suas descrições, mas também as áreas e gestores responsáveis,

demais áreas da empresa envolvidas nas suas execuções, previsões de realização e o alinhamento

aos objetivos do Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP 2022-2026, demonstrando a

interdisciplinaridade, multiplicidade de objetivos e plurianualidade das ações.

22 ações 
Portfólio de Ações 
Recorrentes para o 

Planejamento 
Energético | ARP

15 ações 
Portfólio de Ações de 

Suporte e 
Assessoramento à 

Política Pública | ASP

25 ações 
Portfólio de Ações 
Transformadoras | 

ATF

29 Ações 
Portfólio de Ações de 
Tratamento de Riscos 

Estratégicos | ATR

A serem 
desenvolvidos 

em 2022

Portfólio de Ações de Comunicação e Participação Social | ACP
Portfólio de Ações Recorrentes de Governança e Gestão | ARG

[ 24 com início em 2022 ]
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PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL | PNA 2022

19 17
13

21 21

13
24

25

20
25

PRESIDÊNCIA | PR DIRETORIA DE ESTUDOS DE
ENERGIA ELÉTRICA | DEE

DIRETORIA DE ESTUDOS
ECONÔMICO-ENERGÉTICOS E

AMBIENTAIS | DEA

DIRETORIA DE ESTUDOS DO
PETRÓLEO, GÁS E

BIOCOMBUSTÍVEIS | DPG

DIRETORIA DE GESTÃO
CORPORATIVA | DGC

AÇ
ÕE

S 
ES

TR
AT

ÉG
IC

AS

COORDENA A AÇÃO PARTICIPA DA AÇÃO

COORDENAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

91 AÇÕES
ESTRATÉGICAS

32

46
41

38
41

[ 5 com início em 2023 ]
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ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

S02 | 28 ações

S01 | 26 ações

PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL | PNA 2022

91 AÇÕES
ESTRATÉGICAS

PF01 | 30 ações

PF02 | 42 ações

PF04 | 54 ações

AG01 |
15 ações

AG02 | 26 ações
AG05 | 14 ações

PF03 | 25 ações

AG03 | 7 ações

AG04 |
14 ações

IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS NA PÁGINA 3

[ 5 com início em 2023 ]

ARP ASP ATF ATR TOTAL % TOTAL

S01 7 7 9 3 26 29%

S02 6 7 11 4 28 31%

PF01 11 6 11 2 30 33%

PF02 17 6 18 1 42 46%

PF03 6 5 12 2 25 27%

PF04 20 15 16 3 54 59%

AG01 - - 2 13 15 16%

AG02 - 1 7 18 26 29%

AG03 - - - 7 7 8%

AG04 - - 2 12 14 15%

AG05 - - 3 11 14 15%

TOTAL 22 15 25 29 91 100%
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PLURIANUALIDADE DAS AÇÕES AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO

21 22 21 20 20 20

14 15
7 6 6 6

22
25

15
9 7 4

17

24

15

7
5

5

P N  2 0 21 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 24 2 0 2 5 2 0 2 6

AÇ
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S 
ES

TR
AT

ÉG
IC

AS

Portfólio de Ações de Tratamento de Riscos Estratégicos | ATR

Portfólio de Ações Transformadoras | ATF

Portfólio de Ações de Suporte e Assessoramento à Política Pública | ASP

Portfólio de Ações Recorrentes para o Planejamento Energético | ARP

PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL | PNA 2022

91 AÇÕES
ESTRATÉGICAS
[ 5 com início em 2023 ]

74

86

58

42
38

35
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PLANO DE NEGÓCIOS 2022
PORTFÓLIO DE AÇÕES RECORRENTES PARA O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | ARP
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PORTFÓLIO DE AÇÕES RECORRENTES PARA O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | ARP

PRESIDÊNCIA | PR DIRETORIA DE ESTUDOS
DE ENERGIA ELÉTRICA | DEE 

DIRETORIA DE ESTUDOS ECONÔMICO-
ENERGÉTICOS E AMBIENTAIS | DEA

DIRETORIA DE ESTUDOS DO PETRÓLEO, 
GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS | DPG

PLANO DECENAL DE 
EXPANSÃO DE ENERGIA 

(PDE)

ESTUDOS 
RELACIONADOS AO 
PLANO NACIONAL
DE ENERGIA (PNE)

LEILÕES DE ENERGIA 
NO AMBIENTE DE 

CONTRATAÇÃO 
REGULADA (ACR)

SISTEMA DE 
ACOMPANHAMENTO DE 

MEDIÇÕES 
ANEMOMÉTRICAS 

(AMA)

PLANEJAMENTO E 
LEILÕES DE ENERGIA 

DOS SISTEMAS 
ISOLADOS (SI)

BASE DE DADOS PARA 
SIMULAÇÕES 

ELÉTRICAS DO SISTEMA 
ELÉTRICO INTERLIGADO 

NACIONAL (SIN) 

ACOMPANHAMENTO 
DOS RELATÓRIOS R2 A 

R5

ESTUDOS DE 
PLANEJAMENTO DA 

EXPANSÃO DA 
TRANSMISSÃO

(RELATÓRIOS R1)

PROGRAMA DE 
EXPANSÃO DA 

TRANSMISSÃO (PET)
E PLANO DE EXPANSÃO 

DE LONGO PRAZO 
(PELP)

MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

DE MODELOS

REVISÕES 
QUADRIMESTRAIS DA 
CARGA E REVISÃO DE 

CARGA PARA O 
PLANEJAMENTO ANUAL 

DA OPERAÇÃO 
ENERGÉTICA (PLAN)

ANUÁRIO ESTATÍSTICO 
DE ENERGIA ELÉTRICA

ESTUDOS 
SOCIOAMBIENTAIS DA 

UHE BEM QUERER

BALANÇO ENERGÉTICO 
NACIONAL (BEN)

RESENHAS MENSAIS E 
BOLETINS 

TRIMESTRAIS DO 
MERCADO DE ENERGIA 

ELÉTRICA

ATLAS DA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA NO 

BRASIL

INDICADORES DE 
MONITORAMENTO DA 

POLÍTICA DE E&P

ESTUDOS DE 
CONJUNTURA DA 

INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E 
BIOCOMBUSTÍVEIS

ESTUDOS DE PREÇOS 
DE PETRÓLEO E DE 

COMBUSTÍVEIS

ESTUDOS DE 
CENÁRIOS PARA O 

MERCADO DE 
COMBUSTÍVEIS

ZONEAMENTO 
NACIONAL DE 

RECURSOS DE ÓLEO E 
GÁS (ZNMT)

PLANO INDICATIVO DE 
GASODUTOS DE 

TRANSPORTE (PIG)
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PORTFÓLIO DE AÇÕES RECORRENTES PARA O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | ARP
Nº. AÇÃO ESTRATÉGICA DESCRIÇÃO 

PR.01.01 Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE)

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) é um documento indicativo elaborado anualmente pela EPE sob as diretrizes do Ministério de Minas e
Energia (MME). Este processo visa identificar e avaliar as perspectivas da expansão do Setor de Energia no horizonte de dez anos, dentro de uma visão
integrada para os diversos energéticos. Ao mostrar, por meio de análises de sensibilidade, como o planejamento vislumbra o desenvolvimento do Sistema de
Energia Nacional sob condições distintas de sua evolução, o PDE fornece importantes sinalizações para orientar as ações e decisões dos agentes no sentido
de compatibilizar as projeções de crescimento econômico do país e a necessária expansão de oferta, de forma a garantir à sociedade o suprimento
energético com adequados custos, em bases técnica e ambientalmente sustentável. Base legal: Lei nº 10.847/2004; Decreto nº 5.184/2004.

PR.01.02 Estudos relacionados ao Plano Nacional de Energia (PNE)

Com publicação prevista para cada cinco anos, o Plano Nacional de Energia (PNE) traz análises prospectivas e de cunho mais estratégico, baseadas em
cenários de longuíssimo prazo (30 anos ou mais). O PNE também propicia uma análise integrada do Setor Energético Nacional, considerando variáveis e
incertezas críticas, como evolução e disrupção tecnológica, mudanças estruturais na produção e consumo de energia e geopolítica da energia, entre outros
aspectos. Além disso, o PNE orienta debates mais abrangentes, sobretudo relacionados a políticas com custos e benefícios auferidos em horizonte de longo
prazo, a exemplo dos investimentos na energia nuclear, na Política Ambiental associada a grandes empreendimentos hidrelétricos, à estruturação de uma
estratégia para os biocombustíveis, a definição de metas de descarbonização da matriz energética, entre outros aspectos considerados relevantes para o
setor. Dessa forma, trata-se de processos de apoio aos estudos de longo prazo. Base legal: Lei nº 10.847/2004; Decreto nº 5.184/2004.

DEE.01.01 Leilões de Energia no Ambiente de Contratação Regulada 
(ACR)

Trata-se de processos de apoio no planejamento e desenho dos leilões de energia e habilitação técnica dos projetos, assim como análises e participação
nas discussões referentes a aspectos econômicos nos leilões de energia, para suporte a decisões do Ministério de Minas e Energia (MME). Também incluem
os processos de realização de análises e cálculos do custo marginal de referência para cada fonte participante dos leilões de energia, a fim de subsidiar a
decisão do MME. Base legal: Portaria MME nº 381/2019, a EPE é integrante da Comissão Especial dos Leilões de Energia Elétrica (CELEE), que define as
Diretrizes Estratégicas dos leilões. Decreto nº 5.163/2004, que estabelece EPE como responsável por habilitar os projetos para os leilões.

DEE.01.02 Sistema de Acompanhamento de Medições 
Anemométricas (AMA)

Rotina de acompanhamento de medições, com análise de dados e solicitações aos agentes. Aprimoramentos para automação das análises, melhorias do
sistema, publicações trimestrais. Base legal: Lei nº 10.847/2004.
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PORTFÓLIO DE AÇÕES RECORRENTES PARA O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | ARP
Nº. AÇÃO ESTRATÉGICA DESCRIÇÃO 

DEE.01.03 Planejamento e Leilões de Energia dos Sistemas Isolados 
(SI)

Processos de apoio no planejamento e desenho dos leilões, incluindo publicação de documentos. Contempla também a habilitação técnica das soluções de
suprimento, a avaliação das propostas de planejamento para atendimento dos Sistemas Isolados apresentadas pelas distribuidoras e a avaliação técnica e
econômica da interligação de localidades dos Sistemas Isolados. Base legal: Portaria MME nº 067/2018, que determina a EPE como responsável por
habilitar as soluções de suprimento para os leilões dos Sistemas Isolados.

DEE.01.04 Manutenção e Desenvolvimento de Modelos

O Modelo de Decisão de Investimentos (MDI) é uma ferramenta computacional desenvolvida pela EPE para determinar a expansão de mínimo custo (geração
e interligações regionais) do sistema hidrotérmico nacional. Esta ferramenta é atualmente utilizada no Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e no
Plano Nacional de Energia (PNE) e é constantemente atualizada para atender os desafios do planejamento da expansão. Já o Balanço de Potência é uma
ferramenta desenvolvida na EPE para o cálculo da capacidade de atendimento de ponta do sistema elétrico. Ela é utilizada no PDE e requer atualizações
para representar as constantes mudanças do sistema, assim como receber aprimoramentos metodológicos. Base legal: Lei n° 10.847/2004; Decreto n°
5.184/2004.

DEE.01.05 Base de Dados para Simulações Elétricas do Sistema 
Elétrico Interligado Nacional (SIN) 

A configuração da rede elétrica representada nos estudos da transmissão deve ser atualizada periodicamente a partir dos resultados dos estudos de
expansão regionais (Relatórios R1), das projeções de mercado e do plano de geração. A representação adequada do Sistema Interligado Nacional (SIN) é
fundamental para assegurar a qualidade não só do diagnóstico das condições de desempenho do sistema, como também das soluções de expansão
recomendadas. Base legal: Lei nº 10.847/2004.

DEE.01.06 Acompanhamento dos Relatórios R2 a R5

Os relatórios R2, R3, R4 e R5 são documentos necessários à instrução dos leilões de transmissão e apresentam informações complementares às constantes
no relatório R1. Esses relatórios são elaborados por agentes do setor elétrico, por solicitação do Ministério de Minas e Energia (MME), e contam com o
acompanhamento da EPE a fim de assegurar que todos os relatórios mantenham um alinhamento entre si. Base legal: Lei nº 10.847/2004; Portaria MME nº
215/2020.
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PORTFÓLIO DE AÇÕES RECORRENTES PARA O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | ARP
Nº. AÇÃO ESTRATÉGICA DESCRIÇÃO 

DEE.01.07 Estudos de Planejamento da Expansão da Transmissão 
(Relatórios R1)

Os relatórios R1 são documentos que apresentam os resultados dos estudos de planejamento da expansão da transmissão realizados pela EPE (viabilidade
técnico-econômica) com o objetivo de solucionar problemas elétricos previamente identificados no Sistema Interligado Nacional (SIN). Base legal: Lei nº
10.847/2004.

DEE.01.08 Programa de Expansão da Transmissão (PET) e Plano de 
Expansão de Longo Prazo (PELP)

O Programa de Expansão da Transmissão e Plano de Expansão de Longo Prazo (PET/PELP) é um documento publicado pela EPE, duas vezes ao ano, que
contempla todas as obras de expansão do Sistema Interligado Nacional (SIN) definidas em estudos de planejamento da EPE, mas que ainda não foram
outorgadas (licitadas ou autorizadas). O PET contempla as obras determinativas, abrangendo o período dos seis primeiros anos à frente do ano em curso. Já
o PELP foca nas obras de caráter indicativo (poderão ser reavaliadas), compreendendo o período a partir do sétimo ano. Base legal: Lei nº 10.847/2004.

DEA.01.01 Anuário Estatístico de Energia Elétrica

Documento publicado anualmente pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que consolida as principais estatísticas nacionais e internacionais
relacionadas ao setor elétrico, apresentadas em diferentes formatos ao longo do ano. Esta publicação traz as informações relativas à cadeia de energia
elétrica do Brasil, com destaques para o consumo de eletricidade, bem como informações regionais e das unidades federativas. Este processo é resultado do
trabalho cooperativo com os agentes do mercado de energia, realizado no âmbito da Comissão Permanente de Análise e Acompanhamento do Mercado de
Energia Elétrica (Copam), sob a coordenação da EPE. Os produtos relativos ao Anuário Estatístico de Energia Elétrica são: (a) Fact Sheet; (b) Workbook; (c)
Relatório; e (d) Anuário Interativo. Base legal: Lei nº 10.847/2004.

DEA.01.02 Balanço Energético Nacional (BEN)

Documento publicado anualmente pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que consolida e divulga extensa pesquisa e a 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 exportação, a distribuição e o uso final da energia. Esta publicação disponibiliza, assim, de forma pública e gratuita, séries históricas
consistidas e detalhadas de todas as cadeias energéticas, permitindo ao leitor conhecer a evolução da participação de cada setor e cada fonte no
suprimento energético do país. Base legal: Lei nº 10.847/2004.
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DEA.01.03 Estudos Socioambientais da UHE Bem Querer
Os estudos socioambientais da UHE Bem Querer são compostos de um conjunto de estudos específicos, visando à obtenção de licença prévia do
empreendimento. Em 2022, o estudo específico trata do Diagnóstico Socioambiental da Área de Influência da UHE Bem Querer. Base legal: Portaria
Interministerial nº 60/2015; Portaria SVS/MS nº 01/2014.

DEA.01.04 Resenhas Mensais e Boletins Trimestrais do Mercado de 
Energia Elétrica

Documentos que apresentam as principais estatísticas relacionadas ao mercado de energia elétrica, bem como seu monitoramento ao longo do ano, nos
cortes mensal (Resenha) e trimestral (Boletins). A Resenha do Mercado de Energia Elétrica apresenta as consolidações por classe e regiões do consumo de
energia elétrica, mostrando os principais destaques referentes ao comportamento do mercado de eletricidade no mês anterior. Já os Boletins Trimestrais de
Consumo de Eletricidade visam complementar as Resenhas Mensais e apresentam os principais movimentos trimestrais nas classes de consumo industrial,
residencial e comercial, analisados em associação à conjuntura econômica verificada no período, buscando gerar a compreensão da dinâmica do mercado
de eletricidade no Brasil e em suas regiões. São documentos produzidos a partir dos dados de consumo fornecidos mensalmente pelos agentes por meio do
Sistema de Acompanhamento do Mercado (Sam) e das reuniões da Comissão Permanente de Análise e Acompanhamento do Mercado de Energia Elétrica
(Copam). Base legal: Lei nº 10.847/2004.

DEA.01.05
Revisões Quadrimestrais da Carga e Revisão de Carga 
para o Planejamento Anual da Operação Energética 
(PLAN)

Documentos elaborados em conjunto com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com
dados da previsão de carga para os ciclos de Planejamento Anual da Operação Energética. Estas publicações têm como objetivo atualizar regularmente as
projeções de carga de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN) a partir do monitoramento de indicadores econômicos, de consumo e de carga
de energia elétrica. Base legal: Lei nº 10.847/2004. Acordo de Cooperação Técnica EPE-ONS-CCEE.

DEA.01.06 Atlas da Eficiência Energética no Brasil

Este documento tem por objetivo principal o monitoramento do progresso da eficiência energética no Brasil, através de uma análise de indicadores. Ele
possui um capítulo de benchmarking internacional, que é o resultado de uma cooperação detalhada sobre dados e políticas entre a Agência Internacional de
Energia (AIE) e a EPE. Representa um marco no relacionamento entre as duas instituições e é o resultado da primeira troca abrangente de dados entre a AIE e
um país associado (não membro) na América Latina e do intercâmbio contínuo de conhecimento por meio do Programa de Eficiência Energética nas
Economias Emergentes. Base legal: Lei nº 10.847/2004.
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DPG.01.01 Estudos de Conjuntura da Indústria do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis

Estudos de análise de conjuntura e de panorama dos principais eventos e acontecimentos da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Inclui as
publicações periódicas: Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis; Boletim de Conjuntura da Indústria do Óleo & Gás (BOG); e Brazilian Oil & Gas Report
(BOR). Buscam contribuir para a disseminação mais acessível de análises e informações selecionadas sobre a indústria do petróleo, gás natural e
biocombustíveis para a sociedade em geral, reduzindo a assimetria de informações, além de embasar os estudos de médio e de longo prazo da EPE, com
vistas à melhor subsidiar o MME no planejamento energético nacional e na formulação de políticas públicas. Base legal: Lei nº 10.847/2004; Lei nº
13.576/2017.

DPG.01.02 Estudos de Cenários para o Mercado de Combustíveis

Estudos de cenários de oferta e demanda de combustíveis e de investimentos em biocombustíveis no Brasil. Inclui as publicações periódicas: Cenários de
Oferta de Etanol e Demanda do Ciclo Otto; Demanda de Energia dos Veículos Leves; Investimentos e Custos Operacionais e de Manutenção no Setor de
Biocombustíveis; e Perspectivas para o Mercado Brasileiro de Combustíveis no Curto Prazo. Buscam contribuir para a identificação de oportunidades e
ameaças ao abastecimento nacional de combustíveis e para a discussão acerca das alternativas de políticas públicas, reduzindo a assimetria de
informações, além de embasar os estudos de médio e de longo prazo da EPE, com vistas à melhor subsidiar o MME no planejamento energético nacional e
na formulação de políticas públicas. Base legal: Lei nº 10.847/2004; Lei nº 13.576/2017; Resolução CNPE nº 14/2017; Decreto nº 10.526/2020;
Resolução CNPE nº 7/2021.

DPG.01.03 Estudos de Preços de Petróleo e de Combustíveis

Estudos de projeção de preços de petróleo e derivados e de aspectos relacionados à formação dos preços de combustíveis no Brasil. Inclui as publicações
periódicas: Projeção de Preços Internacionais de Petróleo e Derivados; Projeção de Preços de Combustíveis Líquidos para Atendimento aos Sistemas
Isolados e em usinas da Região Sul; e Série: Formação de Preços de Combustíveis. Buscam contribuir para a disseminação mais acessível de análises sobre
preços de petróleo e de combustíveis para a sociedade em geral, reduzindo a assimetria de informações, além de embasar os estudos de médio e de longo
prazo da EPE e de demais agentes do setor de energia, com vistas à melhor subsidiar o MME no Planejamento Energético Nacional e na formulação de
políticas públicas. Base legal: Lei nº 10.847/2004; Acordo de Cooperação Técnico-Operacional EPE-CCEE.

DPG.01.04 Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (ZNMT)

Este relatório, com periodicidade bienal, apresenta uma base de informações georreferenciadas que permite representar zonas, na forma de mapas, sobre a
importância relativa das diversas áreas do país para o desenvolvimento econômico nacional do setor de petróleo e gás. Tal base de informações constitui-se
em importante instrumento para o Planejamento Energético Nacional, no contexto do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e Plano Nacional de
Energia (PNE). Visa gerar uma base de informações georreferenciada apresentando a importância relativa das diversas áreas do país para o desenvolvimento
econômico das atividades de petróleo e gás natural. Base legal: Lei nº 10.847/2004; Resolução CNPE nº 17/2017.
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DPG.01.05 Indicadores de Monitoramento da Política de E&P

Este relatório tem o objetivo de divulgar a evolução dos seguintes indicadores de E&P: relação R/P; índice IRR; período entre a adjudicação do bloco e o
primeiro óleo ou gás; FR médio das bacias; percentual de participação das exportações brasileiras de petróleo no mercado internacional; percentual de
participação no Brasil dos investimentos anuais da indústria do petróleo em E&P no mundo, ou seja, visa divulgar os indicadores de monitoramento da
política de E&P para o ano base 2021. Base legal: Resolução CNPE nº 17/2017.

DPG.01.06 Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte (PIG)
Este estudo tem como objetivo compilar projetos anunciados e indicativos referentes a gasodutos de transporte, assim como apresentar estimativas de custo
e características dos projetos como traçado , extensão e diâmetro. Este documento ajuda na redução de assimetria de informações e fornece informações
sobre possíveis investimentos na indústria de gás natural brasileira. Base legal: Lei nº 10.847/2004; Decreto nº 10.526/2020.
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PR.01.01 Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) PR | GAB Patricia Costa Gonzalez de Nunes | Assessora da Presidência ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.01.02 Estudos relacionados ao Plano Nacional de Energia (PNE) PR | GAB Patricia Costa Gonzalez de Nunes | Assessora da Presidência ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.01 Leilões de Energia no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) DEE | SEG Guilherme Mazolli Fialho | Consultor Técnico I ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.02 Sistema de Acompanhamento de Medições Anemométricas (AMA) DEE | SGE Gustavo Pires da Ponte | Superintendente Adjunto ∎ ∎

DEE.01.03 Planejamento e Leilões de Energia dos Sistemas Isolados (SI) DEE | SEG Guilherme Mazolli Fialho | Consultor Técnico I ∎ ∎ ∎

DEE.01.04 Manutenção e Desenvolvimento de Modelos DEE | SGE Pamella Elleng Rosa Sangy | Consultora Técnica II ∎

DEE.01.05 Base de Dados para Simulações Elétricas do Sistema Elétrico 
Interligado Nacional (SIN) DEE | STE Thais Pacheco Teixeira | Consultora Técnica II ∎ ∎

DEE.01.06 Acompanhamento dos Relatórios R2 a R5 DEE | STE Daniel José Tavares de Souza | Consultor Técnico I ∎ ∎

DEE.01.07 Estudos de Planejamento da Expansão da Transmissão (Relatórios 
R1) DEE | STE Thiago de Faria Rocha Dourado Martins | Superintendente Adjunto ∎ ∎ ∎

DEE.01.08 Programa de Expansão da Transmissão (PET) e Plano de Expansão 
de Longo Prazo (PELP) DEE | STE Thiago de Faria Rocha Dourado Martins | Superintendente Adjunto ∎ ∎

DEA.01.01 Anuário Estatístico de Energia Elétrica DEA | SEE Gláucio Vinicius Ramalho Faria | Consultor Técnico II ∎ ∎
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DEA.01.02 Balanço Energético Nacional (BEN) DEA | SEE Gláucio Vinicius Ramalho Faria | Consultor Técnico II ∎ ∎

DEA.01.03 Estudos Socioambientais da UHE Bem Querer DEA | SMA Mariana Rodrigues de Carvalhaes Pinheiro | Consultora Técnica II ∎ ∎

DEA.01.04 Resenhas Mensais e Boletins Trimestrais do Mercado de Energia 
Elétrica DEA | SEE Gláucio Vinicius Ramalho Faria | Consultor Técnico II ∎

DEA.01.05 Revisões Quadrimestrais da Carga e Revisão de Carga para o 
Planejamento Anual da Operação Energética (PLAN) DEA | SEE Arnaldo dos Santos Junior | Consultor Técnico II ∎

DEA.01.06 Atlas da Eficiência Energética no Brasil DEA | SEE Gláucio Vinicius Ramalho Faria | Consultor Técnico II ∎ ∎

DPG.01.01 Estudos de Conjuntura da Indústria do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis DPG | SDB Angela Oliveira da Costa | Superintendente ∎

DPG.01.02 Estudos de Cenários para o Mercado de Combustíveis DPG | SDB Angela Oliveira da Costa | Superintendente ∎

DPG.01.03 Estudos de Preços de Petróleo e de Combustíveis DPG | SDB Marcelo Castello Branco Cavalcanti | Superintendente Adjunto ∎ ∎

DPG.01.04 Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (ZNMT) DPG | SPG Nathalia Oliveira de Castro | Analista de Pesquisa Energética ∎

DPG.01.05 Indicadores de Monitoramento da Política de E&P DPG | SPG Victor Hugo Trocate da Silva | Analista de Pesquisa Energética ∎

DPG.01.06 Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte (PIG) DPG | SPG Ana Claudia Sant'Ana Pinto | Consultora Técnica II ∎
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IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS NA PÁGINA 3

PF04 | 20 ações
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

S01 S02 PF01 PF02 PF03 PF04 AG01 AG02 AG03 AG04 AG05

PR.01.01 Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.01.02 Estudos relacionados ao Plano Nacional de Energia (PNE) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.01 Leilões de Energia no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.02 Sistema de Acompanhamento de Medições Anemométricas (AMA) ∎ ∎ ∎

DEE.01.03 Planejamento e Leilões de Energia dos Sistemas Isolados (SI) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.04 Manutenção e Desenvolvimento de Modelos ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.05 Base de Dados para Simulações Elétricas do Sistema Elétrico 
Interligado Nacional (SIN) ∎

DEE.01.06 Acompanhamento dos Relatórios R2 a R5 ∎

DEE.01.07 Estudos de Planejamento da Expansão da Transmissão (Relatórios 
R1) ∎

DEE.01.08 Programa de Expansão da Transmissão (PET) e Plano de Expansão 
de Longo Prazo (PELP) ∎ ∎

DEA.01.01 Anuário Estatístico de Energia Elétrica ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

S01 S02 PF01 PF02 PF03 PF04 AG01 AG02 AG03 AG04 AG05

DEA.01.02 Balanço Energético Nacional (BEN) ∎ ∎

DEA.01.03 Estudos Socioambientais da UHE Bem Querer ∎

DEA.01.04 Resenhas Mensais e Boletins Trimestrais do Mercado de Energia 
Elétrica ∎ ∎

DEA.01.05 Revisões Quadrimestrais da Carga e Revisão de Carga para o 
Planejamento Anual da Operação Energética (PLAN) ∎ ∎ ∎

DEA.01.06 Atlas da Eficiência Energética no Brasil ∎ ∎

DPG.01.01 Estudos de Conjuntura da Indústria do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis ∎ ∎ ∎

DPG.01.02 Estudos de Cenários para o Mercado de Combustíveis ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.01.03 Estudos de Preços de Petróleo e de Combustíveis ∎ ∎

DPG.01.04 Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (ZNMT) ∎ ∎ ∎

DPG.01.05 Indicadores de Monitoramento da Política de E&P ∎ ∎

DPG.01.06 Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte (PIG) ∎ ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
DURAÇÃO DA AÇÃO AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO

2021 2022 2023 2024 2025 2026

PR.01.01 Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.01.02 Estudos relacionados ao Plano Nacional de Energia (PNE) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.01 Leilões de Energia no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.02 Sistema de Acompanhamento de Medições Anemométricas (AMA) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.03 Planejamento e Leilões de Energia dos Sistemas Isolados (SI) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.04 Manutenção e Desenvolvimento de Modelos ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.05 Base de Dados para Simulações Elétricas do Sistema Elétrico 
Interligado Nacional (SIN) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.06 Acompanhamento dos Relatórios R2 a R5 ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.07 Estudos de Planejamento da Expansão da Transmissão (Relatórios 
R1) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.01.08 Programa de Expansão da Transmissão (PET) e Plano de Expansão 
de Longo Prazo (PELP) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEA.01.01 Anuário Estatístico de Energia Elétrica ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
DURAÇÃO DA AÇÃO AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO

2021 2022 2023 2024 2025 2026

DEA.01.02 Balanço Energético Nacional (BEN) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEA.01.03 Estudos Socioambientais da UHE Bem Querer ∎ ∎ ∎

DEA.01.04 Resenhas Mensais e Boletins Trimestrais do Mercado de Energia 
Elétrica ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEA.01.05 Revisões Quadrimestrais da Carga e Revisão de Carga para o 
Planejamento Anual da Operação Energética (PLAN) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEA.01.06 Atlas da Eficiência Energética no Brasil ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.01.01 Estudos de Conjuntura da Indústria do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.01.02 Estudos de Cenários para o Mercado de Combustíveis ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.01.03 Estudos de Preços de Petróleo e de Combustíveis ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.01.04 Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (ZNMT) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.01.05 Indicadores de Monitoramento da Política de E&P ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.01.06 Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte (PIG) ∎
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PR.02.01
Análise Crítica, pela perspectiva do Planejamento 
Energético, do Suprimento de Energia Elétrica no País a 
partir da Atual Conjuntura Hídrica

Diante da atual conjuntura hídrica observada para os reservatórios de usinas hidrelétricas localizadas no Centro-Sul do Brasil, uma nova condição para o
suprimento de energia elétrica se realizou nos últimos meses, em especial por conta do registro das piores médias de chuvas para o período úmido nos
últimos 91 anos. A EPE, como um dos órgãos que integram o setor elétrico brasileiro, tem atuado de forma intensa, no âmbito das suas competências legais,
na proposição de soluções e no acompanhamento dos desdobramentos das principais decisões que estão sendo tomadas para garantir o abastecimento
elétrico do país. A partir dos controles já implementados na EPE, a presente ação tem como objetivo principal reduzir e mitigar os riscos associados aos
objetivos estratégicos relacionados aos principais processos finalísticos da empresa, bem como sua interrelação com a sociedade. Dado o contexto hídrico
atual e a possibilidade de extensão de seus efeitos ainda para o próximo ano, a adoção de medidas tempestivas pela EPE torna-se imprescindível para
garantir que o planejamento de médio e longo prazo reflita, de forma não enviesada, seja efetivado com maior realismo. Para tanto, a identificação de
possíveis aprimoramentos e o diagnóstico preciso da conjuntura atual são fundamentais. Uma vez que esta ação é um dos Planos de Tratamento de Riscos
Estratégicos, seu monitoramento também ocorrerá pelo Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (CGRIC-X).Base legal: Lei
n° 10.847/2004.

DEE.02.01 Cálculos e Revisões de Garantia Física

Cálculo de garantia física de energia para fins de Leilão de Energia Nova, privatização que implique em nova concessão e comercialização no Ambiente de
Contratação Livre (ACL). Revisões de garantia física de energia decorrentes de alterações de características técnicas, por geração verificada. Base legal: Lei
nº 10.848/2004; Decreto nº 5.163/2004. Regulamentação: Cálculo: Portaria MME n° 101/2016, Portaria MME n° 74/2020, Portaria MME n° 403/2017
(Benefício indireto), Portaria MME n° 463/2009 (PCH). Revisão: UHE: Decreto nº 2.655/1998, Portaria MME n° 406/2017. UTE (CVU>0): Portaria MME n°
492/2014, Portaria MME n° 279/2013, Portaria MME n° 07/2012, Portaria MME n° 649/2011. UTE (CVU=0): Portaria MME n° 484/2012, Portaria MME
n° 564/2014. EOL: Portaria MME n° 416/2015. UFV: Portaria MME n° 60/2020. PCH: Portaria MME n° 463/2009.

DEE.02.02 CPAMP: Acompanhamento dos Temas dos Ciclos 20/21 
e 20/22

A EPE integra a Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico (Cpamp) que trabalha por ciclos (anuais
ou bianuais) e em cada ciclo são selecionados alguns temas para aprofundamento e melhoria para os atuais modelos empregados no setor. Base legal: Lei
n° 10.847/2004; Decreto n° 5.184/2004. Portaria MME nº 481/2019.

DEE.02.03 Processos de Alteração de Características Técnicas Avaliação dos empreendimentos que desejam alterar as características técnicas. Base legal: Portaria MME nº 481/2018 estabelece que as alterações de
características técnicas devem ser avaliadas pela EPE.
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DEE.02.04 Avaliação Técnica, Econômica e Orçamentária de Usinas 
Hidroelétricas

Análise técnica e econômica do projeto de ampliação de UHE, incluindo o cálculo da garantia física do empreendimento, de forma a subsidiar o processo de
revisão tarifária. Cálculo do valor novo de reposição de usinas hidrelétricas com concessão vincendas. Avaliação técnica e orçamentária de projetos
hidrelétricos para fins de cálculo do Valor Novo de Reposição, Ampliação de Usinas Cotistas e Usinas Candidatas aos Leilões. Base legal: Decreto nº
7.805/2012; Portaria MME nº 418/2013; Portaria MME nº 102/2016.

DEE.02.05 Apoio Técnico aos Leilões de Transmissão
A EPE presta apoio técnico à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em algumas etapas do processo licitatório dos novos empreendimentos de
transmissão, como, por exemplo, na organização dos lotes a serem ofertados nos leilões, sinalizando eventuais restrições para a separação das instalações
ou mesmo sugerindo que elas sejam agregadas.

DEA.02.01 Energia Nuclear
Esta ação visa responder as demandas do Ministério de Minas e Energia (MME) específicas sobre Angra 3 e estudos de Advanced Small Modular Reactors
(SMR). Estudo de novas tecnologias, modelos de negócios e oportunidades de investimentos em usinas de geração termonucleares, considerando a Política
Nuclear Brasileira, a manutenção e o desenvolvimento da expertise técnica na área.

DPG.02.01
Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e 
Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres 
(Reate)

A atuação do comitê tem como objetivo monitorar e contribuir para o cumprimento das metas do programa. Os Relatórios do Reate 2020 têm como objetivo
acompanhar a revitalização do E&P onshore no Brasil, além de abordar questões relevantes em diversas etapas da cadeia. O Programa de Revitalização da
Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (Reate 2020) é uma Política Nacional de fomento a atividade de
exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas terrestres no Brasil, de modo a propiciar o desenvolvimento regional e estimular a competitividade
nacional. Base legal: Resolução CNPE nº 16/2019; Resolução CNPE nº 27/2019.



58

PORTFÓLIO DE AÇÕES DE SUPORTE E ASSESSORAMENTO À POLÍTICA PÚBLICA | ASP
Nº. AÇÃO ESTRATÉGICA DESCRIÇÃO 

DPG.02.02 Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de 
Campos Marítimos (Promar)

Os objetivos do programa contemplam a criação de condições para a revitalização dos campos marítimos maduros e de melhores condições para o
aproveitamento econômico de acumulações de petróleo e gás natural consideradas como de economicidade marginal, também localizadas em mar. Base
legal: Resolução CNPE nº 10/2020.

DPG.02.03 Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de 
Gás Natural (CMGN) e Relatório Trimestral

A atuação do comitê tem como objetivo monitorar a implementação das ações necessárias à abertura do mercado de gás natural e propor ao Conselho
Nacional de Política Energética (CNPE) eventuais medidas complementares. Os Relatórios Trimestrais do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado
de Gás Natural (CMGN) têm como objetivo acompanhar o processo de abertura do mercado por meio de indicadores e compilação de notícias relevantes. O
Novo Mercado de Gás é o programa do Governo Federal que visa à formação de um mercado de gás natural aberto, dinâmico e competitivo, promovendo
condições para redução do seu preço e, com isso, contribuir para o desenvolvimento econômico do País. Base legal: Resolução CNPE nº 10/2016; Resolução
CNPE nº 04/2019; Resolução CNPE nº 16/2019; Decreto nº 9.934/2019.

DPG.02.04
Abastece Brasil e Comitê Técnico Integrado para o 
Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais 
Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (CT-CB)

Participação na iniciativa Abastece Brasil, que tem como objetivo o desenvolvimento do mercado de combustíveis e à segurança do abastecimento nacional,
por meio da formulação de ações e medidas voltadas para a promoção da concorrência no setor, a atração de investimentos em refino e logística, e o
combate à sonegação e à adulteração de combustíveis. Participação no CT-CB, que é o principal instrumento para execução dos trabalhos da iniciativa
Abastece Brasil. Visa ao desenvolvimento do mercado de combustíveis, diante das mudanças na dinâmica do abastecimento nacional de derivados de
petróleo. Base legal: Resolução CNPE nº 15/2017; Decreto nº 9.928/2019.

DPG.02.05 Comitê RenovaBio
Participação no Comitê RenovaBio, que tem como objetivo monitorar e propor medidas preventivas ou corretivas para o adequado desenvolvimento da
Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). Visa subsidiar o Comitê nas discussões relacionadas à Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).
Base legal: Lei nº 13.576/2017; Decreto nº 9.888/2019.
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DPG.02.06 Comitê Técnico Combustível do Futuro (CT-CF)

Participação no Comitê Técnico Combustível do Futuro (CT-CF), que tem como objetivo propor ações e medidas para incrementar o uso de combustíveis
sustentáveis e de baixa intensidade de carbono, bem como a aplicação de tecnologia veicular com vistas à descarbonização da matriz energética de
transporte nacional. Visa subsidiar o comitê nas discussões relacionadas ao incremento do uso de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de
carbono na matriz energética de transporte nacional. Base legal: Resolução CNPE nº 7/2021.

DPG.02.07 Comitês de Monitoramento do Abastecimento de Etanol 
e de Biodiesel

Participação no Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Etanol (CMAE) e no Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Biodiesel (CMAB), que
têm como objetivo acompanhar o mercado brasileiro de gasolina/etanol e de diesel/biodiesel, além de discutir estratégias e encaminhar eventuais
propostas para aperfeiçoamento desses mercados no contexto do abastecimento regular dos combustíveis. Visa subsidiar os comitê nas discussões
relacionadas ao acompanhamento do mercado brasileiro de gasolina/etanol e de diesel/biodiesel. Base legal: Resolução CNPE nº 14/2017.

DPG.02.08
Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (GTSIC 
PEGANBIO)

A Resolução CREDEN nº 7/2019 instituiu os Grupos Técnicos da área de Energia, dentre eles o de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (PEGANBIO). Visa
estudar e propor a implementação de medidas e de ações relacionadas com a Segurança das Infraestruturas Críticas daquela área de atuação. Base legal:
Resolução CREDEN nº 7/2019.
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PR.02.01
Análise Crítica, pela perspectiva do Planejamento Energético, do 
Suprimento de Energia Elétrica no País a partir da Atual 
Conjuntura Hídrica

PR | GAB Thiago Vasconcelos Barral Ferreira | Presidente ∎ ∎ ∎

DEE.02.01 Cálculos e Revisões de Garantia Física DEE | SGE Fernanda Gabriela Batista dos Santos | Consultora Técnica II ∎

DEE.02.02 CPAMP: Acompanhamento dos Temas dos Ciclos 20/21 e 20/22 DEE | SGE Pamella Elleng Rosa Sangy | Consultora Técnica II ∎

DEE.02.03 Processos de Alteração de Características Técnicas DEE | SEG Guilherme Mazolli Fialho | Consultor Técnico I ∎

DEE.02.04 Avaliação Técnica, Econômica e Orçamentária de Usinas 
Hidroelétricas DEE | SEG Guilherme Mazolli Fialho | Consultor Técnico I ∎ ∎

DEE.02.05 Apoio Técnico aos Leilões de Transmissão DEE | STE Marcos Vinicius Gonçalves da Silva Farinha | Consultor Técnico I ∎ ∎

DEA.02.01 Energia Nuclear DEA | SEE Luciano Basto Oliveira | Consultor Técnico I ∎ ∎

DPG.02.01 Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e Produção 
de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (Reate) DPG | SPG Regina Freitas Fernandes | Consultora Técnica I ∎
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DPG.02.02 Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos 
Marítimos (Promar) DPG | SPG Regina Freitas Fernandes | Consultora Técnica I ∎

DPG.02.03 Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás 
Natural (CMGN) e Relatório Trimestral DPG | SPG Marcelo Ferreira Alfradique| Superintendente Adjunto ∎

DPG.02.04
Abastece Brasil e Comitê Técnico Integrado para o 
Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais Derivados 
de Petróleo e Biocombustíveis (CT-CB)

DPG | SDB Marcelo Castello Branco Cavalcanti | Superintendente Adjunto ∎

DPG.02.05 Comitê RenovaBio DPG | SDB Rafael Barros Araujo | Consultor Técnico I ∎

DPG.02.06 Comitê Técnico Combustível do Futuro (CT-CF) DPG | SDB Rachel Martins Henriques | Consultora Técnica II ∎

DPG.02.07 Comitês de Monitoramento do Abastecimento de Etanol e de 
Biodiesel DPG | SDB Rachel Martins Henriques | Consultora Técnica II ∎

DPG.02.08 Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (GTSIC PEGANBIO) DPG | SPG Péricles de Abreu Brumati | Analista de Pesquisa Energética ∎
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PR.02.01
Análise Crítica, pela perspectiva do Planejamento Energético, do 
Suprimento de Energia Elétrica no País a partir da Atual 
Conjuntura Hídrica

∎ ∎ ∎ ∎

DEE.02.01 Cálculos e Revisões de Garantia Física ∎ ∎ ∎

DEE.02.02 CPAMP: Acompanhamento dos Temas dos Ciclos 20/21 e 20/22 ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.02.03 Processos de Alteração de Características Técnicas ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.02.04 Avaliação Técnica, Econômica e Orçamentária de Usinas 
Hidroelétricas ∎

DEE.02.05 Apoio Técnico aos Leilões de Transmissão ∎

DEA.02.01 Energia Nuclear ∎ ∎

DPG.02.01 Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e 
Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (Reate) ∎ ∎ ∎
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DPG.02.02 Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos 
Marítimos (Promar) ∎

DPG.02.03 Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás 
Natural (CMGN) e Relatório Trimestral ∎ ∎ ∎

DPG.02.04
Abastece Brasil e Comitê Técnico Integrado para o 
Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais Derivados 
de Petróleo e Biocombustíveis (CT-CB)

∎ ∎ ∎ ∎

DPG.02.05 Comitê RenovaBio ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.02.06 Comitê Técnico Combustível do Futuro (CT-CF) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.02.07 Comitês de Monitoramento do Abastecimento de Etanol e de 
Biodiesel ∎ ∎

DPG.02.08 Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (GTSIC PEGANBIO) ∎
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2021 2022 2023 2024 2025 2026

PR.02.01
Análise Crítica, pela perspectiva do Planejamento Energético, do 
Suprimento de Energia Elétrica no País a partir da Atual 
Conjuntura Hídrica

∎ ∎

DEE.02.01 Cálculos e Revisões de Garantia Física ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.02.02 CPAMP: Acompanhamento dos Temas dos Ciclos 20/21 e 20/22 ∎ ∎

DEE.02.03 Processos de Alteração de Características Técnicas ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.02.04 Avaliação Técnica, Econômica e Orçamentária de Usinas 
Hidroelétricas ∎ ∎

DEE.02.05 Apoio Técnico aos Leilões de Transmissão ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEA.02.01 Energia Nuclear ∎ ∎

DPG.02.01 Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e 
Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (Reate) ∎ ∎
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DPG.02.02 Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos 
Marítimos (Promar) ∎ ∎

DPG.02.03 Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás 
Natural (CMGN) e Relatório Trimestral ∎ ∎

DPG.02.04
Abastece Brasil e Comitê Técnico Integrado para o 
Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais Derivados 
de Petróleo e Biocombustíveis (CT-CB)

∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.02.05 Comitê RenovaBio ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.02.06 Comitê Técnico Combustível do Futuro (CT-CF) ∎ ∎ ∎

DPG.02.07 Comitês de Monitoramento do Abastecimento de Etanol e de 
Biodiesel ∎ ∎

DPG.02.08 Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas Críticas de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (GTSIC PEGANBIO) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
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PR.03.01 Integra+ EPE

Automatização de diversos processos que são atualmente conduzidos pelas diferentes áreas da Presidência (PR), ampliando o acesso de toda a empresa a
informações gerenciais, estabelecendo novos formatos de comunicação interna e promovendo maior capacidade de resposta das respectivas áreas frente às
demandas de rotina da empresa. Este programa é constituído por diferentes etapas e frentes, de forma a contemplar as necessidades peculiares de cada uma
das áreas da PR, dentre as quais se destacam: Mapeamento dos processos e atividades passíveis à automatização/digitalização; Disponibilização de
plataforma de assinatura eletrônica de documentos; Estruturação de banco de dados da Ouvidoria, da Secretaria-Geral e da Consultoria Jurídica;
Digitalização dos canais de comunicação interna da EPE; Criação de plataforma para recebimento de demandas de comunicação institucional; Adoção de
ferramentas para o gerenciamento de riscos da EPE; Adoção de ferramentas para o monitoramento do planejamento estratégico da EPE; e Estruturação de
banco de dados sobre o Sistema Normativo da EPE, com proposição de ações de melhoria contínua. Este programa visa à automatização e à digitalização
dos processos e fluxos de trabalhos críticos desenvolvidos no âmbito da Presidência, além de possibilitar maior integração com as demais áreas da empresa,
com os objetivos de: Aprimorar os controles internos; Contribuir para a gestão do conhecimento da empresa; Reforçar as ações de governança adotadas pela
empresa; e Otimizar a alocação de horas de trabalho da equipe técnica, com a redução da alocação de tempo na realização de trabalhos manuais e/ou
operacionais. Convém ressaltar que a maior parte das ações previstas trará benefícios que poderão ser usufruídos por toda a EPE. Vale destacar que ele
engloba o Plano de Tratamento de Riscos Estratégicos “Aquisição e Implantação de Soluções Tecnológicas para Apoio ao Planejamento Estratégico e à Área
de Riscos e Controles Internos”, tendo seu monitoramento também exercido pelo Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos
(CGRIC-X).

PR.03.02 Cultura Organizacional em Gestão de Projetos

O programa apresenta como etapas principais, ao longo do seu ciclo, até 2023: Análise e revisão dos instrumentos normativos de gerenciamento de projetos
disponíveis na EPE; Definição de modelos e metodologias de Gestão de Projetos da EPE (tangencia com a solução de aquisição de ERP de Governança);
Revitalização do Comitê de Projetos da EPE; Instituição do Escritório de Projetos (PMO); Capacitação dos gerentes de projeto; e Suporte contínuo às áreas da
empresa em Gestão de Projetos. Este programa visa à disseminação e uso das boas práticas de Gerenciamento de Projetos na EPE, com vistas a:
potencializar a chance de sucesso dos projetos e programas da EPE; otimizar o uso dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos da EPE, focando-os no
controle, eficiência e aumento da produtividade; aumentar a chance de alcance das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico Institucional;
aprimorar a tomada de decisão dos gerentes de projetos e da Alta Administração, com base em informações dos projetos e naquelas resultantes dos seus
monitoramentos; promover um ambiente em que a tomada de decisão colaborativa é mais fácil e mais frutífera; minimizar os riscos para projetos individuais
em termos de impactos no negócio; e construir uma base de boas práticas em gestão de projetos que potencializará os resultados dos projetos futuros. Vale
destacar que ele engloba o Plano de Tratamento de Riscos Estratégicos “Verificação da aderência da Gestão de Projetos à Empresa”, tendo seu
monitoramento também exercido pelo Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (CGRIC-X).
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PR.03.03 Cenários de Emissões do Setor Energético

O objetivo fundamental é identificar os trade-offs a serem enfrentados pelo governo e pela sociedade brasileira no horizonte 2050 no caminho da
neutralidade líquida de carbono. Pra isso, alguns passos são importantes: definição da estratégia de modelagem; simulações de distintos cenários de
expansão de longo prazo do setor energético (PNE) e cenários complementares em curso); estimativa das emissões resultantes de cada cenário; e avaliação
de alternativas para a redução ou compensação de emissões no setor energético. Este projeto visa à avaliação de alternativas para a redução ou
compensação de emissões no setor energético, de modo a contribuir para o atendimento às Contribuições Nacionalmente Distribuídas (NDC), referentes ao
Acordo de Paris, com vistas: à definição da estratégia de modelagem; à identificação das tecnologias, medidas e eventuais políticas públicas que poderiam
embasar o estabelecimento de ambições adicionais para a NDC do Brasil no âmbito do Acordo de Paris; ao aprimoramento da indicação de oportunidades de
investimento em mitigação de emissões no setor de energia, de forma integrada e isenta, visando à segurança energética nacional e à gestão de custos de
abatimento de emissões de gases de efeito estufa no Setor Energético; à redução da assimetria de informação para a sociedade; ao aprimoramento do
assessoramento ao MME e às entidades responsáveis pela formulação da Política Energética Nacional; e à contribuição com a gestão de conhecimento, de
informação e de comunicação.

PR.03.04 Acompanhamento Estruturado de Temas de Interesse no 
Âmbito Legal e Regulatório do Setor de Energia

O programa foi estruturado da seguinte forma: Levantamento de iniciativas existentes e pessoas envolvidas/chave; Levantamento das Necessidades;
Priorização das Instituições, tipos de Publicação e informações que serão consideradas; Definição da ferramenta a ser utilizada; Definição de Fluxo de
Processo e Responsabilidades; e Estruturação de Documento de Acompanhamento Gerencial. Quanto aos objetivos esperados, destacam-se: Divulgação,
direcionada, de informações legais e regulatórias relevantes e estratégicas; Acompanhamento mais estruturado de temas legais e regulatórios;
Monitoramento do andamento e/ou avanço de questões e temas relacionados às atividades da empresa; Possibilidade de quantificação do envolvimento
das diversas áreas em processos de discussão pública, como consultas e audiências; Maior utilização de estudos da EPE como subsídio em discussões de
criação e/ou revisão de legislação ou regulação; e Maior agilidade na identificação de discussões públicas ou pareceres que tenham relação com as
atividades da EPE. Entende-se que o programa é transformador, pois a necessidade do que se propõe a estruturar é premente e não há na EPE processo ou
unidade responsável por um acompanhamento integrado, mas apenas iniciativas, embora louváveis, mas pulverizadas entre as diversas áreas da EPE.
Entende-se que o programa seja transformador, pois a necessidade do que se propõe a estruturar é premente e não há na EPE processo ou unidade
responsável por um acompanhamento integrado, mas apenas iniciativas, embora louváveis, mas pulverizadas entre as diversas áreas da EPE.
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DEE.03.01 Novos Produtos que Agregam Valor aos Estudos de 
Energia Elétrica

Elaboração e publicação de relatórios, documentos e estudos que remetam a temas em geração ou transmissão de energia elétrica, tais como novas
tecnologias, avaliação dos ativos existentes nos estudos de planejamento, dentre outros. Visa à agregação de valor aos dados, tornando-os públicos à
sociedade, conferindo transparência e prestação de novos serviços.

DEE.03.02 Modelo de Integração de Geração, Transmissão e Gás 
Natural

Realização de estudos de planejamento mais integrados, aumentando o grau de otimização dos recursos, e também envolvendo a validação dos modelos
utilizados. Visa à realização de um conjunto de estudos de planejamento mais integrados, aumentando o grau de otimização dos recursos.

DEE.03.03 Estudos Relacionados à Modernização e ao Realismo de 
Mercado

Esse programa visa o detalhamento da proposta de novo modelo de comercialização (separação lastro e energia). Visa ao atendimento à constante
necessidade de adequação dos estudos de planejamento à realidade e evoluções de mercado.

DEE.03.04 Aprimoramento dos Estudos de Planejamento de 
Expansão da Transmissão

Esse projeto visa a atualização dos critérios utilizados nos estudos de planejamento da expansão da transmissão. Visa ao aperfeiçoamento da qualidade dos
estudos de planejamento realizados tanto para fins de atendimento ao mercado, quanto para o escoamento de energia de empreendimentos de geração.
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DEA.03.01 Base de Dados e Informações Socioambientais

Elaboração de dois documentos base com as variáveis, estatísticas e indicadores socioambientais para avaliar: (documento 1) as emissões de gases de
efeito estufa, e as iniciativas/atividades do Setor Energético relativos à mitigação, adaptação, riscos, vulnerabilidade e resiliência frente às mudanças
climáticas; e (documento 2) os efeitos da geração, transmissão, distribuição e consumo da energia sobre o bem-estar. Visa à estruturação de bases de dados
e informações para o desenvolvimento de indicadores e estatísticas socioambientais, com vistas à facilitar o diálogo e o relacionamento com a sociedade,
reduzir a assimetria de informações e buscar consensos sobre as análises e os estudos socioambientais que subsidiam o Planejamento Energético Nacional e
orientam a tomada de decisão.

DEA.03.02 Estudos sobre Compensação Florestal para Emissões de 
Carbono do Setor Energético

Elaboração de documento síntese com proposta do conjunto de instrumentos de originação de projetos, de verificação e emissão de créditos de carbono e de
compensação de emissões. Visa estruturar mecanismos e instrumentos para promoção de arranjos entre o setor energético brasileiro, principalmente nas
fontes carbono intensivas, e a conservação e restauração de florestas no Brasil, com vistas a contribuir para a redução da emissão de Gases de Efeito Estufa
(GEE) e facilitar o atingimento do compromisso do Brasil no Acordo de Paris, além de contribuir com a transição energética brasileira.

DEA.03.03 Estudos Relacionados às Restrições Operativas de 
Hidrelétricas

Avaliação dos impactos das restrições operativas das usinas hidrelétricas (UHE) no Sistema Interligado Nacional (SIN). O estudo das restrições operativas das
UHE, em especial as motivadas por questões socioambientais, pode contribuir para a avaliação da capacidade das UHE de atendimento aos requisitos do
Sistema, inclusive no que se refere à flexibilidade, além de sinalizar as restrições operativas que poderiam ser negociadas ou flexibilizadas. Esses estudos
integram as UHEs, suas restrições operativas, vazões de uso consuntivo da Agência Nacional de Águas (Ana) e o mapeamento de potencial conflito pelo uso
da água e outros dados de interesse, fornecendo subsídios para o planejamento do SIN, nos médio e longo prazos.

DEA.03.04 Recursos Energéticos Distribuídos (RED)

Avaliação de oportunidades de penetração de fontes/tecnologias de Recursos Energéticos Distribuídos (RED) sob a ótica do consumidor final, provendo
maior alcance deles ao público. Este programa visa: Contribuir para estimular a modernização do ambiente de negócios e dos mecanismos de
desenvolvimento da infraestrutura de energia no Brasil; Fortalecer o diálogo com múltiplos agentes do setor energético e demais partes interessadas,
buscando consensos na promoção da transição energética nacional; Aprimorar a indicação de oportunidades de investimento no Setor de Energia, de forma
integrada e isenta, visando à segurança energética nacional; Reduzir a assimetria de informação; aprimorar o assessoramento ao Ministério de Minas e
Energia (MME) e às entidades responsáveis pela formulação da Política Energética Nacional; e contribuir com a gestão de conhecimento, de informação e de
comunicação da EPE.
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DEA.03.05 Hidrogênio

Avaliação das oportunidades para o Brasil como produtor, fornecedor e usuário desse produto, que ganhou destaque no contexto da transição energética
internacional. Este programa visa: contribuir para estimular a modernização do ambiente de negócios e dos mecanismos de desenvolvimento da
infraestrutura de energia no Brasil; fortalecer o diálogo com múltiplos agentes do setor energético e demais partes interessadas, buscando consensos na
promoção da transição energética nacional; aprimorar a indicação de oportunidades de investimento no Setor de Energia, de forma integrada e isenta,
visando à segurança energética nacional; reduzir a assimetria de informação; Aprimorar o assessoramento ao Ministério de Minas e Energia (MME) e às
entidades responsáveis pela formulação da Política Energética Nacional; e contribuir com a gestão de conhecimento, de informação e de comunicação da
EPE.

DEA.03.06 Transição Energética

Aprimoramento da elaboração cenários energéticos de longo prazo através do desenvolvimento de parcerias que possibilitem um amplo debate entre partes
interessadas e busca contribuir para a construção de consensos estratégicos nas discussões sobre transição energética. Este programa visa: contribuir para
fortalecer o diálogo com múltiplos agentes do setor energético e demais partes interessadas, buscando consensos na promoção da transição energética
nacional; reduzir a assimetria de informação, favorecendo as tomadas de decisão no Setor de Energia; contribuir para a inovação, a transição energética e o
desenvolvimento de novos modelos de negócios no Setor Energético; aprimorar o assessoramento ao MME e às entidades responsáveis pela formulação da
Política Energética Nacional; e buscar alternativas de financiamento para o desenvolvimento das atividades da EPE.

DPG.03.01 Aprimoramento da Análise de Bacia Sedimentar e 
Modelagem de Sistemas Petrolíferos

Interpretação de linhas sísmicas em áreas de duas bacias sedimentares brasileiras, de ambientes distintos (terra e mar), associada à modelagem 1D em
poços de perfuração de hidrocarbonetos situados próximos às linhas escolhidas. Visa ao incremento da curva de aprendizado da equipe de E&P na análise de
bacias sedimentares brasileiras, aprimorando o conhecimento da técnica de interpretação sísmica e modelagem de sistemas petrolíferos, a partir da prática.
Com isso espera-se que melhorias sejam agregadas, sobretudo às análises do estudo bianual Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás. Base legal:
Lei nº 10.847/2004.

DPG.03.02 Estudo Metodológico para a Avaliação de Volume in 
Place de Hidrocarbonetos em Bacia Sedimentares

Elaboração de um estudo, com base na literatura e nas aplicações da Indústria do Petróleo e Gás Natural, que aborde aspectos metodológicos com foco na
avaliação regional de volume in place de hidrocarbonetos em bacias sedimentares. O estudo tem como objetivo elaborar uma metodologia com base na
literatura e nas aplicações da Indústria do Petróleo e Gás Natural, que possibilite a estimativa de volumes in place de hidrocarbonetos em porções regionais
das bacias sedimentares brasileiras. O estudo pode auxiliar no avanço da avaliação do potencial em termos volumétricos, visando o estoque de
hidrocarbonetos. Base legal: Lei nº 10.847/2004.
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DPG.03.03 Cenarização da Produção Nacional de Petróleo e Gás 
Natural

Construção de trajetórias de produção de petróleo e gás natural, que apresentem curvas inferiores e superiores às de referência. Visa elaborar uma
metodologia com base em critérios de cenarização para obtenção das trajetórias de produção nacional de petróleo e gás natural. Representa melhoria nas
curvas de produção de petróleo e gás já elaboradas na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (EPE/DPG). Base legal: Lei nº 10.847/2004.

DPG.03.04 Aprimoramento da Análise de Custos de E&P

Projeto para a migração da Base de Dados de Custos de E&P para o SQL Server. Desenvolvimento de ferramentas em Business Intelligence. A migração
efetiva depende da disponibilidade de recursos humanos da Superintendência de Tecnologia da Informação da EPE. Visa ao aprimoramento da equipe da
Secretaria de Petróleo e Gás (MME/SPG) em analisar os custos dos diversos projetos de exploração e produção (E&P), aperfeiçoando o assessoramento ao
MME e auxiliando-o na tomada de decisões no desenvolvimento de Políticas Públicas Setoriais. Base legal: Lei nº 10.847/2004.

DPG.03.05 Estudos sobre Gás Natural Liquefeito (GNL) em Pequena 
Escala

Os estudos têm como objetivo analisar o transporte de gás natural em pequena escala. Também será escopo do trabalho estudar projetos de atendimento por
transporte de gás em pequena escala para regiões com baixo patamar de demanda. O desenvolvimento da nota técnica visa reduzir a assimetria de
informação e indicar possíveis investimentos na indústria de gás natural brasileira. Base legal: Lei nº 10.847/2004.

DPG.03.06 Futuro do Abastecimento

Desenvolvimento do novo modelo de planejamento do abastecimento de derivados de petróleo e de metodologia para indicação de investimentos em
infraestrutura dutoviária para transporte de derivados, além de estudo de cenários para a demanda de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Brasil e seus
reflexos sobre a oferta e a infraestrutura de transporte e armazenamento deste combustível. Visa subsidiar os estudos de planejamento do abastecimento de
derivados de petróleo, com ênfase na segurança energética nacional e na redução da assimetria de informações, favorecendo as tomadas de decisão no
setor de energia. Base legal: Lei nº 10.847/2004.
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DPG.03.07 Novas Fronteiras para Biocombustíveis

Desenvolvimento de modelos matemáticos para subsidiar o MME na Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e estudos para avaliar a inserção de
novos biocombustíveis, além da expansão da produção e uso dos convencionais, que possam contribuir para a transição energética de baixo carbono. Visa ao
suporte ao Ministério de Minas e Energia (MME) na implementação da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e na definição das metas de
descarbonização dos combustíveis, além de avaliação da inserção de novos biocombustíveis, contribuindo para a transição energética de baixo carbono,
através da inovação e desenvolvimento de novos modelos de negócios no setor energético. Base legal: Lei nº 13.576/2017; Resolução CNPE nº 7/2021.

DGC.03.01 Aprimoramento da Integração entre os Instrumentos de 
Planejamento da Gestão

Este projeto possui as seguintes etapas: levantamento dos instrumentos de planejamento, contemplando todos os seus insumos e resultados; levantamento
das interações de insumos e resultados dos instrumentos de planejamento da EPE; desenho do fluxo atual do processo (AS IS); integração do cronograma de
planejamento; adaptação de cada instrumento de planejamento para que seus insumos e resultados possam servir de informação para a próxima etapa do
planejamento; definição de responsabilidades de cada área que realiza cada instrumento; desenho do processo TO BE; e estabelecimento de procedimento
de revisão dos instrumentos de planejamento. Visa à mudança da forma com o planejamento e execução orçamentária na EPE são realizados com intuito de:
melhorar a interface entre a Diretoria de Gestão Corporativa (EPE/DGC) e as áreas que necessitam de disponibilidade orçamentária; gerar informações
estruturadas de forma rápida que auxiliarão na tomada de decisões; dar maior transparência dos valores planejados e executados; integrar informações
contratuais, orçamentárias, financeiras e de planos estratégicos, táticos e operacionais; auxiliar e organizar informações nas prestações de contas,
principalmente no que diz respeito à execução física e à impositividade do orçamento; gerar mais eficiência na execução orçamentária, tanto no quantitativo
a ser realizado quanto na qualidade do gasto; e consolidar o cronograma dos instrumentos de planejamento da empresa a fim de subsidiar o planejamento
orçamentário nos prazos constitucionais e legais. Uma vez que esta ação é um dos Planos de Tratamento de Riscos Estratégicos, seu monitoramento também
ocorrerá pelo Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (CGRIC-X).

DGC.03.02 Implantação da Gestão Documental

Programa de gestão documental desenvolvido e implementado, contemplando: realização de reuniões de orientação inicial com os integrantes do SIGA;
elaboração do Plano de Gestão Documental; pactuação do Plano de Gestão Documental com a alta administração da EPE; execução do Plano de Gestão
Documental pela EPE, com apoio dos integrantes do SIGA; e monitoramento e avaliação interna (EPE) e externa (órgão central e setorial do SIGA, quando for
o caso). Este programa visa: ao tratamento do fluxo documental; à padronização na elaboração de documentos; à padronização dos procedimentos
operacionais; à orientação sobre o arquivamento e descarte de documentação física e digital; ao tratamento de todo o acervo documental da EPE; ao
alinhamento às diretrizes legais relacionadas à Gestão Documental; à mitigação de riscos operacionais/ procedimentais e documentais; e ao aumento da
eficiência e eficácia organizacional. Uma vez que esta ação é um dos Planos de Tratamento de Riscos Estratégicos, seu monitoramento também ocorrerá pelo
Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (CGRIC-X). Base legal: Constituição Federal; Lei nº 8159/1991; Decreto nº
4.073/2002; Lei nº 12.527/2011; Decreto nº 7.724/2012; Decreto nº 9.507/2018; Decreto nº 10.148/2019.
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DGC.03.03 Recomposição da Força de Trabalho

Ainda que tenham ocorrido interfaces com as Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais e Secretaria de Gestão de Pessoas do
Ministério da Economia (ME/SEST e ME/SGP), o escopo da ação de tratamento sofreu alteração para fazer frente à necessidade de recomposição
conjuntural da força de trabalho. Recomposição da força de trabalho por meio de concurso público para reposição de vagas; ampliação do programa de
estagiários, alcançando estudos de Pós-Graduação. Em relação à movimentação externa. Os indeferimentos pelo Ministério da Economia representaram um
entrave para a continuidade desta frente. Este projeto, de cunho conjuntural, visa dotar a empresa de profissionais que contribuam para a redução do gap
decorrente dos desligamentos e apoiem a consecução das entregas e cumprimento das competências institucionais, visto que a EPE possui força de trabalho
insuficiente ao cumprimento das atividades estratégicas e competências institucionais, sobrecarga de trabalho e absenteísmo. Uma vez que esta ação é um
dos Planos de Tratamento de Riscos Estratégicos, seu monitoramento também ocorrerá pelo Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e
Controles Internos (CGRIC-X).

DGC.03.04 Dimensionamento da Força de Trabalho

Consiste na realização de levantamento das entregas e esforços da EPE a fim de subsidiar o dimensionamento quali-quantitativo da força de trabalho da
EPE. Este projeto, de cunho estrutural, visa desenvolver um estudo com vistas a suprir a empresa de força de trabalho a fim de possibilitar a consecução das
entregas e o consequente cumprimento das competências institucionais. Ele se justifica pelo fato de a EPE possuir força de trabalho insuficiente ao
cumprimento das atividades estratégicas e competências institucionais, resultando em sobrecarga de trabalho, absenteísmo. Além disso, percebe-se a falta
de fundamentação para decisões estratégicas relativas a quadro de pessoal. Espera-se, também, a melhoria da qualidade de vida no trabalho. Uma vez que
esta ação é um dos Planos de Tratamento de Riscos Estratégicos, seu monitoramento também ocorrerá pelo Comitê Executivo de Governança, Riscos,
Integridade e Controles Internos (CGRIC-X).
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA ÁREA E GESTOR(A) RESPONSÁVEL PR DEE DEA DPG DGC

PR.03.01 Integra+ EPE PR | GAB Mariana de Assis Espécie | Chefe de Gabinete ∎

PR.03.02 Cultura Organizacional em Gestão de Projetos PR | GAB Carlos Henrique Brasil de Carvalho | Assessor da Presidência ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.03.03 Cenários de Emissões do Setor Energético PR | GAB Patricia Costa Gonzales de Nunes | Assessora da Presidência ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.03.04 Acompanhamento Estruturado de Temas de Interesse no Âmbito 
Legal e Regulatório do Setor de Energia PR | GAB Patricia Costa Gonzales de Nunes | Assessora da Presidência ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.03.01 Novos Produtos que Agregam Valor aos Estudos de Energia 
Elétrica DEE | SGE Gustavo Pires da Ponte | Superintendente Adjunto ∎

DEE.03.02 Modelo de Integração de Geração, Transmissão e Gás Natural DEE | SEG Pamella Elleng Rosa Sangy  | Consultora Técnica II ∎ ∎

DEE.03.03 Estudos Relacionados à Modernização e ao Realismo de Mercado DEE | GAB Renata Nogueira Francisco de Carvalho | Assessora da Diretoria ∎

DEE.03.04 Aprimoramento dos Estudos de Planejamento de Expansão da 
Transmissão DEE | STE Thiago de Faria Rocha Dourado Martins | Superintendente Adjunto ∎

DEA.03.01 Base de Dados e Informações Socioambientais DEA | SMA Elisângela Medeiros de Almeida | Superintendente ∎ ∎

DEA.03.02 Estudos sobre Compensação Florestal para Emissões de Carbono 
do Setor Energético DEA | SMA Elisângela Medeiros de Almeida | Superintendente ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA ÁREA E GESTOR(A) RESPONSÁVEL PR DEE DEA DPG DGC

DEA.03.03 Estudos Relacionados às Restrições Operativas de Hidrelétricas DEA | SMA Elisângela Medeiros de Almeida | Superintendente ∎ ∎ ∎ ∎

DEA.03.04 Recursos Energéticos Distribuídos (RED) DEA | SEE Luciano Basto Oliveira | Consultor Técnico I ∎ ∎ ∎

DEA.03.05 Hidrogênio DEA | SEE Luciano Basto Oliveira | Consultor Técnico I ∎ ∎ ∎

DEA.03.06 Transição Energética DEA | SEE Gustavo Naciff de Andrade | Superintendente Adjunto ∎ ∎

DPG.03.01 Aprimoramento da Análise de Bacia Sedimentar e Modelagem de 
Sistemas Petrolíferos DPG | SPG Katia Souza d'Almeida | Analista de Pesquisa Energética ∎

DPG.03.02 Estudo Metodológico para a Avaliação de Volume in Place de 
Hidrocarbonetos em Bacia Sedimentares DPG | SPG Roberta de Albuquerque Cardoso | Consultora Técnica II ∎

DPG.03.03 Cenarização da Produção Nacional de Petróleo e Gás Natural DPG | SPG Adriana Queiroz Ramos | Analista de Pesquisa Energética ∎

DPG.03.04 Aprimoramento da Análise de Custos de E&P DPG | SPG Victor Hugo Trocate da Silva | Analista de Pesquisa Energética ∎ ∎

DPG.03.05 Estudos sobre Gás Natural Liquefeito (GNL) em Pequena Escala DPG | SPG Ana Claudia Sant'Ana Pinto | Consultora Técnica II ∎

DPG.03.06 Futuro do Abastecimento DPG | SDB Patricia Feitosa Bonfim Stelling | Consultora Técnica II ∎ ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA ÁREA E GESTOR(A) RESPONSÁVEL PR DEE DEA DPG DGC

DPG.03.07 Novas Fronteiras para Biocombustíveis DPG | SDB Rafael Barros de Araujo | Consultor Técnico I ∎ ∎

DGC.03.01 Aprimoramento da Integração entre os Instrumentos de 
Planejamento da Gestão DGC | SRF Mariana Gonçalves de Azevedo Pacheco | Superintendente Adjunta ∎ ∎

DGC.03.02 Implantação da Gestão Documental DGC | SRL José Guilherme de Azevedo Pacheco | Consultor Técnico III ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.03.03 Recomposição da Força de Trabalho DGC | SGP Clarisse Moreira Alves | Superintendente Adjunta ∎

DGC.03.04 Dimensionamento da Força de Trabalho DGC | SGP Clarisse Moreira Alves | Superintendente Adjunta ∎
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ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PF02 | 18 ações

PORTFÓLIO DE AÇÕES TRANSFORMADORAS | ATF

S02 | 11 ações

PF01 | 
11 ações

PF03 | 12 ações

25 AÇÕES
ESTRATÉGICAS

AG02 | 
7 ações

PF04 | 16 ações

S01 | 
9 ações

AG05 | 
3 ações

AG01 |
2 ações

AG04 |
2 ações

IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS NA PÁGINA 3
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

S01 S02 PF01 PF02 PF03 PF04 AG01 AG02 AG03 AG04 AG05

PR.03.01 Integra+ EPE ∎ ∎

PR.03.02 Cultura Organizacional em Gestão de Projetos ∎ ∎

PR.03.03 Cenários de Emissões do Setor Energético ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.03.04 Acompanhamento Estruturado de Temas de Interesse no Âmbito 
Legal e Regulatório do Setor de Energia ∎

DEE.03.01 Novos Produtos que Agregam Valor aos Estudos de Energia 
Elétrica ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.03.02 Modelo de Integração de Geração, Transmissão e Gás Natural ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.03.03 Estudos Relacionados à Modernização e ao Realismo de Mercado ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.03.04 Aprimoramento dos Estudos de Planejamento de Expansão da 
Transmissão ∎ ∎ ∎ ∎

DEA.03.01 Base de Dados e Informações Socioambientais ∎ ∎ ∎

DEA.03.02 Estudos sobre Compensação Florestal para Emissões de Carbono 
do Setor Energético ∎ ∎ ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

S01 S02 PF01 PF02 PF03 PF04 AG01 AG02 AG03 AG04 AG05

DEA.03.03 Estudos Relacionados às Restrições Operativas de Hidrelétricas ∎ ∎ ∎

DEA.03.04 Recursos Energéticos Distribuídos (RED) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEA.03.05 Hidrogênio ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEA.03.06 Transição Energética ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.03.01 Aprimoramento da Análise de Bacia Sedimentar e Modelagem de 
Sistemas Petrolíferos ∎ ∎ ∎

DPG.03.02 Estudo Metodológico para a Avaliação de Volume in Place de 
Hidrocarbonetos em Bacia Sedimentares ∎ ∎

DPG.03.03 Cenarização da Produção Nacional de Petróleo e Gás Natural ∎ ∎

DPG.03.04 Aprimoramento da Análise de Custos de E&P ∎ ∎

DPG.03.05 Estudos sobre Gás Natural Liquefeito (GNL) em Pequena Escala ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.03.06 Futuro do Abastecimento ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

S01 S02 PF01 PF02 PF03 PF04 AG01 AG02 AG03 AG04 AG05

DPG.03.07 Novas Fronteiras para Biocombustíveis ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.03.01 Aprimoramento da Integração entre os Instrumentos de 
Planejamento da Gestão ∎ ∎ ∎

DGC.03.02 Implantação da Gestão Documental ∎

DGC.03.03 Recomposição da Força de Trabalho ∎

DGC.03.04 Dimensionamento da Força de Trabalho ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
DURAÇÃO DA AÇÃO AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO

2021 2022 2023 2024 2025 2026

PR.03.01 Integra+ EPE ∎ ∎ ∎ ∎

PR.03.02 Cultura Organizacional em Gestão de Projetos ∎ ∎ ∎

PR.03.03 Cenários de Emissões do Setor Energético ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.03.04 Acompanhamento Estruturado de Temas de Interesse no Âmbito 
Legal e Regulatório do Setor de Energia ∎ ∎ ∎

DEE.03.01 Novos Produtos que Agregam Valor aos Estudos de Energia 
Elétrica ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.03.02 Modelo de Integração de Geração, Transmissão e Gás Natural ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEE.03.03 Estudos Relacionados à Modernização e ao Realismo de Mercado ∎ ∎

DEE.03.04 Aprimoramento dos Estudos de Planejamento de Expansão da 
Transmissão ∎ ∎

DEA.03.01 Base de Dados e Informações Socioambientais ∎ ∎ ∎

DEA.03.02 Estudos sobre Compensação Florestal para Emissões de Carbono 
do Setor Energético ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
DURAÇÃO DA AÇÃO AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO

2021 2022 2023 2024 2025 2026

DEA.03.03 Estudos Relacionados às Restrições Operativas de Hidrelétricas ∎ ∎

DEA.03.04 Recursos Energéticos Distribuídos (RED) ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEA.03.05 Hidrogênio ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DEA.03.06 Transição Energética ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DPG.03.01 Aprimoramento da Análise de Bacia Sedimentar e Modelagem de 
Sistemas Petrolíferos ∎ ∎

DPG.03.02 Estudo Metodológico para a Avaliação de Volume in Place de 
Hidrocarbonetos em Bacia Sedimentares ∎

DPG.03.03 Cenarização da Produção Nacional de Petróleo e Gás Natural ∎

DPG.03.04 Aprimoramento da Análise de Custos de E&P ∎ ∎ ∎

DPG.03.05 Estudos sobre Gás Natural Liquefeito (GNL) em Pequena Escala ∎

DPG.03.06 Futuro do Abastecimento ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
DURAÇÃO DA AÇÃO AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO

2021 2022 2023 2024 2025 2026

DPG.03.07 Novas Fronteiras para Biocombustíveis ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.03.01 Aprimoramento da Integração entre os Instrumentos de 
Planejamento da Gestão ∎ ∎

DGC.03.02 Implantação da Gestão Documental ∎ ∎ ∎

DGC.03.03 Recomposição da Força de Trabalho ∎ ∎

DGC.03.04 Dimensionamento da Força de Trabalho ∎ ∎ ∎
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RISCOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS AO PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO

Estimular a modernização do ambiente de negócios e dos mecanismos de 
desenvolvimento da infraestrutura de energia no Brasil.

S01

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

Fortalecer o diálogo com os múltiplos agentes do setor energético e 
demais partes interessadas, buscando consensos na promoção da 
transição energética nacional.

S02

Perda da relevância como ator ou 
efetividade no processo.

Perda de eficácia do planejamento 
energético.

Deficiência nas relações 
institucionais.

Inadequação da comunicação junto 
às partes interessadas.

RISCO #01 RISCO #02 RISCO #03 RISCO #04
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RISCOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS AO PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO

Aprimorar a indicação de 
oportunidades de 
investimento no setor de 
energia, de forma 
integrada e isenta, 
visando à segurança 
energética nacional.

PF01

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS

Reduzir a assimetria de 
informações, 
favorecendo as tomadas 
de decisão nos setores 
de energia.

PF02 Contribuir para a 
inovação, a transição 
energética e o 
desenvolvimento de 
novos modelos de 
negócios no setor 
energético.

PF03 Aprimorar o 
assessoramento ao 
Ministério de Minas e 
Energia e às entidades 
responsáveis pela 
formulação da Política 
Energética Nacional.

PF04

Desalinhamento técnico com a 
realidade, tendências de 
mercado ou políticas públicas.

Elevação do custo de transação 
para tomada de decisões 
eficientes pelo governo, mercado 
e sociedade, bem como 
ocorrências de barreiras 
informacionais a novos entrantes 
nos setores de energia.

Desalinhamento técnico com a 
realidade, tendências de 
mercado ou políticas públicas.

Ocorrência de conflitos institucionais e 
técnicos entre a EPE e o MME, em 
especial com a Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento 
Energético - SPE.

Dificuldade responder tempestivamente 
às  demandas urgentes ou novas tanto 
do MME, quanto do Conselho Nacional 
de Política Energética – CNPE e do 
Congresso Nacional

RISCO #07

RISCO #08

RISCO #05RISCO #06RISCO #05
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RISCOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS AO PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO

Fortalecer a cultura de governança, 
visando à consolidação da gestão 
estratégica, de riscos e integridade, em 
consonância com as diretrizes 
governamentais e as  melhores práticas 
do mercado.

AG01

PERSPECTIVA DE APOIO À GESTÃO

Fortalecer a infraestrutura de Tecnologia 
da Informação e Comunicações (TIC), 
ampliando as soluções tecnológicas e a  
entrega de sistemas de informação, 
suporte a Data Science e processamento 
de alto desempenho.

AG03
Aprimorar a gestão do conhecimento, a 
cultura de inovação  e a eficiência 
corporativa, consolidando instrumentos 
de gestão e a integração entre as áreas.

AG02

Práticas não eficazes de gestão e dificuldades de 
garantia da conformidade.

Falta de aderência às boas práticas de 
Governança Corporativa.

Indisponibilidade ou falta de qualidade das 
informações.

Inexecução do planejamento estratégico.

Não identificar e não combater defasagens 
tecnológicas que possam impactar o negócio.

Indisponibilidade de infraestrutura e sistemas de 
informação adequados para o negócio.

RISCO #09 RISCO #11

RISCO #14

RISCO #13

RISCO #12RISCO #10
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RISCOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS AO PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO

Aperfeiçoar a gestão de pessoas, mediante a valorização do ser humano, 
visando ao aprimoramento contínuo do conhecimento, à retenção dos 
talentos e ao desenvolvimento gerencial. 

AG04

PERSPECTIVA DE APOIO À GESTÃO

Aprimorar a gestão orçamentária para incrementar a  qualidade do gasto, 
integrada aos instrumentos de gestão, avançando na obtenção de fontes 
de financiamento, com  vistas a assegurar os recursos necessários para o  
cumprimento dos objetivos organizacionais.

AG05

Comprometimento do 
conhecimento 
organizacional nas 
dimensões técnica e 
gerencial.

Desgaste do clima 
organizacional.

Força de trabalho 
insuficiente para o 
cumprimento das 
atividades 
estratégicas.

Insuficiência de recursos 
orçamentários e financeiros para o 
cumprimento dos objetivos 
organizacionais.

Deficiência de controle físico, 
orçamentário e financeiro, trazendo 
prejuízos e atrasos ao cumprimento 
dos objetivos de negócio.

RISCO #15 RISCO #18RISCO #17RISCO #16 RISCO #19163 6 20 6
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RISCOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS AO PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO

MATRIZ DE RISCOS RESIDUAIS

PROBABILIDADE

[1] Muito Baixa 
(Improvável)

[2] Baixa
(Pouco Provável)

[3] Média
(Possível)

[4] Alta
(Provável)

[5] Muito Alta
(Frequente)

IM
PA

CT
O

[1] Desprezível R07 | R10 | R15

[2] Baixo R04 | R12 R02 |R03 |R06 |R09 
R11 | R13 | R19 R01

[3] Crítico R16 R05 | R7 R08 | R14

[4] Grave R17 R18

[5] Gravíssimo
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IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS NAS PÁGINAS 92-95
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PORTFÓLIO DE AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS ESTRATÉGICOS – ATR

O Plano de Tratamento de Riscos Estratégicos proposto em 2021 foi composto de um conjunto de 40

ações estratégicas, previstas para ocorrerem dentro do ciclo de 2021-2025 do Planejamento

Estratégico Institucional vigente, com vistas a mitigar os 19 riscos estratégicos priorizados pela Alta

Administração na Matriz de Riscos Estratégicos 2021-2025.

Destas 40 ações, 3 foram concluídas em 2021, conforme detalhamento em relatório de Balanço

Anual a ser elaborado pelo Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos

– CGRIC-X. Foram elas: (a) [PR.GAB.01.002] Reestruturação e Fortalecimento do Conselho Consultivo

da EPE – Concepe; (b) [PR.PCS.01.004] Implantação do Programa de Porta Vozes; e (c)

[PR.ASS.01.040] Análise dos impactos da Lei nº 14.182/2021 sobre as atividades e produtos da

EPE. Além disso, uma ação foi suspensa pela Diretoria Executiva, onde se decidiu aceitar o risco

residual, entendendo que este assunto já é bem endereçado pela EPE, uma vez que a empresa

desenvolve uma série de ações no seu dia a dia com vistas a mitigá-lo. Foi ela: [PR.ASS.01.029]

Estabelecimento de estratégia para tratar da governança da relação entre a EPE e as instituições do

Setor Energético, incluindo a SPE/MME.

Além disso, nesta integração do Plano de Tratamento de Riscos Estratégicos ao Plano de Negócios

Anual, identificou-se que 5 ações possuíam o mesmo escopo. Dessa forma, com vistas a reduzir o

esforço de monitoramento das equipes e evitar o retrabalho, elas constarão apenas nos demais

portfólios (Portfólio de Ações de Suporte e Assessoramento à Política Pública – ASP e Portfólio de

Ações Transformadoras – ATF), o que não impede delas continuarem a ser monitoradas e acompanhadas

pelo Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos – CGRIC-X. São elas:

(a) [PR.ASS.01.039] Análise Crítica, pela perspectiva do Planejamento Energético, do Suprimento de

Energia Elétrica no País a partir da Atual Conjuntura Hídrica; (b) [DGC.SRL.01.009] Implantação da

Gestão Documental; (c) [DGC.SGP.01.021] Elaboração do Dimensionamento da Força de Trabalho (no

Plano de Negócios Anual – PNA 2022 passa a se chamar “Dimensionamento da Força de Trabalho”);

(d) [DGC.SGP.01.022] Estabelecimento de novas relações e formas de captação de recursos humanos

– Aprimorar movimentação externa, acordos de cooperação, parcerias e interface com SEST e

SGP/ME (no PNA 2022 passa a se chamar “Recomposição da Força de Trabalho”); e (e)

[DGC.SRF.01.024] Implantação de controle físico, orçamentário e financeiro integrados aos planos

estratégicos, táticos e operacionais (no PNA 2022 passa a se chamar “Aprimoramento da Integração

entre os Instrumentos de Planejamento da Gestão”).

Ademais, identificou-se que 2 ações contidas no Plano de Tratamento de Riscos Estratégicos proposto em

2021 eram subprodutos de ações estratégicas do Plano de Negócios – PN 2021, o que suscitou pelas suas

exclusões e monitoramento das ações estratégicas mais amplas. São elas: (a) [PR.CGR.01.008] Aquisição e

Implantação de Soluções Tecnológicas para Apoio ao Planejamento Estratégico, Área de Riscos e Controles

Internos (no PNA 2022, esta ação é um subproduto do “Integra+ EPE”); e (b) [PR.ASS.01.013] Verificação da

Aderência da Gestão de Projetos à Empresa (no PNA 2022, esta ação é um subproduto do “Cultura

Organizacional em Gestão de Projetos”). Assim como as demais, estas ações serão acompanhadas

também pelo Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos – CGRIC-X.
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De forma resumida, dos 40 planos de tratamento de riscos estratégicos, 3 foram concluídos em

2021, 1 foi suspenso e 7 foram incorporados ao Portfólio de Ações de Suporte e Assessoramento à

Política Pública – ASP ou Portfólio de Ações Transformadoras – ATF e serão monitorados tanto pelo

Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CGE-X, quanto pelo Comitê Executivo de Governança,

Riscos, Integridade e Controles Internos – CGRIC-X.

Dessa forma, restam 29 planos de tratamento que serão tratados exclusivamente no Portfólio de

Ações de Tratamento de Riscos Estratégicos – ATR e acompanhados pelo Comitê Executivo de

Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos – CGRIC-X. Destes, 17 são ações que iniciaram

em 2021 e continuarão em 2022, 7 terão início em 2022 e 5 foram repriorizadas pela iniciarem em

2023, tendo em vista a realocação prioritária da equipe em outras ações estratégicas.

PLANOS DE TRATAMENTO 
CONCLUÍDOS EM 2021

REESTRUTURAÇÃO E 
FORTALECIMENTO DO 

CONSELHO CONSULTIVO DA 
EPE – CONCEPE 

[PR.GAB.01.002]

IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA DE PORTA 

VOZES [PR.PCS.01.004]

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA 
LEI Nº 14.192/2021 

SOBRE AS ATIVIDADES E 
PRODUTOS DA EPE 
[PR.ASS.01.040]

PLANOS DE TRATAMENTO INCORPORADOS POR AÇÕES ESTRATÉGICAS DE OUTROS PORTFÓLIOS A PARTIR DE 2022

ANÁLISE CRÍTICA, PELA PERSPECTIVA DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO, DO 
SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAÍS A PARTIR DA ATUAL CONJUNTURA 
HÍDRICA

ELABORAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO

AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA APOIO AO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ÁREA DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA DA GESTÃO DE PROJETOS À EMPRESA

IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE FÍSICO, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 
INTEGRADOS AOS PLANOS ESTRATÉGICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL

ESTABELECIMENTO DE NOVAS RELAÇÕES E FORMAS DE CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS – APRIMORAR MOVIMENTAÇÃO EXTERNA, ACORDOS DE 
COOPERAÇÃO, PARCERIAS E INTERFACE COM SEST E SGP/ME 

ANÁLISE CRÍTICA, PELA PERSPECTIVA DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO, DO 
SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAÍS A PARTIR DA ATUAL CONJUNTURA 
HÍDRICA

DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO

INTEGRA+ EPE

CULTURA ORGANIZACIONAL EM GESTÃO DE PROJETOS

APRIMORAMENTO DA INTEGRAÇÃO ENTRE OS INSTRUMENTOS DE 
PLANEJAMENTO DA GESTÃO

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL

RECOMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

PR.02.01

DGC.03.04

PR.03.01

PR.03.02

DGC.03.01

DGC.03.02

DGC.03.03

PR.ASS.01.039

DGC.SGP.01.021

PR.CGR.01.008

PR.ASS.01.013

DGC.SRF.01.024

DGC.SRL.01.009

DGC.SGP.01.022

PLANO DE TRATAMENTO 
SUSPENSO

ESTABELECIMENTO DE 
ESTRATÉGIA PARA TRATAR DA 

GOVERNANÇA DA RELAÇÃO 
ENTRE A EPE E AS INSTITUIÇÕES 

DO SETOR ENERGÉTICO, 
INCLUINDO A SPE/MME 

[PR.ASS.01.029]
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DESENVOLVIMENTO DOS 
INSTRUMENTOS DE 

APURAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE

APRIMORAMENTO DAS 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

PREVENDO 
DESTACAMENTO DE 

PONTOS FOCAIS PARA 
ATUAÇÃO JUNTO AO 

MME/ME E CONGRESSO 
NACIONAL

APRIMORAMENTO DAS 
CAMPANHAS DE 
COMUNICAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DE 
AGENDA TÉCNICA 

CONJUNTA DAS 
DIRETORIAS

IMPLEMENTAÇÃO DE 
NORMA DE ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESTABELECIMENTO DE 
PROCESSO PARA 

FORMALIZAÇÃO DE 
DEMANDAS POR PARTE DO 

MME

AVALIAÇÃO SOBRE 
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 
NOS TRABALHOS DA EPE

ELABORAÇÃO DE MANUAL 
E DEFINIÇÃO DE 
METODOLOGIA E 

NORMATIVOS PARA A 
GESTÃO DO 

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

AFERIÇÃO DA MATURIDADE 
EM GESTÃO / 
GOVERNANÇA

REALIZAÇÃO DE 
NEGOCIAÇÕES PARA A 
DIVERSIFICAÇÃO DAS 

FONTES DE RECEITA DA EPE

ESTABELECIMENTO DE 
ESTRATÉGIAS PARA 

PARCERIAS E AGENDAS 
INSTITUCIONAIS

APERFEIÇOAMENTO DO 
PROCESSO DE ATUAÇÃO 

DO COMITÊ EXECUTIVO DE 
GESTÃO ESTRATÉGICA 

(CGE-X)

AUTOMAÇÃO E DATA 
SCIENCE

ELABORAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DOS NOVOS 
PLANO ESTRATÉGICO DE 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO (PETI) E DO 

PLANO DIRETOR DE 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO (PDTI)

REALIZAÇÃO DE 
AÇÕES DE 

CAPACITAÇÃO EM 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO (TI) 
PARA USUÁRIOS E 

PARA A EQUIPE DE TI

APERFEIÇOAMENTO 
DO PROCESSO DE 
INTEGRAÇÃO DA 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO (TI) 
COM AS ÁREAS 
FINALÍSTICAS

REFORMULAÇÃO DO 
COMITÊ DE 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÕES 
(CTIC)

APERFEIÇOAMENTO 
DO PROCESSO DE 

PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO DE 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO (TI)

APRIMORAMENTO 
DAS REGRAS DE 

CONTRATAÇÃO PARA 
NOVAS TECNOLOGIAS

ELABORAÇÃO DE 
MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS DE 
LICITAÇÃO E GESTÃO 

DE CONTRATOS

MANUTENÇÃO DE 
PAUTA CONTINUADA 

NA REUNIÃO MENSAL 
DE GESTÃO

IMPLEMENTAÇÃO DE 
SISTEMAS 

INTEGRADOS PARA 
GESTÃO 

ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO DE 
AÇÕES E PLANO DE 

TRABALHO COM O GT 
CLIMA 

ORGANIZACIONAL

DESENVOLVIMENTO 
DO PROGRAMA DE 

AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO DOS 

GESTORES

REALIZAÇÃO DE 
AÇÕES DE 

CAPACITAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, 
FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA

APERFEIÇOAMENTO 
DA GESTÃO 

ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DA 
METODOLOGIA 

GESTÃO DE  
PROCESSOS

APERFEIÇOAMENTO DAS DIRETRIZES E POLÍTICA DE 
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E LIDERANÇAS

MAPEAMENTO DO RETORNO ECONÔMICO DAS 
ATIVIDADES DA EPE RELACIONADAS ÀS POLÍTICAS 

PÚBLICAS
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PR.04.01
Aprimoramento das Relações Institucionais Prevendo 
Destacamento de Pontos Focais para Atuação junto ao 
MME/ME e Congresso Nacional [PR.GAB.01.001]

Esta ação visa delinear estratégias para que a EPE possa aprimorar seu relacionamento junto à importantes agentes do Poder Executivo e do Poder
Legislativo. O objetivo principal deste plano de tratamento é aproximar a EPE do Poder Legislativo Federal (Senado Federal e Câmara dos Deputados), assim
como das diferentes áreas do Ministério da Economia (ME) e do próprio Ministério de Minas e Energia (MME). Considerando a relevância das atividades
desenvolvidas pela EPE e sua atual condição de dependência do orçamento fiscal da União, torna-se fundamental delinear ações que possibilitem uma
melhor interação junto a estes agentes. Dessa forma, a EPE terá melhores elementos para destacar a sua atuação na operacionalização das políticas
públicas consignadas pelo seu ato de criação e demonstrar mais apropriadamente o valor público das atividades desenvolvidas pela empresa.

PR.04.02 Implementação de Norma de Acordo de Cooperação 
Técnica [PR.PCJ.01.003]

Implementação de uma Norma de Acordos de Cooperação Técnica para a EPE, estabelecendo regras e procedimentos gerais comuns a todas as modalidades
de parceria passíveis de celebração pela empresa. Foi identificada a oportunidade de unificação normativa do tema dos convênios e acordos de cooperação
celebrados pela EPE, de forma a trazer maior transparência e celeridade, bem como facilitar a disseminação das regras e procedimentos que deverão ser
observados pelos colaboradores da EPE quando da instrução dos procedimentos administrativos voltados à celebração de convênios e acordos de
cooperação. Atualmente, a matéria é disciplinada pelo art. 100 do RLC/EPE e pelo Regulamento para Estabelecimento de Acordo de Cooperação da EPE.
Levando em consideração o aumento dos instrumentos de parceria firmados pela EPE nos últimos anos, e buscando dar maior transparência e uniformização
aos processos internos observados pelas diversas superintendências da empresa, foi proposta a implementação de uma Norma de Acordos de Cooperação
Técnica para a EPE.

PR.04.03 Implementação de Agenda Técnica Conjunta das 
Diretorias [PR.GAB.01.005]

Plano de tratamento voltado para o alinhamento técnico interno entre as equipes das diferentes diretorias da EPE. O principal objetivo desta ação é de
promover maior integração entre as agendas técnicas das diferentes áreas da EPE. Sua implementação se justifica diante de ampla gama de temas
atualmente desenvolvidos pela EPE, além da necessidade intrínseca da EPE de realizar estudos com perspectiva cada vez mais integrada, o que demanda a
constante interação entre os temas de estudo atualmente conduzidos pela EPE no contexto do planejamento energético brasileiro. Trata-se de uma ação de
duração contínua.

PR.04.04 Estabelecimento de Processo para Formalização de 
Demandas por parte do MME [PR.ASS.01.007]

Elaboração de proposta de processo para formalização de demandas por parte do Ministério de Minas e Energia (MME). Visa aprimorar os controles internos;
otimizar a alocação de horas de trabalho da equipe técnica; e contribuir para a priorização e mapeamento do atendimento das demandas do MME. Convém
ressaltar que são esperados benefícios que poderão ser usufruídos por toda a EPE, assim como pelo próprio MME.
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PR.04.05 Aprimoramento das Campanhas de Comunicação e 
Sensibilização [PR.CGR.01.010]

Consiste na construção e subsequente execução e monitoramento de um plano que abarque as temáticas de Governança, Riscos, Integridade, Ética e
Controles Internos. Visa estabelecer instrumento de planejamento que observe uma visão conjunta de todas as áreas que trabalham com os aspectos de
GRIC visando o aperfeiçoamento da comunicação e do processo de sensibilização, dos temas abordados. O que acabará por facilitar e melhorar a eficácia e
eficiência dos trabalhos, produtos e serviços ofertados pelas áreas e a denotação da importância para o processo de tomada de decisão da empresa.

PR.04.06 Desenvolvimento dos Instrumentos de Apuração de 
Responsabilidade [PR.PCJ.01.011]

Implementação do Regulamento de Procedimento Correcional da EPE. A empresa, na qualidade de Empresa Pública, tem seu pessoal contratado sob o
regime celetista – regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O contrato de trabalho dá origem a uma série de direitos e obrigações a
empregados e empregadores que, muitas vezes, não estão explicitados no instrumento que as partes celebraram. Dentre os direitos e prerrogativas
reconhecidos ao empregador como decorrência do contrato de trabalho encontramos o poder disciplinar. Os princípios da Administração Pública criam para
o empregador estatal a obrigação de sancionar as faltas cometidas pelos empregados públicos em caso de desobediência às suas obrigações, pois, como
consequência do poder disciplinar conferido ao empregador estatal, decorre o dever de apurar. A Instrução Normativa CGU nº 14/2018, dispõe, no seu art.
45, caput, que a apuração da infração disciplinar cometida por empregado público de empresa pública se dará por procedimento previsto em norma
regulamentar interna, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

PR.04.07 Aferição da Maturidade em Gestão / Governança 
[PR.ASS.01.012]

Consiste na avaliação do grau de maturidade dos colaboradores da EPE em temas relacionados à gestão e governança corporativa, com vistas a verificar o
alinhamento e o desenvolvimento de uma cultura organizacional nesses temas. Vale destacar que, tendo em vista a priorização de alocação de recursos
humanos para outras ações estratégicas em 2022, esta ação iniciará sua execução a partir de 2023.

PR.04.08
Elaboração de Manual e Definição de Metodologia e 
Normativos para a Gestão do Planejamento Estratégico 
[PR.ASS.01.014]

Trata-se de manual com a metodologia de avaliação do Planejamento Estratégico. Esta ação visa aprimorar a efetividade do Planejamento Estratégico da
EPE, assim como a continuidade e aprimoramentos futuros dos processos relativos à Gestão Estratégica da empresa.
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PR.04.09 Realização de Negociações para a Diversificação das 
Fontes de Receita da EPE [PR.GAB.01.023]

Plano de tratamento voltado para a diversificação de fontes de receita para a EPE, que atualmente integra o orçamento fiscal da União. O principal objetivo
deste plano de tratamento é de analisar alternativas para diversificar as fontes de receita da EPE. Tais ações se justificam em virtude da atual condição
orçamentária da EPE, empresa pública 100% dependente do orçamento fiscal da União. Ao se enquadrar como empresa 100% dependente, a EPE acaba se
tornando vulnerável a condicionamentos e contingenciamentos impostos pela lei orçamentária anual, o que, por vezes, dificulta o pleno cumprimento das
suas atribuições legais e objetivos de política pública. Esse projeto conta com a atuação conjunta da Superintendência de Recursos Financeiros e da
Diretoria de Gestão Corporativa (EPE/DGC) junto à Presidência da EPE, com o apoio da Consultoria Jurídica (EPE/PR/PCJ).

PR.04.10 Avaliação sobre Participação Pública nos Trabalhos da 
EPE [PR.ASS.01.027]

Avalia formas de ampliar a coleta de subsídios do mercado e ampliar a participação pública nos trabalhos da EPE relacionados ao planejamento energético,
com o objetivo de aumentar o alinhamento dos trabalhos da EPE com as expectativas do mercado.

PR.04.11 Estabelecimento de Estratégias para Parcerias e Agendas 
Institucionais [PR.GAB.01.028]

Mapeamento de oportunidades de aprimoramento das parcerias e agendas institucionais da EPE. Esta ação visa identificar as principais oportunidades que a
EPE pode explorar para formalizar novas agendas e parcerias institucionais, tanto com agentes públicos como privados.

PR.04.12
Aperfeiçoamento do Processo de Atuação do Comitê 
Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X) 
[PR.ASS.01.031]

Melhoria da eficácia do Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X). Visa aprimorar a atuação do CGE-X, com vistas ao aperfeiçoamento do
assessoramento à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
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DGC.04.01 Automação e Data Science  [DGC.STI.01.006] Automatização dos processos de negócio e gestão, com vistas a fornecer soluções de Análise e Ciência de Dados e sistemas de informação para a empresa,
de forma priorizada e estratégica. Visa aumentar a produtividade das áreas, entregando soluções tecnológicas mais eficientes, seguras e modernas.

DGC.04.02
Aperfeiçoamento do Processo de Integração da 
Tecnologia da Informação (TI) com as Áreas Finalísticas 
[DGC.STI.01.015]

Aumento da integração da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (EPE/DGC/STI) com as áreas de estudos buscando acompanhar
de forma permanente as necessidades tecnológicas do negócio. Aumentando a parceria e a integração com as áreas de estudos, a STI poderá antecipar
necessidades tecnológicas, oferecer consultoria técnica nas aquisições e contratações de serviços de Tecnologia da Informação (TI) e fornecer a
infraestrutura necessária para a realização das demandas do negócio.

DGC.04.03
Realização de Ações de Capacitação em Tecnologia da 
Informação (TI) para Usuários e para a Equipe de TI 
[DGC.STI.01.016]

Amplia as capacitações técnicas da equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (EPE/DGC/STI) e disseminar o conhecimento
para as demais áreas da empresa. Visa manter a equipe da STI atualizada nas tecnologias, permitindo a multiplicação do conhecimento pelas áreas de
estudos e gestão.

DGC.04.04 Reformulação do Comitê de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (CTIC) [DGC.STI.01.017]

Retomada dos trabalhos do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC). Visa aumentar a participação das diretorias nas ações de TI com o
fortalecimento do CTIC. Priorização de projetos, planejamento e aprovação do orçamento de TI, elaboração e monitoramento do Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).
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DGC.04.05
Elaboração e Divulgação dos Novos Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação (PDTI) [DGC.STI.01.018]

A elaboração, a divulgação e o monitoramento do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI), pelas empresas públicas, são obrigações legais estabelecidas na Resolução nº 11 de 10 de maio de 2016. O PETI é o Plano Estratégico de TI que tem
como objetivo direcionar as ações da TI para o alcance dos objetivos estratégicos traçados no PEI. O ciclo de planejamento atual é de 2021-2023. O PDTI é o
Plano Diretor de TI onde são estabelecidas as ações táticas e operacionais para o atingimento dos objetivos estratégicos definidos no PETI. A ampla
divulgação do PETI e PDTI traz transparência para as ações de TI alinhadas aos objetivos estratégicos corporativos, permitindo o planejamento dos
investimentos, as capacitações, a melhoria contínua dos processos internos e as iniciativas de Segurança da Informação. O PETI e o PDTI são planos
elaborados pelo Comitê de TIC e aprovados pela Diretoria Executiva, logo há a participação de todas as diretorias da EPE na sua confecção e monitoramento.

DGC.04.06
Aperfeiçoamento do Processo de Planejamento 
Orçamentário de Tecnologia da Informação (TI) 
[DGC.STI.01.019]

Mapeamento e automatização do processo de Planejamento Orçamentário de Tecnologia da Informação (TI) de forma integrada ao Planejamento
Orçamentário Corporativo. Implantação do sistema VIRTUS na Diretoria de Gestão Corporativa (DGC). Visa à redução do retrabalho, ao aumento do
planejamento, do controle e da transparência do orçamento de TI, facilitando o monitoramento pelo Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações
(CTIC) e integrando-o ao planejamento orçamentário da empresa.

DGC.04.07 Manutenção de Pauta Continuada na Reunião Mensal de 
Gestão [DGC.SGP.01.020]

Ainda que tenha sido elencada esta ação, a participação da Superintendência de Gestão de Pessoas (DGC/SGP) nas reuniões mensais de gestão não
acontecem de forma continuada. Ela se dá de forma pontual, em pautas destacadas junto à Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) ou ao Gabinete da
Presidência, quando existe esta interface nos temas tratados. Dificuldade de conciliação com as demais demandas prioritárias da área x efetivo para tornar
uma ação continuada/mensal.

DGC.04.08 Elaboração de Manual de Procedimentos de Licitação e 
Gestão de Contratos [DGC.SRL.01.025]

Revisão e atualização do Regulamento de Licitações e Contratos, buscando o aprimoramento das aquisições e implantação do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos, visando estabelecer as diretrizes, atribuições e responsabilidades dos fiscais de contrato de toda a empresa. Visa aumentar a
eficiência, eficácia e efetividade das contratações das aquisições, buscando a padronização e otimização dos recursos humanos e financeiros em
conformidade com a legislação vigente.
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DGC.04.09 Implementação de Sistemas Integrados para Gestão 
Orçamentária [DGC.SRF.01.026]

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 19 - Deficiência de controle físico, orçamentário e financeiro trazendo prejuízos e atrasos ao
cumprimento dos objetivos de negócio. Visa melhorar sistemas de controle orçamentário para aumentar a eficiência e qualidade do gasto trazendo
informações precisas e tempestivas para tomada de decisão.

DGC.04.10 Aprimoramento das Regras de Contratação para Essas 
Novas Tecnologias [DGC.STI.01.032]

Elaboração de proposta de padronização, alinhamento de conceitos técnicos, acompanhamento, suporte e consultoria para as contratações de TI.
Elaboração de procedimento específico relativo ao tema que facilitará o entendimento das regras e proporcionará agilidade nas contratações de hardware,
software e de serviços de TI.

DGC.04.11 Realização de Ações e Plano de Trabalho com o GT Clima 
Organizacional [DGC.SGP.01.035]

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 16 - Desgaste do clima organizacional. Manutenção das reuniões e ações de clima
organizacional junto às áreas. Acompanhamento da implantação do Projeto Viver Bem EPE de apoio aos empregados.

DGC.04.12 Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária
[DGC.SRF.01.037]

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 18 - Insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos
organizacionais. São previstas ações contínuas de monitoramento, elaboração de dashboards de execução e das contratações.
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Nº. AÇÃO ESTRATÉGICA | Nº. PLANO DE TRATAMENTO DESCRIÇÃO 

DGC.04.13 Realização de Ações de Capacitação em Administração 
Pública [DGC.GAB.01.038]

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 19 - Deficiência de controle físico, orçamentário e financeiro trazendo prejuízos e atrasos ao
cumprimento dos objetivos de negócio. Implementação de capacitação de pós-graduação em Administração Pública.

DGC.04.14 Implantação da Metodologia Gestão de Processos 
[DGC.GAB.01.030]

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 11 - Indisponibilidade ou falta de qualidade das informações. Vale destacar que, tendo em
vista a priorização de alocação de recursos humanos para outras ações estratégicas em 2022, esta ação iniciará sua execução a partir de 2023.

DGC.04.15 Desenvolvimento do Programa de Avaliação de 
Desempenho dos Gestores [DGC.SGP.01.033]

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 15 - Comprometimento do conhecimento organizacional nas dimensões técnica e gerencial.
Vale destacar que, tendo em vista a priorização de alocação de recursos humanos para outras ações estratégicas em 2022, esta ação iniciará sua execução a
partir de 2023.

DGC.04.16 Aperfeiçoamento das Diretrizes e Política de Formação 
dos Profissionais e Lideranças [DGC.SGP.01.034]

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 15 - Comprometimento do conhecimento organizacional nas dimensões técnica e gerencial.
Vale destacar que, tendo em vista a priorização de alocação de recursos humanos para outras ações estratégicas em 2022, esta ação iniciará sua execução a
partir de 2023.

DGC.04.17
Mapeamento do Retorno Econômico das Atividades da 
EPE relacionadas às Políticas Públicas 
[DGC.GAB.01.036]

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 18 - Insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos
organizacionais. Vale destacar que, tendo em vista a priorização de alocação de recursos humanos para outras ações estratégicas em 2022, esta ação
iniciará sua execução a partir de 2023.
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA ÁREA E GESTOR(A) RESPONSÁVEL PR DEE DEA DPG DGC

PR.04.01
Aprimoramento das Relações Institucionais Prevendo 
Destacamento de Pontos Focais para Atuação junto ao MME/ME 
e Congresso Nacional

PR | GAB Mariana de Assis Espécie | Chefe de Gabinete ∎

PR.04.02 Implementação de Norma de Acordo de Cooperação Técnica PR | PCJ Bruno Abreu Bastos | Consultor Jurídico ∎

PR.04.03 Implementação de Agenda Técnica Conjunta das Diretorias PR | GAB Mariana de Assis Espécie | Chefe de Gabinete ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.04.04 Estabelecimento de Processo para Formalização de Demandas 
por parte do MME PR | GAB Patricia Costa Gonzales de Nunes | Assessora da Presidência ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.04.05 Aprimoramento das Campanhas de Comunicação e 
Sensibilização PR | CGR Elzenclever Freitas de Aguiar | Gestor de Conformidade e Riscos ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.04.06 Desenvolvimento dos Instrumentos de Apuração de 
Responsabilidade PR | PCJ Bruno Abreu Bastos | Consultor Jurídico ∎

PR.04.07 Aferição da Maturidade em Gestão / Governança PR | GAB Carlos Henrique Brasil de Carvalho | Assessor da Presidência ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.04.08 Elaboração de Manual e Definição de Metodologia e Normativos 
para a Gestão do Planejamento Estratégico PR | GAB Carlos Henrique Brasil de Carvalho | Assessor da Presidência ∎

PR.04.09 Realização de Negociações para a Diversificação das Fontes de 
Receita da EPE PR | GAB Mariana de Assis Espécie | Chefe de Gabinete ∎ ∎

PR.04.10 Avaliação sobre Participação Pública nos Trabalhos da EPE PR | GAB Patricia Costa Gonzales de Nunes | Assessora da Presidência ∎

ID
EN

TIF
IC

AÇ
ÃO

 D
AS

 Á
RE

AS
 N

A 
PÁ

GI
NA

 3



109

PORTFÓLIO DE AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS ESTRATÉGICOS | ATR
ID AÇÃO ESTRATÉGICA ÁREA E GESTOR(A) RESPONSÁVEL PR DEE DEA DPG DGC

PR.04.11 Estabelecimento de Estratégias para Parcerias e Agendas 
Institucionais PR | GAB Mariana de Assis Espécie | Chefe de Gabinete ∎

PR.04.12 Aperfeiçoamento do Processo de Atuação do Comitê Executivo de 
Gestão Estratégica (CGE-X) PR | GAB Carlos Henrique Brasil de Carvalho | Assessor da Presidência ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.01 Automação e Data Science DGC | STI Claudia Everilde Coutinho Mendes Bento | Superintendente ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.02 Aperfeiçoamento do Processo de Integração da Tecnologia da 
Informação (TI) com as Áreas Finalísticas DGC | SRL Claudia Everilde Coutinho Mendes Bento | Superintendente ∎

DGC.04.03 Realização de Ações de Capacitação em Tecnologia da 
Informação (TI) para Usuários e para a Equipe de TI DGC | STI Claudia Everilde Coutinho Mendes Bento | Superintendente ∎

DGC.04.04 Reformulação do Comitê de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (CTIC) DGC | STI Claudia Everilde Coutinho Mendes Bento | Superintendente ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.05
Elaboração e Divulgação dos Novos Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação (PDTI)

DGC | STI Claudia Everilde Coutinho Mendes Bento | Superintendente ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.06 Aperfeiçoamento do Processo de Planejamento Orçamentário de 
Tecnologia da Informação (TI) DGC | STI Claudia Everilde Coutinho Mendes Bento | Superintendente ∎

DGC.04.07 Manutenção de Pauta Continuada na Reunião Mensal de Gestão DGC | SGP Carla Mara Stacchini de Souza | Superintendente ∎

DGC.04.08 Elaboração de Manual de Procedimentos de Licitação e Gestão de 
Contratos DGC | SRL Gustavo Rodrigues Machado | Superintendente ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA ÁREA E GESTOR(A) RESPONSÁVEL PR DEE DEA DPG DGC

DGC.04.09 Implementação de Sistemas Integrados para Gestão 
Orçamentária DGC | SRF Sandro da Silva Abílio | Superintendente ∎

DGC.04.10 Aprimoramento das Regras de Contratação para Novas 
Tecnologias DGC | STI Claudia Everilde Coutinho Mendes Bento | Superintendente ∎

DGC.04.11 Realização de Ações e Plano de Trabalho com o GT Clima 
Organizacional DGC | SGP Carla Mara Stacchini de Souza | Superintendente ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.12 Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária DGC | SRF Sandro da Silva Abílio | Superintendente ∎

DGC.04.13 Realização de Ações de Capacitação em Administração Pública, 
Financeira e Orçamentária DGC | SGP Carla Mara Stacchini de Souza | Superintendente ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.14 Implantação da Metodologia Gestão de Processos DGC | GAB Angela Livino Regina de Carvalho | Diretora de Gestão Corporativa ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.15 Desenvolvimento do Programa de Avaliação de Desempenho dos 
Gestores DGC | SGP Carla Mara Stacchini de Souza | Superintendente ∎

DGC.04.16 Aperfeiçoamento das Diretrizes e Política de Formação dos 
Profissionais e Lideranças DGC | SGP Carla Mara Stacchini de Souza | Superintendente ∎

DGC.04.17 Mapeamento do Retorno Econômico das Atividades da EPE 
relacionadas às Políticas Públicas DGC | SRF Mariana Gonçalves de Azevedo Pacheco | Superintendente Adjunta ∎
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ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PORTFÓLIO DE AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS ESTRATÉGICOS | ATR

29 AÇÕES
ESTRATÉGICAS

IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS NA PÁGINA 3

AG05 | 11 ações
AG02 | 18 ações

AG01 | 13 ações AG03 |
7 ações

AG04 |12 ações

S02 |
4 ações

PF04 |
3 ações

S01 |
3 ações

PF03 |
2 ações

PF01 |
2 ações

PF02 | 1 ação

[ 5 com início em 2023 ]
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

S01 S02 PF01 PF02 PF03 PF04 AG01 AG02 AG03 AG04 AG05

PR.04.01
Aprimoramento das Relações Institucionais Prevendo 
Destacamento de Pontos Focais para Atuação junto ao MME/ME 
e Congresso Nacional

∎ ∎ ∎ ∎

PR.04.02 Implementação de Norma de Acordo de Cooperação Técnica ∎ ∎

PR.04.03 Implementação de Agenda Técnica Conjunta das Diretorias ∎ ∎ ∎ ∎

PR.04.04 Estabelecimento de Processo para Formalização de Demandas 
por parte do MME ∎ ∎

PR.04.05 Aprimoramento das Campanhas de Comunicação e 
Sensibilização ∎ ∎ ∎

PR.04.06 Desenvolvimento dos Instrumentos de Apuração de 
Responsabilidade ∎

PR.04.07 Aferição da Maturidade em Gestão / Governança ∎ ∎ ∎

PR.04.08 Elaboração de Manual e Definição de Metodologia e Normativos 
para a Gestão do Planejamento Estratégico ∎ ∎

PR.04.09 Realização de Negociações para a Diversificação das Fontes de 
Receita da EPE ∎

PR.04.10 Avaliação sobre Participação Pública nos Trabalhos da EPE ∎ ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

S01 S02 PF01 PF02 PF03 PF04 AG01 AG02 AG03 AG04 AG05

PR.04.11 Estabelecimento de Estratégias para Parcerias e Agendas 
Institucionais ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.04.13 Aperfeiçoamento do Processo de Atuação do Comitê Executivo de 
Gestão Estratégica (CGE-X) ∎ ∎

DGC.04.01 Automação e Data Science ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.02 Aperfeiçoamento do Processo de Integração da Tecnologia da 
Informação (TI) com as Áreas Finalísticas ∎ ∎ ∎

DGC.04.03 Realização de Ações de Capacitação em Tecnologia da 
Informação (TI) para Usuários e para a Equipe de TI ∎ ∎ ∎

DGC.04.04 Reformulação do Comitê de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (CTIC) ∎

DGC.04.05
Elaboração e Divulgação dos Novos Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação (PDTI)

∎ ∎ ∎

DGC.04.06 Aperfeiçoamento do Processo de Planejamento Orçamentário de 
Tecnologia da Informação (TI) ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.07 Manutenção de Pauta Continuada na Reunião Mensal de Gestão ∎ ∎

DGC.04.08 Elaboração de Manual de Procedimentos de Licitação e Gestão 
de Contratos ∎ ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

S01 S02 PF01 PF02 PF03 PF04 AG01 AG02 AG03 AG04 AG05

DGC.04.09 Implementação de Sistemas Integrados para Gestão 
Orçamentária ∎ ∎

DGC.04.10 Aprimoramento das Regras de Contratação para Novas 
Tecnologias ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.11 Realização de Ações e Plano de Trabalho com o GT Clima 
Organizacional ∎ ∎

DGC.04.12 Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária ∎ ∎

DGC.04.13 Realização de Ações de Capacitação em Administração Pública, 
Financeira e Orçamentária ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.14 Implantação da Metodologia Gestão de Processos ∎

DGC.04.15 Desenvolvimento do Programa de Avaliação de Desempenho dos 
Gestores ∎ ∎

DGC.04.16 Aperfeiçoamento das Diretrizes e Política de Formação dos 
Profissionais e Lideranças ∎ ∎

DGC.04.17 Mapeamento do Retorno Econômico das Atividades da EPE 
relacionadas às Políticas Públicas ∎ ∎
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R12 | 4 ações
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
ALINHAMENTO AOS RISCOS ESTRATÉGICOS 

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

PR.04.01
Aprimoramento das Relações Institucionais Prevendo 
Destacamento de Pontos Focais para Atuação junto ao 
MME/ME e Congresso Nacional

∎ ∎

PR.04.02 Implementação de Norma de Acordo de Cooperação Técnica ∎

PR.04.03 Implementação de Agenda Técnica Conjunta das Diretorias ∎ ∎

PR.04.04 Estabelecimento de Processo para Formalização de Demandas 
por parte do MME ∎

PR.04.05 Aprimoramento das Campanhas de Comunicação e 
Sensibilização ∎ ∎ ∎

PR.04.06 Desenvolvimento dos Instrumentos de Apuração de 
Responsabilidade ∎

PR.04.07 Aferição da Maturidade em Gestão / Governança ∎

PR.04.08 Elaboração de Manual e Definição de Metodologia e Normativos 
para a Gestão do Planejamento Estratégico ∎

PR.04.09 Realização de Negociações para a Diversificação das Fontes de 
Receita da EPE ∎

PR.04.10 Avaliação sobre Participação Pública nos Trabalhos da EPE ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
ALINHAMENTO AOS RISCOS ESTRATÉGICOS 

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

PR.04.11 Estabelecimento de Estratégias para Parcerias e Agendas 
Institucionais ∎ ∎

PR.04.12 Aperfeiçoamento do Processo de Atuação do Comitê Executivo 
de Gestão Estratégica (CGE-X) ∎

DGC.04.01 Automação e Data Science ∎ ∎

DGC.04.02 Aperfeiçoamento do Processo de Integração da Tecnologia da 
Informação (TI) com as Áreas Finalísticas ∎

DGC.04.03 Realização de Ações de Capacitação em Tecnologia da 
Informação (TI) para Usuários e para a Equipe de TI ∎

DGC.04.04 Reformulação do Comitê de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (CTIC) ∎

DGC.04.05
Elaboração e Divulgação dos Novos Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação (PDTI)

∎

DGC.04.06 Aperfeiçoamento do Processo de Planejamento Orçamentário 
de Tecnologia da Informação (TI) ∎

DGC.04.07 Manutenção de Pauta Continuada na Reunião Mensal de 
Gestão ∎

DGC.04.08 Elaboração de Manual de Procedimentos de Licitação e Gestão 
de Contratos ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
ALINHAMENTO AOS RISCOS ESTRATÉGICOS 

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

DGC.04.09 Implementação de Sistemas Integrados para Gestão 
Orçamentária ∎

DGC.04.10 Aprimoramento das Regras de Contratação para Novas 
Tecnologias ∎

DGC.04.11 Realização de Ações e Plano de Trabalho com o GT Clima 
Organizacional ∎

DGC.04.12 Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária ∎

DGC.04.13 Realização de Ações de Capacitação em Administração Pública, 
Financeira e Orçamentária ∎

DGC.04.14 Implantação da Metodologia Gestão de Processos ∎

DGC.04.15 Desenvolvimento do Programa de Avaliação de Desempenho 
dos Gestores ∎

DGC.04.16 Aperfeiçoamento das Diretrizes e Política de Formação dos 
Profissionais e Lideranças ∎

DGC.04.17 Mapeamento do Retorno Econômico das Atividades da EPE 
relacionadas às Políticas Públicas ∎
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AÇÕES EM DEMAIS PORTFÓLIOS QUE MITIGAM RISCOS ESTRATÉGICOS

ID AÇÃO ESTRATÉGICA
ALINHAMENTO AOS RISCOS ESTRATÉGICOS 

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

PR.02.01
Análise Crítica, pela perspectiva do Planejamento Energético, 
do Suprimento de Energia Elétrica no País a partir da Atual 
Conjuntura Hídrica

∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.03.01 Integra+ EPE ∎ ∎ ∎

PR.03.02 Cultura Organizacional em Gestão de Projetos ∎

DGC.03.01 Aprimoramento da Integração entre os Instrumentos de 
Planejamento da Gestão ∎

DGC.03.02 Implantação da Gestão Documental ∎

DGC.03.03 Recomposição da Força de Trabalho ∎

DGC.03.04 Dimensionamento da Força de Trabalho ∎
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DURAÇÃO DAS AÇÕES AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO 29 AÇÕES
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
DURAÇÃO DA AÇÃO AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO

PN 2021 PNA 2022 2023 2024 2025 2026

PR.04.01
Aprimoramento das Relações Institucionais Prevendo 
Destacamento de Pontos Focais para Atuação junto ao MME/ME 
e Congresso Nacional

∎ ∎ ∎

PR.04.02 Implementação de Norma de Acordo de Cooperação Técnica ∎ ∎

PR.04.03 Implementação de Agenda Técnica Conjunta das Diretorias ∎ ∎ ∎

PR.04.04 Estabelecimento de Processo para Formalização de Demandas 
por parte do MME ∎ ∎

PR.04.05 Aprimoramento das Campanhas de Comunicação e 
Sensibilização ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

PR.04.06 Desenvolvimento dos Instrumentos de Apuração de 
Responsabilidade ∎ ∎

PR.04.07 Aferição da Maturidade em Gestão / Governança ∎ ∎ ∎ ∎

PR.04.08 Elaboração de Manual e Definição de Metodologia e Normativos 
para a Gestão do Planejamento Estratégico ∎ ∎

PR.04.09 Realização de Negociações para a Diversificação das Fontes de 
Receita da EPE ∎ ∎

PR.04.10 Avaliação sobre Participação Pública nos Trabalhos da EPE ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
DURAÇÃO DA AÇÃO AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO

PN 2021 PNA 2022 2023 2024 2025 2026

PR.04.11 Estabelecimento de Estratégias para Parcerias e Agendas 
Institucionais ∎ ∎

PR.04.12 Aperfeiçoamento do Processo de Atuação do Comitê Executivo de 
Gestão Estratégica (CGE-X) ∎

DGC.04.01 Automação e Data Science ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.02 Aperfeiçoamento do Processo de Integração da Tecnologia da 
Informação (TI) com as Áreas Finalísticas ∎ ∎ ∎

DGC.04.03 Realização de Ações de Capacitação em Tecnologia da 
Informação (TI) para Usuários e para a Equipe de TI ∎ ∎

DGC.04.04 Reformulação do Comitê de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (CTIC) ∎ ∎

DGC.04.05
Elaboração e Divulgação dos Novos Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação (PDTI)

∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.06 Aperfeiçoamento do Processo de Planejamento Orçamentário de 
Tecnologia da Informação (TI) ∎ ∎

DGC.04.07 Manutenção de Pauta Continuada na Reunião Mensal de Gestão ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.08 Elaboração de Manual de Procedimentos de Licitação e Gestão 
de Contratos ∎ ∎
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ID AÇÃO ESTRATÉGICA
DURAÇÃO DA AÇÃO AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO

PN 2021 PNA 2022 2023 2024 2025 2026

DGC.04.09 Implementação de Sistemas Integrados para Gestão 
Orçamentária ∎ ∎

DGC.04.10 Aprimoramento das Regras de Contratação para Novas 
Tecnologias ∎

DGC.04.11 Realização de Ações e Plano de Trabalho com o GT Clima 
Organizacional ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

DGC.04.12 Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária ∎

DGC.04.13 Realização de Ações de Capacitação em Administração Pública. 
Financeira e Orçamentária ∎ ∎

DGC.04.14 Implantação da Metodologia Gestão de Processos ∎ ∎

DGC.04.15 Desenvolvimento do Programa de Avaliação de Desempenho dos 
Gestores ∎

DGC.04.16 Aperfeiçoamento das Diretrizes e Política de Formação dos 
Profissionais e Lideranças ∎

DGC.04.17 Mapeamento do Retorno Econômico das Atividades da EPE 
relacionadas às Políticas Públicas ∎
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As estratégias de comunicação corporativa e integrada que vêm sendo implementadas na Empresa de

Pesquisa Energética – EPE ao longo dos últimos anos, além de ampliarem a visibilidade da empresa

pelos seus públicos de interesse, possuem um importante papel no planejamento estratégico da

organização. Elas estão intimamente ligadas ao princípio da transparência, que norteia as atividades

de uma empresa pública, garantindo a eficácia dos objetivos estratégicos, em especial aqueles que

buscam a redução de assimetria de informação e o aumento do diálogo com a sociedade.

Para que o papel da EPE se torne cada vez mais relevante, é necessário que ele seja melhor

compreendido pela sociedade. E é dessa forma que a empresa tem coordenado os seus esforços, seja

pela interlocução com a imprensa, ou por meio das mídias sociais e da produção de material audiovisual.

Assim, a EPE tem atuado no sentido de levar à sociedade uma informação cada vez mais clara, ágil e

atual sobre as realizações da empresa e sua atuação no setor energético. Os desafios são grandes, o

setor é complexo, e, por vezes, requer uma linguagem excessivamente técnica. Mas a organização tem

buscado atingir os diferentes públicos por canais que lhes sejam mais convenientes, procurando

adequar a mensagem para que a compreensão seja facilitada.

Nesse sentido, o Plano de Comunicação Integrada foi revisado para 2022, com o objetivo de

sedimentar a compreensão do papel estratégico da EPE na sociedade, valorizando a marca e

aprimorando as políticas e estratégias de fortalecimento do diálogo e da participação da sociedade.

Nele, a EPE aborda diferentes estratégias e ferramentas, que se alinham para o alcance do objetivo

principal da comunicação da empesa: tornar a atuação da EPE clara e acessível para todos os

públicos.

Assim, o Portfólio de Ações de Comunicação e Participação Social – ACP, denominado até 2021 de

Plano de Comunicação Externa, passa a ter seu escopo ampliado a partir de 2022, passando a

incorporar não apenas os processos, projetos e programas estratégicos relacionados à comunicação

empresarial, mas ao papel e participação estratégica da EPE na sociedade.

A empresa entende que adotar uma comunicação corporativa estratégica é essencial para que ela se

mantenha essencial no mercado, encante os seus clientes e construa um bom relacionamento com

eles. E para sustentar um diálogo eficaz e duradouro com os stakeholders, deve haver a transmissão

de valores que permitam uma identificação e sintonia entre a EPE e o público — e vice versa.

Assim, o Portfólio de Ações de Comunicação e Participação Social – ACP conterá os processos,

projetos e programas da EPE com vistas à valorização e propagação da cultura empresarial e seus

valores para os clientes internos e externos, tornando a comunicação corporativa ainda mais eficiente

em diferentes canais e para diferentes públicos, com suporte para o alcance dos objetivos

estratégicos da organização.

O detalhamento das ações estratégicas de comunicação e participação social será realizado pela

Diretoria Executiva ao longo do 1º quadrimestre de 2022, passando a ser monitoradas no âmbito do

Plano de Negócios Anual – PNA 2022.
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O Portfólio de Ações Recorrentes de Governança e Gestão – ARG, a ser desenvolvido e detalhado ao

longo de 2022, passará a ser incorporado ao Plano de Negócios Anual a partir de 2023, tratando do

conjunto de processos, programas e projetos recorrentes na empresa, com vistas a suportar a gestão

e a governança na EPE.

São projetos e processos determinados pelas políticas e demais normativos da EPE, assim como

aquelas ações definidas legalmente, em especial pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ou que

foram incorporados à rotina da empresa e apresentam entregas constantes e previsíveis para os

órgãos de governança da organização, tais como a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o

Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva e o Comitê de Auditoria.

Estas ações dão suporte aos processos finalísticos do Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP, sendo

consideradas estratégicas para o alcance dos objetivos estratégicos e da visão empresarial. No mais,

são os processos que demandam o maior homem-hora das equipes das áreas de gestão e governança

da empresa e concorrem em alocação de pessoas com os projetos e programas no âmbito do Portfólio

de Ações Transformadoras – ATF destes setores.

No escopo de atribuições da Presidência, identificam-se os processos relativos ao Planejamento

Estratégico Institucional, à Gestão de Conformidade, Riscos e Controles Internos, à Gestão da

Integridade e Ética, à Gestão da Diversidade e Inclusão, à Edição e Revisão de Normativos, ao

Atendimento às Demandas de Ouvidoria, ao Relatório de Processos Judiciais, à Secretaria dos Órgãos

de Governança e à Gestão dos Órgãos de Governança, dentre outros.

No que tange à Diretoria de Gestão Corporativa – DGC, verificam-se os processos relativos à

Logística, Orçamento, Finanças, Gestão de Pessoas e de Tecnologia da Informação e

Comunicações, consubstanciados na elaboração do Plano Anual de Aquisição – PAAq, do Plano

Anual de Capacitação – PAC, da Avaliação de Desempenho, do Plano Estratégico de Tecnologia

da Informação – PETI, do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, do Programa de

Estágio, das Licitações e Contratos, assim como da Gestão Orçamentária, Patrimonial e das

Terceirizações.

Estes processos estão na base da organização e dão suporte à realização não apenas dos

objetivos estratégicos da Perspectiva de Apoio à Gestão, mas também àqueles das demais

perspectivas, no âmbito do Plano Estratégico de Longo Prazo - PLP. Afinal de contas, sem eles a

estratégia da EPE não acontece.

Vale destacar que, ao longo de 2021, a EPE desenvolveu, dentro das ações transformadoras, um

projeto intitulado de Aprimoramento da Integração entre os Instrumentos de Planejamento da

Gestão, com vistas à construção de uma proposta que permita obter maior eficiência no controle

das informações, evitar controles duplicados e melhorar a qualidade dos planos de gestão

realizados pela empresa. Os produtos resultantes desta ação serão de suma importância para se

integrar estes instrumentos dentro de uma agenda corporativa, que aumente a eficiência e a

produtividade organizacional e reduza os riscos operacionais e de conformidade legal.
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A área de gestão da Empresa de Pesquisa Energética – EPE está dedicada à consolidação dos

processos condicionantes da capacidade produtiva e concretização da estratégia e metas

organizacionais.

A programação anual do orçamento da EPE é autorizada pela Lei Orçamentária Anual – LOA, na qual

estão definidas as prioridades e as metas contidas no Plano Plurianual – PPA, que deverão ser

atingidas naquele ano, em conformidade com as diretivas estabelecidas pela Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO.

A tabela abaixo contém o planejamento das despesas do Projeto de Lei Orçamentária para 2022,

atualmente em tramitação no Congresso Nacional.

Até o momento, o valor total pleiteado pela EPE em relação às despesas discricionárias foi atendido.

Dessa forma, todas as atividades previstas para realização em 2022, contempladas na proposta

orçamentária, terão cobertura orçamentária suficiente.

A gestão orçamentária e financeira dá suporte à EPE para o atingimento dos objetivos e das metas

institucionais, a partir da disponibilização dos recursos necessários à operação, bem como oferece

subsídios para orientar a tomada de decisão pela Gestão da EPE, além de conferir transparência junto

às instituições públicas e privadas, aos órgãos de controles, aos agentes setoriais e à sociedade em

geral.

A EPE tem atuação pautada no capital intelectual, tendo em vista o papel institucional que

desempenha. Isso se reflete no corpo técnico de alta qualificação, garantindo, na prestação de seus

serviços, as bases teóricas necessárias ao desenvolvimento do setor energético brasileiro.

O quadro de pessoal próprio da EPE, autorizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das

Empresas Estatais do Ministério da Economia (SEST/ME), está limitado a 298 empregados.

Atualmente a empresa possui 266 empregados ativos, onde mais de 70% possuem pós-graduação

(especialização, mestrado ou doutorado).

ORÇAMENTO E FINANÇAS

PLOA
Despesas de Pessoal e Benefícios 90.376.003
Gestão e Manutenção 23.827.313
Energia Elétrica 11.610.487
Petróleo, Gás, Derivados 5.955.600
Sentenças Judiciais 195.000
Associações 606.600
Total GERAL 132.571.003

GESTÃO DE PESSOAS
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A perda de capital humano consiste no principal risco para a gestão de pessoas da organização, a

despeito de todo o conjunto de iniciativas e projetos que vêm sendo desenvolvidos para fortalecê-la.

O quadro de empregados efetivos vem sendo reduzido a cada exercício, principalmente em

decorrência dos desligamentos ocorridos e pela inexistência de novos concursos públicos para

ampliação de quadro, especialmente considerando a determinação da SEST para redução do quadro

(Ofício SEST nº 167/2019/CGPPE-SEST/ME, de 27 de março de 2019). Nem mesmo a

movimentação externa para a recomposição da força de trabalho implementada pelo Ministério da

Economia tem se mostrado eficiente, principalmente quanto ao preenchimento de vagas nas áreas de

estudos da empresa.

Dada a especificidade da área de atuação, das competências e das atribuições da EPE, com ênfase

no planejamento energético, cada perda de recurso humano impacta significativamente as entregas

da empresa, face às dificuldades legais e operacionais para recomposição da força de trabalho e à

curva de aprendizado dos novos profissionais, até que alcancem o nível de excelência técnica

necessária à realização das atividades na EPE.

Nesse contexto, a EPE planejou para 2022 a recomposição conjuntural da força de trabalho, por meio

da realização do concurso público para reposição de vagas. De forma a proporcionar a contribuição

do meio acadêmico às áreas e aprendizagem profissional aos estudantes também foi prevista a

ampliação das vagas do Programa de Estágio, incluindo a qualificação de estudantes de Pós-

Graduação.

Adicionalmente está planejado o trabalho de dimensionamento qualitativo e quantitativo da força de

trabalho da empresa, com vistas a subsidiar o dimensionamento estrutural da organização, o suprimento

de pessoal para possibilitar a consecução das entregas e, consequentemente, o cumprimento das

atividades institucionais.

Para o atendimento dos propósitos institucionais, a empresa atua em diferentes redes públicas e

privadas, interfaces nacionais e internacionais, pautando para 2022 o aperfeiçoamento das práticas

de gestão do conhecimento.

Devido à sua natureza, a EPE necessita coletar, armazenar, tratar e analisar informações relativas ao

setor energético, de forma a cumprir suas funções previstas em lei. Cabe à área responsável por

tecnologia da informação e comunicações prover os equipamentos, ferramentas e sistemas

necessários a realizar o tratamento das informações em todas as áreas da empresa - estudos

técnicos, gestão corporativa e institucionais.

Em um novo ambiente de trabalho, onde as corporações, por conta da migração involuntária e

majoritária para um regime de home office, viram ao longo de 2020 e 2021 suas redes de

informações mais sujeitas a ataques cibernéticos, cabe ainda direcionar esforços e recursos

estratégicos no sentido de prover uma infraestrutura de sistemas capaz de, dentro do possível, não

somente mitigar eventuais invasões como agir proativamente em tais defesas.

Na missão de 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, na

intenção de atuar cada vez mais como um parceiro estratégico na busca da satisfação do cliente –

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
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interno e externo – e superação de suas expectativas, as frentes relacionadas a sistemas encontram

no desenvolvimento dos softwares e aplicativos, na infraestrutura e suporte tecnológicos e de

comunicação e na governança os seus grandes eixos de atuação.

Pela importância que o conhecimento tem para o desenvolvimento dos trabalhos da EPE, conceber

uma estrutura de informação que permita otimizar a performance operacional e promover uma

integração sistêmica de dados intra e Inter organizacional, além de se criar um ambiente propício

para o desenho e construção de soluções aplicáveis às áreas da empresa, constituem propósitos

institucionais a nortear os projetos e iniciativas nesse âmbito de atuação.

Consistem como etapas fundamentais à consecução das atividades propostas pelo Plano de

Negócios Anual – PNA 2022 o apoio e orientações concernentes ao planejamento de todas as

contratações associadas aos projetos especificados pelas áreas de negócio da organização, bem

como a elaboração e execução dos respectivos processos licitatórios e gestão dos contratos daí

advindos. Leve-se em conta, adicionalmente, que todo o funcionamento operacional da empresa

requer uma infraestrutura logística de qualidade e à altura da excelência presente entre os valores e

trabalhos desenvolvidos pela EPE.

No âmbito de atuação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da administração pública

federal – SIGA, a EPE estabeleceu parceria com o Arquivo Nacional para a realização de projeto piloto

destinado à implantação de programa de gestão documental.

O projeto, numa perspectiva de médio prazo – horizonte de dois a três anos – , abrangerá uma série

de atividades que permitirão à EPE gerir seus documentos de forma otimizada e segura, em linha com

as melhores práticas arquivísticas e amparada tecnologicamente pela plataforma SUPER.BR, sistema

atualmente coordenado pelo Ministério da Economia – ME.

LOGÍSTICA
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SISTEMA DE 
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SEDIMENTARES

APRIMORAMENTO 
DAS RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

PREVENDO 
DESTACAMENTO DE 

PONTOS FOCAIS 
PARA ATUAÇÃO 

JUNTO AO MME/ME 
E CONGRESSO 

NACIONAL

FUTURO DO 
ABASTECIMENTO

APERFEIÇOAMENTO 
DA GESTÃO 

ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO DE 
AÇÕES DE 

CAPACITAÇÃO EM 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO (TI) 
PARA USUÁRIOS E 
PARA A EQUIPE DE 

TI
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PÚBLICA, 
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ORÇAMENTÁRIA
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Esta seção apresenta considerações sobre o cenário vigente com a manutenção do grau de incerteza sobre a existência ou não de

recursos orçamentários suficientes para que a Empresa de Pesquisa Energética – EPE consiga dar continuidade às suas atividades e,

dessa forma, possa cumprir com sua missão institucional de “realizar estudos e pesquisas de alta qualidade visando subsidiar o

planejamento, o desenvolvimento e a política energética nacional”, assim como de viabilizar o atingimento de sua visão de “ser uma

organização proativa, inovadora e reconhecida por sua excelência técnica em estudos e pesquisas no setor energético”.

Além disso, apresenta considerações sobre a força de trabalho insuficiente para o cumprimento de suas atividades estratégicas e suas

intercorrências com os demais objetivos do negócio. Por fim, são tecidas mais algumas considerações sobre os riscos envolvidos no

que diz respeito à questão da conjuntura hídrica e, também, concernente ao impacto da Lei de Capitalização da Eletrobras no negócio da EPE.

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA NOVA MATRIZ DE RISCOS ESTRATÉGICOS DA EPE

No 1º quadrimestre de 2021 foi aprovada a Nova Matriz de Riscos Estratégicos da EPE. Ela foi elaborada por meio da condução de

oficinas colaborativas, cujo processo foi conduzido pela Escola Nacional de Administração Pública – Enap, em parceria com a EPE.

Foram identificados os riscos concernentes ao atingimento dos objetivos estratégicos contidos no ciclo vigente do Planejamento

Estratégico Institucional – PEI e, na sequência, o conjunto de causas levantadas, consequências, controles, planos de contingência,

planos de tratamento, indicação inicial de responsáveis, datas e prazos.

A Matriz recebeu manifestação favorável pela Diretoria Executiva durante sua 598ª reunião, realizada em 29 de março de 2021 e foi

finalmente aprovada pelo Conselho de Administração da empresa, em sua 202ª reunião, realizada em 16 de abril de 2021.

O infográfico ao lado apresenta um resumo do trabalho, denotando a forte ligação com o Planejamento Estratégico da EPE e o trabalho

realizado para a gestão dos riscos intrinsicamente ligados a cada objetivo estratégico.
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NÍVEL DE CRITICIDADE DOS RISCOS ESTRATÉGICOS

A tabela ao lado apresenta os riscos estratégico, em ordem decrescente de criticidade,

denotando o risco de insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para o

cumprimento dos objetivos organizacionais e o de força de trabalho insuficiente para o

cumprimento das atividades estratégicas como os riscos de maior criticidade da empresa.

Dada sua relevância, a questão orçamentária é denotada no Planejamento Estratégico da EPE

por meio do Objetivo Estratégico “Aprimorar a gestão orçamentária para incrementar a

qualidade do gasto, integrada aos instrumentos de gestão, avançando na obtenção de fontes

de financiamento, com vistas a assegurar os recursos necessários para o cumprimento dos

objetivos organizacionais”.

A EPE tem empreendido uma séria de ações visando antecipar medidas que salvaguardem sua

atuação junto às principais partes interessadas, dentre elas, o próprio Ministério de Minas e

Energia – MME, que se utiliza dos estudos e pesquisas realizados pela e na EPE, para

subsidiar seu processo decisório quanto ao estabelecimento e formalização das políticas

públicas concernentes à energia.

As premissas assumidas para o tratamento das incertezas e dos principais riscos apontados

são:

 Minimizar o risco perante o cenário de incerteza, tendo como norte a legalidade das

operações e o processo de tomada de decisão; e

 Garantir a segurança jurídica minimizando prováveis ônus futuros com ações judiciais.

RISCOS ESTRATEGICOS
CRITICIDADE

PROB. IMPAC. P x I

Insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos organizacionais 5 4 20

Força de trabalho insuficiente para o cumprimento das atividades estratégicas. 4 4 16

Dificuldade responder tempestivamente às demandas urgentes ou novas tanto do MME, quanto do 
CNPE e do Congresso Nacional 4 3 12

Indisponibilidade de infraestrutura e sistemas de informação adequados para o negócio 4 3 12

Desalinhamento técnico com a realidade, tendências de mercado ou políticas públicas 3 3 9

Ocorrência de conflitos institucionais e técnicos entre a EPE e o MME, em especial com a Secretaria 
Planejamento e Desenvolvimento Energético - SPE 3 3 9

Perda da relevância como ator ou efetividade no processo 4 2 8

Perda de eficácia do planejamento energético 3 2 6

Deficiência nas relações institucionais 3 2 6

Elevação do custo de transação para tomada de decisões eficientes pelo governo, mercado e 
sociedade, bem como ocorrências de barreiras informacionais a novos entrantes nos setores de energia 3 2 6

Indisponibilidade ou falta de qualidade das informações 3 2 6

Não identificar e não combater defasagens tecnológicas que possam impactar o negócio 3 2 6

Desgaste do clima organizacional 2 3 6

Deficiência de controle físico, orçamentário e financeiro, trazendo prejuízos e atrasos ao cumprimento 
dos objetivos do negócio 3 2 6

Inadequação da comunicação junto às partes interessadas 2 2 4

Inexecução do planejamento estratégico 2 2 4

Desalinhamento técnico com a realidade, tendências de mercado ou políticas públicas 3 1 3

Falta de aderência às boas práticas de Governança Corporativa 3 1 3

Comprometimento do conhecimento organizacional nas dimensões técnica e gerencial 3 1 3
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CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº DO RISCO RISCO CAUSAS

Aprimorar a gestão orçamentária para 
melhorar a eficiência e a qualidade dos 
gastos, integrada aos instrumentos de 
gestão, visando assegurar os recursos 
necessários para o cumprimento dos 

objetivos organizacionais

18 Insuficiência de Recursos 
Orçamentários e Financeiros

•Impacto da política fiscal no orçamento público
•Relações institucionais insuficientes
•Corte orçamentário determinado pelo governo federal
•Baixa arrecadação de tributos
•Contingenciamento orçamentário ao longo do exercício
•Limites financeiros menores do que o empenho

•Descontingenciamento no final do exercício
•Excesso de restos a pagar do exercício anterior
•Estabelecimento de limites de gastos da despesa de 

funcionamento e manutenção
•Falta de sistemas integrados
•Falta de ação junto ao legislativo

CONSEQUÊNCIAS

•Comprometer o alcance dos objetivos estratégicos como um todo
•Não cumprimento das entregas de produtos e serviços da EPE
•Não cumprimento da função institucional para o qual foi criada
•Não atendimento pelo Tesouro da programação financeira
•Atraso ou não pagamento das obrigações
•Pagamento de encargos financeiros por inadimplência
•Deixar de identificar e adotar novas tecnologias podendo incorrer em:

- incapacidade de entrega de produtos
- descontinuidade de processos tecnológicos/falha de processos
- falhas gerenciais e não entrega de produtos

•Demissão de parte do pessoal terceirizado no momento de crise e  
redução das atividades econômicas

•Interrupção das aquisições e instalação de soluções de segurança  
(antivírus, firewall etc.)

•Descontinuar a manutenção do nível de atualização tecnológica frente  
às inovações constantes de TIC

•Descontinuidade das atualizações de versão, manutenção e suporte  
técnico dos principais software utilizados pelas áreas técnicas, com  
possíveis impacto nas entregas da empresa, por exemplo:  ArcGis, Cplex, 
Cymcap, Matlab e Vensim

•Descontinuidade das atualizações de versão, manutenção e suporte  
técnico dos principais software utilizados na área de suporte, com  
possíveis impactos nas atividades de TI, pessoal, contabilidade,  
manutenção, sendo os mais significativos o RM-TOTVS e Microsoft;

•Perda de credibilidade dos fornecedores e aumento de preços  superiores 
ao de mercado (sobrepreço) nos produtos e serviços

•Interrupção do programa de estágio com impacto direto nos estudos e 
produtos da área técnica e nas atividades de suporte da empresa

•Incidentes cibernéticos devido a obsolescência de hardware e software e 
falta de capacitação adequada dos técnicos responsáveis pela SIC

•Indisponibilidade de infraestrutura e sistemas de informação adequados 
para ao negócio

•Obsolescência de recursos de hardware, como computadores, 
equipamentos de rede e telecomunicações (TIC)
- suspensão de aquisição de novos equipamentos de acordo com a 
tecnologia mais avançada do mercado
- hardwares (desktops, notebooks, processador, placa mãe, disco rígido, 
periféricos etc.)
- instalações físicas (parque computacional, estações de trabalho etc.)
- servidores

•Não atendimento dos objetivos estratégicos, táticos e operacionais

•Impacto nas metas e comprometimento do Planejamento Estratégico  
Institucional e Planos Operacionais

•Encargos financeiros por atrasos de pagamentos

•Dificuldades para o cumprimento de marco legal inerente às funções da 
EPE,  como, por exemplo, na condução dos seguintes projetos, pois 
precisarão da  alocação de recursos financeiros ao longo do ciclo do PLP

- Balanço Energético Nacional (BEN)

- Estudos Socioambientais da UHE Bem Querer

- Estudos para o Comitê RenovaBio

- Base de Dados e Informações Socioambientais

- Estudo Metodológico para a Avaliação de Volume in Place de 
Hidrocarbonetos em Bacia Sedimentares

- Futuro do Abastecimento

•Impossibilidade de condução de ações transformadoras inerentes à  
implantação de soluções tecnológicas que apoiem a gestão documental,  
o gerenciamento de processos e de projetos, a gestão de riscos e de  
controles internos com apoio metodológico, técnico e de capacitação, à 
recomposição e redimensionamento da força de trabalho
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Considerando o cenário descrito, com ênfase nos riscos orçamentários que afetam a execução deste

Plano de Negócios Anual – PNA 2022, torna-se mister que a EPE mantenha permanente

monitoramento do ambiente, utilize-se de planos de contingência e busque medidas e ações com o

objetivo de garantir recursos mínimos adequados para continuar a prestar um serviço técnico de

excelência e qualidade, e, em última instância, subsidiar tecnicamente as decisões no âmbito da

política energética nacional.

Além de todas as consequências retratadas, devido à indisponibilidade orçamentária, a EPE teria

dificuldades para o atingimento do Objetivo Estratégico AG04 "Aperfeiçoar a gestão de pessoas

mediante a valorização do ser humano, visando o aprimoramento contínuo do conhecimento, a

retenção dos talentos e o desenvolvimento gerencial". Nesse sentido destacam-se as seguintes

consequências adicionais:

 A falta de recurso para investimento voltado ao desenvolvimento continuado dos gestores e

equipes;

 A falta de recursos para investimento em práticas que contribuam para modernização,

sistematização e a gestão do conhecimento, de forma a minimizar a perda de conhecimento

crítico com a saída de profissionais da organização;

 A impossibilidade de realização de concurso público para suprir as vagas em aberto do

quadro de pessoal, bem como para compor a força de trabalho de forma a possibilitar o

cumprimento às obrigações legais e demandas decorrentes que envolvem a criação de áreas

e novas competências advindas com a Lei nº 13.303/2016, entre outras legislações que

envolvem a criação de novas obrigações sem a contrapartida de corpo técnico suficiente para tal;

 A dificuldade para recomposição da força de trabalho por meio de outros recursos, incluindo

aqueles vinculados a algumas políticas públicas como o estabelecimento de alocação de

profissional por projetos e prazo determinado e a movimentação externa de empregados

oriundos de empresas com ressarcimento ao órgão de origem, como observado no processo

seletivo por movimentação externa adotado pela EPE;

 A dificuldade para a retenção do quadro de pessoal ao não termos viabilidade de

readequação do plano de cargos e salários vigente e ainda do plano de funções sem

alinhamento às frentes atribuídas à organização;

 A sobrecarga da força de trabalho atual, podendo levar ao absenteísmo, prejuízo ao clima

organizacional e perda de qualidade de vida no trabalho, que, impactam a produtividade e,

por consequência, trazem dificuldade para a entrega dos resultados;

 Comprometimento das entregas com reflexos negativos de natureza legal e/ou estratégica; e

 Execução operacional sobrepondo o desempenho das funções estratégicas.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATUAL CONJUNTURA HÍDRICA E OS IMPACTOS DA LEI Nº 14.182/2021

SOBRE AS ATIVIDADES E PRODUTOS DA EPE

Considerações sobre a atual conjuntura hídrica

Diante da atual conjuntura hídrica observada para os reservatórios de usinas hidrelétricas localizadas

no Centro-Sul do Brasil, uma nova condição para o suprimento de energia elétrica se realizou nos

últimos meses, em especial por conta do registro das piores médias de chuvas para o período úmido

nos últimos 91 anos. A EPE, como um dos órgãos que integram o setor elétrico brasileiro, tem atuado

de forma intensa, no âmbito das suas competências legais, na proposição de soluções e no

acompanhamento dos desdobramentos das principais decisões que estão sendo tomadas para

garantir o abastecimento elétrico do país.

Dado o contexto hídrico atual e a possibilidade de extensão de seus efeitos ainda para o próximo ano,

a adoção de medidas tempestivas pela EPE torna-se imprescindível para garantir que o planejamento

de médio e longo prazo reflita, de forma não enviesada, seja efetivado com maior realismo. Para

tanto, a identificação de possíveis aprimoramentos e o diagnóstico preciso da conjuntura atual são

fundamentais.

Riscos pertencentes à Matriz de Riscos Estratégicos da EPE afetados pelas questões inerentes à

conjuntura hídrica:

 R1 - Perda de relevância como ator ou efetividade no processo;

 R2 - Perda de eficácia do planejamento energético;

 R4 - Inadequação da comunicação junto às partes interessadas;

 R5 - Desalinhamento técnico com a realidade, tendências de mercado ou políticas públicas; e

 R8 - Dificuldades de responder tempestivamente às demandas urgentes do MME, do CNPE e

do Congresso Nacional.

Considerações sobre os impactos da Lei nº 14.182/2021 sobre as atividades e produtos da EPE

A promulgação da lei de capitalização da Eletrobras trouxe uma série de comandos voltados para o

planejamento energético. Dada a atuação da EPE no suporte ao MME para o Planejamento Energético

Nacional, torna-se imperioso avaliar os impactos da Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021 sobre os

principais produtos e atividades da EPE. Assim, os riscos mitigados pela ação foram:

 R1 - Perda de relevância como ator ou efetividade no processo;

 R2 - Perda de eficácia do planejamento energético; e

 R5 - Desalinhamento técnico com a realidade, tendências de mercado ou políticas.
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MONITORAMENTO
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MONITORAMENTO

Com a finalidade de monitorar, tratar e propor políticas, diretrizes, planejamento e ações relativas aos

aspectos de Gestão Estratégica da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, a Diretoria Executiva criou

um comitê de natureza propositiva e consultiva, intitulado de Comitê Executivo de Gestão Estratégica

– CGE-X, que possui as seguintes competências:

O CGE-X é composto por um presidente, um secretário, dois representantes da Presidência e dois

representantes de cada uma das quatro diretorias da empresa, num total de doze membros, sendo

sete titulares e cinco suplentes, indicados, respectivamente, pelo Presidente ou por cada de seus

Diretores. Esta estrutura se encontra na figura acima.

 propor o Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP, o Plano de Negócios Anual – PNA, bem como 
outros instrumentos de Gestão Estratégica previstos na legislação ou no normativo da empresa

 monitorar a execução do PLP e do PNA, realizando avaliações periódicas dos seus resultados

 promover o alinhamento entre os objetivos estratégicos da empresa e as atividades de 
governança, gestão de riscos e controles internos

 emitir recomendações para o aprimoramento da Gestão Estratégica institucional

 propor, monitorar e avaliar estratégias, programas, projetos e ações consideradas prioritárias no 
âmbito da EPE

 monitorar as recomendações e orientações deliberadas pela Diretoria Executiva
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Esta estrutura, com representantes de todas as áreas da empresa, contribui para o alinhamento

estratégico institucional, assim como dá uma maior capilaridade aos resultados e metas estipuladas

para toda a organização.

Ademais, cada membro do Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CGE-X tem a possibilidade de

liderar e gerir grupos de trabalho internos em cada uma de suas áreas de origem, para que, assim, as

ações estratégicas possam ser monitoradas de perto, respeitando suas peculiaridades e atentando

possíveis justificativas e desvios de planejamento. Além disso, a proximidade dos membros do comitê

com os diretores possibilita o maior alinhamento das estratégias empresariais com as ações propostas.

Vale ressaltar que a Diretoria Executiva também instituiu a Reunião Mensal de Gestão com as

lideranças da EPE, um importante fórum para o alinhamento institucional, assim como para

monitoramento e acompanhamento das ações estratégicas da empresa, com vistas ao alcance dos

compromissos assumidos no Plano de Negócios Anual – PNA.

O monitoramento e controle das ações do Plano de Negócios Anual – PNA 2022 tornará possível a

avaliação de quaisquer atrasos e postergações de processos, projetos e programas estratégicos para

além do horizonte 2022, aferindo o impacto não só na ação, mas também no alcance do(s) objetivo(s)

estratégico(s) a que eles estejam vinculados.

O Conselho de Administração acompanhará a evolução da implementação anual do Plano de

Negócios Anual – PNA 2022 nas reuniões mensais após o fechamento dos balanços quadrimestrais.

O monitoramento do PNA 2022 levará em consideração indicadores quantitativos, que reflitam o

cumprimento do escopo e do cronograma das ações estratégicas que compõem os planos táticos

elaborados pela Diretoria Executiva, com vistas ao atingimento dos objetivos estratégicos e alcance

da visão institucional. Da mesma forma, nestes balanços, a empresa detalhará as entregas realizadas

até então e, caso haja desvio entre o escopo e o cronograma previstos, será apresentada a

justificativa, bem como avaliadas, quando couber, as possíveis ações de correção de rota que estão

sendo tomadas para a realização do que fora originalmente planejado.

Entendendo a natureza flexível e as características dos Planos Táticos desenvolvidos pela EPE, caso

haja inserção, exclusão ou mudança do escopo de uma ação estratégica originalmente prevista,

haverá o relato nestes balanços, bem como será feita uma avaliação desta mudança para o alcance

dos objetivos estratégicos do Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP 2022-2026, quando for o caso.

CONFORME O PLANEJADOABAIXO DO PLANEJADO ACIMA DO PLANEJADO

ESCOPOCRONOGRAMA EM CONFORMIDADE

CONCLUÍDA SUSPENSA
POSTERGADA 

REPRIORIZADA

AÇÃO ESTRATÉGICA

PERSPECTIVA DE ATRASO

ATRASADA
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CICLO 2022-2026
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PNA 2022
PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL
VERSÃO REVISTA E ATUALIZADA – JAN.22

JANEIRO DE 2022
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