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LISTA DE SIGLAS: 
 

SIGLA SIGNIFICADO 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACR Ambiente de Contratação Regulado 

AEE Anuário Estatístico de Energia Elétrica 

AFAC Adiantamento para futuro aumento de capital 

AIN Auditoria Interna 

ANA Agência Nacional de Águas 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANP Agência Nacional do Petróleo, Gás e BioCombustíveis 

BEE Balanço Energético Nacional 

BIRD Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

CA Conselho de Administração 

CAPEX 
Capital Expenditure (em português, despesas de capital ou investimento em 
bens de capital) 

CCEE Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

CE Comissão de Ética 

CELPE Companhia Energética de Pernambuco 

CEP Comissão de Ética Pública 

CEPEL Centro de Pesquisa de Energia Elétrica 

CGE-X Comitê Executivo de Gestão Estratégica 

CGPAR 
Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração 
de Participações Societárias da União 

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

CGRIC-X Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos 

CGU Controladoria Geral da União 

CIGRAD Comitê Interno para questões de Gênero, Raça e Diversidade 

CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

SIGLA SIGNIFICADO 

CMSE Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 

CNPE Conselho Nacional de Política Energética 

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

COAUD Comitê de Auditoria 

CONCEPE Conselho Consultivo EPE 

CONJUR Consultoria Jurídica 

COPAM 
Comissão Permanente de Análise e Acompanhamento do Mercado de 
Energia Elétrica 

CRC-SP Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo 

CT Contrato 

CTIC-E Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégico 

CTIC-X Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação Executivo 

CV Contribuição Variável 

DCA Deliberação do Conselho de Administração 

DE Diretoria Executiva 

DEA Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais 

DEE Diretoria de Estudos de Energia Elétrica 

DGC Diretoria de Gestão Corporativa 

DOU Diário Oficial da União 

DPG Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

ECF Escrituração Contábil Fiscal 

ECI Estudo do Componente Indígena 

EDPI Eletrobrás Distribuição Piauí  

EIA Estudo de Impacto Ambiental 

ELETROS Fundação Eletrobrás de Seguridade Social 
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SIGLA SIGNIFICADO 

E-MAG Modelo de acessibilidade de Governo Eletrônico 

EOL Central Geradora Eólica 

E-OUV Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal 

EPE Empresa de Pesquisa Energética 

E-PING Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico  

E-PWG Padrões Web em Governo Eletrônico 

E-SIC Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão 

GEE Gases do Efeito Estufa 

GIZ Agência Alemã de Cooperação Internacional 

GNL Gás Natural Liquefeito  

GRIC Área de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos 

GWH Gigawatt-hora 

IATA International Air Transport Association 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ICAO International Civil Aviation Organization 

IEA International Energy Agency 

IG-SEST 
Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais 

IIRC 
International Integrated Reporting Council (Conselho Internacional para 
Relato Integrado) 

ISA Índice de Satisfação medido pela Ouvidoria 

ISCO Índice de Satisfação do Clima Organizacional 

LAI Lei de Acesso à Informação 

LNC Levantamento de Necessidades de Capacitação 

LOA Lei Orçamentária Anual 

LT Linha de Transmissão 

SIGLA SIGNIFICADO 

MAPEI 
Modelo de Monitoramento e Acompanhamento do Planejamento 
Estratégico Institucional 

MDI Modelo de Decisão de Investimentos 

MME Ministério de Minas e Energia 

MOGEPE Modelo de Gestão de Projetos Estratégicos 

MVA Mega Volt Ampere 

MW Megawatt 

NCAI Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional 

NPS Net Promote Score 

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico 

OPEX Custos Operacionais e de manutenção 

PAAq Programa Anual de Aquisições 

PAC Programa de Aceleração do Crescimento 

PAINT Plano Anual de Auditoria Interna 

PCA Plano de Capacitação Anual 

PCH Pequena Central Hidrelétrica 

PCR Plano de Comunicação e Relacionamento 

PCS Plano de Cargos e Salários 

PDE Plano Decenal de Expansão de Energia 

PDI Plano Diretor Institucional 

PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

PE Projeto Especial 

PEE Programa de Eficiência Energética 

PEI Planejamento Estratégico Institucional 

PELP Programa de Expansão de Longo Prazo 
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SIGLA SIGNIFICADO 

PET Programa da Expansão da Transmissão 

PETI Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 

PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual 

PLS Plano de Logística Sustentável 

PNE Plano Nacional de Energia 

PP Projeto Programado 

PPA Plano Plurianual 

PPI Programa de Parcerias e Investimentos 

PQV Programa de Qualidade de Vida 

PR Presidência 

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

PROJETO META Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral 

RAINT  Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

RAO Relatório de Área Ocupada 

RD Resolução de Diretoria 

RHT Registro de Horas Trabalhadas 

ROL Receita Operacional Líquida 

SE Subestações 

SEDES Secretaria de Desenvolvimento e Indústria do RJ 

SEE Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos  

SEMA Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

SEST Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 

SGB Superintendência de Gás Natural e Biocombustíveis 

  

SIGLA SIGNIFICADO 

SGET Sistema de Gestão da Expansão da Transmissão 

SGP Superintendência de Gestão de Pessoas 

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

SIC Serviço de Informações ao Cidadão 

SIG Sistema Integrado de Gestão 

SIN Sistema Interligado Nacional 

SIOP Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento 

SMA Superintendência de Meio Ambiente 

SMDP Sistema de Movimentação de Derivados de Petróleo 

SOLAR PV Solar Fotovoltaica 

SPT Superintendência de Petróleo 

SRF Superintendência de Recursos Financeiros 

SRL Superintendência de Recursos Logísticos 

STE Superintendência de Transmissão de Energia 

STI Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações 

STJ Superior Tribunal de Justiça 

TCU Tribunal de Contas da União 

TI Tecnologia da Informação 

UFV Usina Fotovoltaica 

UHE Usina Hidrelétrica 

UHR Usina Hidrelétrica Reversível 

UTE Usina Termoelétrica 
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Na geração distribuída, trouxemos referências robustas que apontam 

para um novo papel das distribuidoras e a oportunidade de redesenho 

tarifário e de mercado ainda no horizonte decenal. 

No que tange à oferta e demanda de biocombustíveis e combustíveis 

fósseis, a EPE também estabelece projeções muito bem fundamentadas, 

que ajudam na construção de um mercado com maior diversidade de 

agentes, mais competitivo e dinâmico, conforme diretrizes vigentes da 

política energética. Por fim, a EPE consolida uma visão integrada de todo 

o setor energético, identificando e evidenciando a relação entre as 

diversas cadeias energéticas que afetam as escolhas, a exemplo da 

integração gás natural e energia elétrica, ajudando o país a coordenar 

suas ações. As variáveis socioambientais também permeiam todo nosso 

trabalho, orientando nosso desenvolvimento para maior 

sustentabilidade. 

A atuação da EPE desdobra-se em projetos, estudos de viabilidade e 

estudos socioambientais, que criam as condições efetivas para os 

investimentos. A título de exemplo, todas as obras de expansão do 

sistema transmissão brasileiro nascem na EPE, nos relatórios chamados 

“R1”, que apontam a melhor alternativa e seu dimensionamento básico, 

bem como traçado que minimize interferências socioambientais.  

Outro caso de forte atuação da EPE tem sido no planejamento de 

suprimento aos sistemas isolados, desde a análise dos dados de mercado 

até à habilitação das soluções de suprimento apresentadas para 

participação em leilão. Dando continuidade a esforço iniciado em 2017, 

a EPE trabalhou arduamente no apoio ao MME para definição de leilão 

para contratação de suprimento local no estado de Roraima, dando 

transparência a todo o material elaborado. 

Por outro lado, foram também intensos os trabalhos relacionados ao 

planejamento estratégico de longo prazo do setor (horizonte 2050). 

Dando continuidade aos estudos do Plano Nacional de Energia - PNE, 

foram quatro workshops com uma enorme diversidade de agentes 

públicos e privados, além de quase duas dezenas de publicações, que 

vêm pautando a construção de formulações estratégicas para o país, a 

exemplo da discussão sobre o papel dos biocombustíveis e da 

eletromobilidade no futuro do setor de transportes, e sobre o impacto 

das mudanças climáticas no planejamento energético.  

 

A Empresa de Pesquisa Energética - EPE foi criada pela Lei nº 10.847, de 15 

de março de 2004, com o objetivo de assegurar, por meio dos seus estudos 

de planejamento, adequados investimentos em infraestrutura e condições 

adequadas de funcionamento dos mercados de energia no Brasil. Guiada por 

essa missão, a EPE tem sido ator fundamental na governança setorial, 

conferindo credibilidade e transparência à formulação, implementação e 

avaliação das políticas energéticas, e promovendo um ambiente de amplo 

acesso a informações e dados de qualidade para orientar as estratégias de 

negócios e decisões de investimento. 

 Fruto do trabalho da EPE, pode-se dizer que o Ministério de Minas e Energia 

- MME e o conjunto da sociedade dispõem de uma ampla gama de serviços 

e produtos entregues por uma instituição fortemente centrada no 

conhecimento e na excelência técnica, dotada de ferramentas e bases de 

dados adequadas e comprometida com a ampliação do alcance e do valor 

do planejamento energético no Brasil. Ademais, a neutralidade, a 

integridade e o espírito público são notáveis marcas nossas, que, por isso 

mesmo, fazem da EPE um ator estratégico num setor complexo em que 

habitam múltiplos interesses. 

O ano de 2018 foi um ano de importantes avanços. A superação dos 

grandes desafios que enfrentamos foi possível graças à nossa equipe 

altamente capaz e ciente de suas responsabilidades, à atuação e liderança 

de dirigentes comprometidos e unidos e a colaboração com o MME e as 

demais instituições do setor no Brasil, além de instituições internacionais. 

Gostaria de citar apenas alguns exemplos, que antecipam o conteúdo deste 

relatório e que estão longe de ser exaustivos. 

Mantivemos a trajetória de inovações e fortalecimento da qualidade e 

relevância de seus trabalhos, provendo com agilidade estudos, 

informações e referências para os tomadores de decisão no setor 

energético. Isso se viu refletido no Plano Decenal de Expansão de Energia -

PDE 2027, que se mantem como peça chave para qualquer discussão sobre 

os rumos do setor. No PDE, a necessidade de investimentos em geração e 

transmissão de energia elétrica ganha visibilidade juntamente com as 

premissas utilizadas, indicando também a competitividade relativa entre os 

diversos recursos disponíveis, orientando a realização de leilões para 

contratação de novos empreendimentos. 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
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Gostaria de destacar também que, no âmbito do Projeto META -

Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral, 

com apoio do Banco Mundial, a EPE mostrou forte capacidade de 

realização, concluindo com sucesso a execução de duas inciativas 

de grande complexidade: uma extensa pesquisa de dados 

primários da indústria, com cerca de 130 visitas de campo, que 

subsidiarão ações mais efetivas de eficiência energética; e outra na 

aquisição de modelo computacional de planejamento, que 

fortalecerá a capacidade analítica da EPE em estudos sobre o 

sistema elétrico. 

A EPE exerceu liderança ainda na realização de diversos eventos 

que ajudaram a moldar o debate e as ações em diferentes 

temáticas. Workshops e eventos técnicos sobre o futuro das 

hidrelétricas, a integração de renováveis variáveis no sistema 

elétricos, os leilões de geração, o mercado de energia elétrica, são 

alguns dos exemplos de temas explorados, com resultados 

tangíveis. Além disso, foram relevantes os eventos de lançamento 

de publicações da EPE, com destaque para a área de petróleo, gás 

e biocombustíveis.  

No campo dos dados e estatísticas energéticas, o Anuário 

Estatístico inaugurou novo formato de apresentação, com 

interface totalmente interativa e flexível para a necessidade do 

usuário. As resenhas mensais do mercado de energia elétrica e as 

revisões quadrimestrais da carga, elaboradas conjuntamente com 

ONS e CCEE, são trabalhos que garantem uma permanente 

atualização dos dados e análises. O Balanço Energético Nacional 

também foi publicado com sucesso, sendo instrumento mais 

abrangente de monitoramento da política energética nacional. 

2018 foi também um ano em que nos dedicamos com afinco na 

melhoria da gestão interna e na governança corporativa. Não foi 

sem esforço que a EPE se consolidou como nível 1 no Indicador de 

Governança da SEST - IG-SEST, mais alto nível na avaliação 

promovida pelo Ministério do Planejamento. Além disso, não 

posso deixar de destacar as diversas ações tomadas pela empresa 

no sentido de reforçar o valor da Ética e Integridade, com o 

aperfeiçoamento do Código de Ética, Conduta e Integridade, e a 

aprovação do Programa de Integridade, Política de Integridade e 

Plano de Integridade, contribuindo para o fortalecimento desses 

importantes valores institucionais.  

 

Houve considerável esforço de toda a empresa, com especial 

protagonismo da Diretoria de Gestão Corporativa, no sentido de 

aperfeiçoar os processos licitatórios, os normativos internos, o 

planejamento e execução orçamentária, os instrumentos de 

gestão de pessoas e de capacitação, a tramitação de 

documentos, gestão de riscos, entre outros. Resultado 

incontestável disso foi uma execução de praticamente 100% do 

nosso orçamento, com gastos de grande qualidade e 

conformidade.  

Todos esses resultados culminaram na execução acima de 90% 

do nosso Plano Diretor Institucional - PDI em 2018, tendo, como 

consequência, o atingimento de diversas metas do 

Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2016-2019 antes 

mesmo do final do ciclo. 

Gostaria de destacar, por fim, que as reuniões do CONCEPE, 

Conselho Consultivo da EPE, mostraram-se ambientes de 

altíssimo nível de discussão sobre o conteúdo estratégico 

provido pela EPE ao setor energético, e que a criação do Núcleo 

de Coordenação da Agenda Internacional promoveu maior 

efetividade da atuação da EPE em nível internacional, não 

apenas colocando a nossa equipe em contato com as melhores 

práticas de planejamento, mas também levando a outros países 

a nossa expertise, reconhecida como referência em diversas 

áreas.  

Todas estas ações descritas anteriormente contribuíram para a 

obtenção de resultados concretos para a atração de 

investimentos, como mostraram os resultados dos exitosos 

leilões de blocos exploratórios de petróleo e de transmissão e 

geração de energia elétrica, contribuindo para o 

desenvolvimento do país. Em todos estes eventos da agenda 

brasileira de atração de investimentos, a EPE atuou de forma 

determinante nos processos que os envolviam. 

A EPE possui hoje forte reconhecimento das autoridades 

governamentais e dos mercados de energia elétrica, petróleo, 

gás natural e biocombustíveis, estando presente nos principais 

acontecimentos da área de energia do País e sendo responsável 

direta por um conjunto de ações relevantes para o setor 

energético brasileiro.  

A EPE possui hoje forte reconhecimento das autoridades 

governamentais e dos mercados de energia elétrica, 

petróleo, gás natural e biocombustíveis, estando presente 

nos principais acontecimentos da área de energia do País e 

sendo responsável direta por um conjunto de ações 

relevantes para o setor energético brasileiro.  

Nesse sentido, este Relatório de Gestão apresenta os 

principais resultados alcançados e informações que 

possibilitam melhor conhecimento da nossa instituição, 

seus objetivos e políticas, em complemento às peças 

contábeis. É com orgulho que apresento a todos vocês o 

nosso Relatório de Gestão. 

 

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA                    

 Presidente 

GESTÃO 
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Este é o Relatório de Gestão da Empresa de Pesquisa 

Energética - EPE – Ano 2018. 

“Relatório de Gestão do exercício de 2018, 

apresentado aos órgãos de controle interno e externo 

como prestação de contas anual a que esta Unidade 

está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição 

Federal, elaborado de acordo com as disposições das 

Instruções Normativas TCU nºs 63, de 01/09/2010, e 

72, de 15 de maio de 2013, das Decisões Normativas 

TCU nºs 170, de 19 de setembro de 2018, e 172 de 

17 de dezembro de 2018 e da Portaria TCU nº 369, 

de 17 de dezembro de 2018.” 

O objetivo deste relatório é permitir que a sociedade 

compreenda o que a Empresa de Pesquisa Energética 

– EPE realizou e como executou as dotações e 

recursos financeiros na condição de empresa pública 

dependente para entregar políticas e serviços 

públicos nas áreas de Energia Elétrica; Estatísticas; 

Economia de Energia; Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis; Estudos Socioambientais e 

Planejamento Energético, capazes de promover 

crescimento econômico e, consequentemente, 

desenvolvimento social. Este relatório apresenta 

nossa estratégia continua de excelência na execução 

dos nossos objetivos estatutários, os valores e 

resultados que a Empresa de Pesquisa Energética - 

EPE produz e entrega, além de demonstrar seu nível 

de governança, eficácia, eficiência, conformidade, 

economicidade e sustentabilidade econômica e 

ambiental.  

 

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 
Capítulo que trata da apresentação das informações que identificam a empresa (missão e visão), 

estrutura organizacional, ambiente externo em que atua e modelo de negócios.  (Página 9) 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA  
Capítulo que trata dos Objetivos Estratégicos e das Iniciativas Estratégicas, da 

estrutura de governança e dos principais canais de comunicação com a sociedade e 

partes interessadas.  (Página 16) 

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 
Principais riscos e sua vinculação aos objetivos estratégicos e medidas 

de gerenciamento dos riscos significativos.  (Página 31) 

RESULTADOS DA GESTÃO 

 
Resultados alcançados frente aos Objetivos Estratégicos, Projetos 

Estratégicos, Monitoramento de Indicadores e Metas, justificativas 

e perspectivas para os próximos exercícios. (Página 38) 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Declaração do contador; demonstrações contábeis e notas explicativas. 

(Página 96) 

ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 

 
Estratégia para alcançar os principais objetivos e plano de alocação 

de recursos; gestão orçamentária e financeira; gestão de pessoas; 

gestão de licitações e contratos; gestão patrimonial e infraestrutura; 

gestão da tecnologia da informação; gestão de custos; e 

sustentabilidade ambiental. (Página 71) 

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
Tratamentos, determinações e recomendações do TCU. (Página 115) 

ANEXOS E APÊNDICES 
ANEXO I - Metodologia de Elaboração do Relatório, contendo as explicações acerca da declaração 

de integridade do relato integrado. (Página 123) 
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Apesar das significativas transformações tecnológicas e 

ambientais dos últimos anos, os dados mais recentes da 

indústria de energia enviaram sinais contraditórios 

sobre o ritmo e direção das alterações no sistema global 

de energia, de acordo com IEA (2018).   

Se, por um lado, continuou-se a observar a redução do 

custo das chamadas novas renováveis (solar PV e eólica), 

por outro lado, os preços de petróleo atingiram 

patamares superiores a US$ 80/barril pela primeira vez 

em 4 anos, ameaçando as reformas necessárias aos 

subsídios ao consumo de energia fóssil em alguns países. 

Esses sinais apontam para uma transição energética 

caracterizada por processos mais complexos e não 

lineares em um sistema sob contínua pressão para 

atender a demanda crescente por serviços energéticos, 

especialmente nos países emergentes.  

Como resultado, as questões associadas à segurança de 

abastecimento têm aumentando na agenda política 

internacional, o que torna o desenho das políticas 

energéticas atividade fundamental e, ao mesmo tempo, 

desafiadora frente às perspectivas de alterações do 

sistema de energia mundial, tais como: a integração de 

novas renováveis na matriz elétrica, as emissões de GEE, 

a digitalização do serviço, entre outros aspectos. 

Em 2018, o setor de energia no Brasil continuou a se 

expandir, a despeito da lenta recuperação da economia 

do país.  

No setor elétrico, a capacidade instalada de geração de 

energia para atendimento ao SIN atingiu 162.840 MW, 

com crescimento de 7.220 MW e destaque para a 

expansão da fonte eólica. O total de linhas de 

transmissão cresceu 3.568 km, alcançando o total de 

145.298 km de extensão, e 12.921 MVA de capacidade 

de transformação na Rede Básica.  

  

A perspectiva de investimentos nos próximos anos 

continuou favorável: foram realizados 2 leilões de 

energia nova e 2 leilões de transmissão. Nos leilões A-4 

e A-6 foram contratados mais de 1.100 MW médios, 

refletindo um aumento de capacidade instalada de mais 

de 3.100 MW e investimentos estimados de R$ 13 

bilhões. Os leilões de novas linhas de transmissão 

alcançaram investimentos estimados de R$ 19 bilhões, 

com expansão de 9.714 km de novas linhas e 26.745 

MVA de capacidade de transformação. 

No lado do petróleo e gás natural, a produção de 

petróleo atingiu pouco mais de 2,6 milhões de 

barris por dia e a de gás natural 114 milhões de 

metros cúbicos por dia, totalizando 3,4 milhões 

de barris de óleo equivalente por dia. Em termos 

de novos investimentos, destacam-se a 15ª 
rodada de licitações de blocos, com recorde de 

arrecadação em bônus de assinatura em regime de 

concessão e investimentos estimados de R$ 1,2 bilhão 

apenas na fase de exploração, além das 4ª e 5ª rodada 

de partilha com previsão de R$ 1,7 bilhão em 

investimentos apenas na fase de exploração.  

 

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE tem por 

finalidade prestar serviços ao Ministério de Minas e 

Energia (MME) na área de estudos e pesquisas 

destinadas a subsidiar o planejamento do setor 

energético, cobrindo energia elétrica, petróleo e gás 

natural e seus derivados e biocombustiveis. Somos 

uma empresa pública federal, dependente do 

Orçamento Geral da União. A empresa foi criada por 

meio de medida provisória convertida em lei pelo 

Congresso Nacional - Lei 10.847, de 15 de março de 

2004. E a efetivação se deu em um decreto de agosto 

de 2004. 

A EPE criada com o objetivo de resgatar a 

responsabilidade constitucional do Estado nacional 

em assegurar as bases para o desenvolvimento 

sustentável da infraestrutura energética do país.   A 

partir de sua criação, a atuação da EPE consolidou-se 

como parte fundamental de um ciclo de atividades 

que se inicia com as definições de políticas e diretrizes 

no âmbito do CNPE – Conselho Nacional de Política 

Energética e do MME. A partir dessas definições 

materializam-se os estudos e as pesquisas que irão 

efetivamente orientar o desenvolvimento do setor 

energético brasileiro. 

1.1 – CENÁRIO INTERNACIONAL 

E NACIONAL 

1.2 – FINALIDADE, LEI DE 

CRIAÇÃO, REGIMENTO INTERNO 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiymaSvj8vgAhVEHbkGHQaLBU4QjRx6BAgBEAU&url=http://chromaeng.com.br/o-porque-da-atual-crise-no-setor-eletrico/&psig=AOvVaw0_ZRrGqc3Vz5zx6j1QXKX_&ust=1550779871538016
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Desde sua constituição, a EPE tem participado 

ativamente das grandes discussões que dizem 

respeito ao setor energético brasileiro. A Empresa 

atua no planejamento do setor energético nacional 

conduzindo os estudos e pesquisas que culminam na 

construção do conjunto de procedimentos e ações 

que visam à realização da política necessária ao 

suprimento de energia. 

Nossa atuação requer ampla articulação com órgãos e 

instituições diversos. Nesse sentido, a EPE empreendeu, 

no âmbito setorial, estreita articulação com o Ministério 

de Minas e Energia - MME, com as agências reguladoras 

– Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Agência 

Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis – ANP e 

Agência Nacional de Águas – ANA, com o Operador 

Nacional Sistema Elétrico - ONS e com a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 

O Escritório Central da EPE funciona na cidade do Rio de 

Janeiro. Ocupa, hoje, área equivalente a dois andares do 

Edifício RB1, na Avenida Rio Branco, 1. A sede da 

instituição fica em Brasília. 

 

 

 

 

 

  

BASE LEGAL 

Lei 10.847, de 15 
de Março de 
2004 

Autoriza a criação da Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE e dá outras 

providências. 

Decreto 5.184, de 16 

de Agosto de 2004 

Cria a Empresa de Pesquisa Energética 

– EPE, aprova seu Estatuto Social e dá 

outras providências 

Decreto 6.685, de 10 

de dezembro de 2008 

Dá nova redação aos arts. 2º e 4º do 

Decreto no 3.520, de 21 de junho de 

2000, que dispõe sobre a estrutura e o 

funcionamento do Conselho Nacional 

de Política Energética – CNPE, e dá 

outras providências. 

Realizar estudos e projeções da 
matriz energética brasileira

Elaborar e publicar o balanço 
energético nacional

Identificar e quantificar os 
potenciais de recursos 

energéticos

Dar suporte e participar das 
articulações relativas ao 

aproveitamento energético de     
rios compartilhados com países 

limítrofes

Realizar estudos para a 
determinação dos 

aproveitamentos ótimos dos 
potenciais hidráulicos

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

Elaborar estudos necessários para 
o desenvolvimento dos planos de 

expansão da geração e 
transmissão de energia elétrica de 

curto, médio e longo prazos

Promover estudos para dar 
suporte ao gerenciamento da 
relação reserva e produção de 

hidrocarbonetos no Brasil, 
visando à autossuficiência 

sustentável

Promover estudos de mercado 
visando definir cenários de 

demanda e oferta de petróleo,   
seus derivados e produtos 

petroquímicos

Desenvolver estudos de impacto 
social, viabilidade técnico-

econômica e socioambiental para 
os empreendimentos de energia 
elétrica e de fontes renováveis

Efetuar o acompanhamento da 
execução de projetos e estudos 

de viabilidade realizados por 
agentes interessados e 

devidamente autorizados

Elaborar estudos relativos ao 
plano diretor para o 

desenvolvimento da indústria de 
gás natural no Brasil

Desenvolver estudos para avaliar 
e incrementar a utilização de 

energia proveniente de fontes 
renováveis

Dar suporte e participar nas 
articulações visando à integração 

energética com outros países

Promover estudos e produzir 
informações para subsidiar planos 
e programas de desenvolvimento 

energético ambientalmente 
sustentável, inclusive, de    

eficiência energética

Promover planos de metas 
voltadas para a utilização racional 

e conservação de energia, 
podendo estabelecer parcerias de 

cooperação para este fim

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

Desenvolver estudos para 
incrementar a utilização de carvão 

mineral nacional

1
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1.3 – CADEIA DE VALOR 

1.3 – IDENTIDADE EMPRESARIAL  
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1.4 – CADEIA DE VALOR 
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1.5 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e 
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Amilcar Guerreiro 

Diretor de Estudos de Energia Elétrica  

Reive Barros dos Santos 

Presidente  

(a partir de 21/05/2018) 
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Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e 
Ambientais 

(a partir de 02/02/2018) 

 

José Mauro Ferreira Coelho  

Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e 
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Presidente (Interino) 
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PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO E 

GOVERNANÇA 
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Em dezembro de 2017, no âmbito de uma nova gestão, o Conselho de Administração 

aprovou proposta de aperfeiçoamento do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 

- ciclo 2016-2019. Este documento faz parte do Plano de Negócios da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) para o exercício de 2018. Nesta nova proposta, buscou-se 

garantir e manter um alinhamento dos objetivos e metas institucionais com aqueles do 

governo como um todo, em especial com os do Ministério de Minas e Energia (MME) 

e dos principais agentes interlocutores do mercado.  

A missão, visão e objetivos estratégicos foram revistos, assim como as iniciativas, 

indicadores e metas estratégicas, visando reforçar a capacidade interna, aperfeiçoar a 

gestão e a operação organizacional, com o objetivo de a EPE atingir patamares cada 

vez mais elevados de excelência em sua atuação, de modo a tornar-se referência 

mundial no planejamento energético. Além disso, os aprimoramentos visaram adequar 

a Empresa aos preceitos da Lei das Estatais, dando uma reposta às necessidades de 

aperfeiçoamento da Governança da Empresa, garantindo-se, assim, o atendimento de 

premissas básicas de transparência e divulgação, responsabilidade corporativa e 

sustentabilidade, Integridade, controle e competência. 

Uma das grandes mudanças desse aperfeiçoamento foi a proposição da EPE passar a 

ter 2 documentos de planejamento, onde um deles é o próprio PEI, com uma visão mais 

puramente estratégica, e o outro que é o Plano Diretor Institucional (PDI) que contém 

todos os projetos que colaboraram para o atingimento dos objetivos do negócio e o 

alcance das metas estratégicas. 

O desdobramento do Planejamento Estratégico (PEI) no Plano Diretor Institucional 

(PDI), deu-se conforme imagem ao lado.  

O mapa estratégico da EPE, relativo ao PEI, é apresentado nas páginas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpre ressaltar que a Diretoria Executiva designou a Chefia de Gabinete da 

Presidência para monitorar a execução das metas, atividades, projetos e processos, 

cabendo a esta área, também, a coordenação das propostas e revisões dos seus ciclos. 

Além disso, foi constituído o Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X), com 

representantes das diversas áreas da Empresa, com o objetivo de monitorar e 

acompanhar o desenvolvimento dos projetos, alinhando-os à identidade empresarial e 

diminuindo possíveis riscos e desvios de planejamento.  

Vale também destacar que a coordenação do PEI, percebendo a carência de sistemas 

de gestão de projetos e de monitoramento do Planejamento Estratégico, desenvolveu, 

ao longo de 2018, modelos que suprissem estas necessidades. 

2.1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Figura – Desdobramento do Planejamento Estratégico 



18                  Relatório de Gestão de 2018 

 

2.2 – MAPA ESTRATÉGICO 

Figura – Mapa Estratégico Institucional 
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A estrutura de Governança da EPE é composta pelos 

seguintes órgãos estatutários: pela Assembleia Geral, 

pelo Conselho de Administração, pela Diretoria 

Executiva, pelo Conselho Fiscal, pelo Comitê de 

Auditoria (COAUD), pelo Comitê de Elegibilidade e pelo 

Conselho Consultivo. As competências de todos esses 

órgãos estatutários encontram-se estipulados no 

Estatuto Social da Empresa aprovado em 13 de 

dezembro de 2017.  

Observa-se ao lado uma visão gráfica do Sistema de 

Governança da Empresa, contendo suas relações com as 

instâncias externas de governança e com as instâncias 

internas de apoio à governança.  

A EPE é administrada pelo Conselho de Administração 

(CA), com funções deliberativas, e por uma Diretoria 

Executiva (DE), composta por um Presidente e quatro 

Diretores. Informações sobre os dirigentes e colegiados. 

Os requisitos e vedações para compor os quadros, tanto 

do CA, quanto da DE, encontram-se relacionados no 

Estatuto Social da EPE e estão completamente 

aderentes ao marco legal a saber: a Lei nº 6.404, de 15 

de dezembro 1976; a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 

e o Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Como 

requisitos essenciais destacam-se: a reputação ilibada, o 

conhecimento técnico, a formação acadêmica, a 

experiência profissional e a ausência de conflito de 

interesses. 

 

 

 

A EPE tem, desde a sua criação, se preocupado em 

atender toda a base legal e normativa, assim como todo 

e qualquer conjunto de melhores práticas de 

governança e gestão. Com o advento da promulgação da 

Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 (Lei das Estatais) a 

Empresa depreendeu esforços no sentido de cumprir as 

diretrizes e recomendações desse   importante instru- 

 

 

 

 

 

mento normativo, tão marcante para a sociedade 

brasileira. Além desses, destacam-se: 

 A Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 

001, de 10 de maio de 2016; 

 As Resoluções da Comissão Interministerial 

de Governança Corporativa e de 

Administração de Participações Societárias 

da União – CGPAR; e 

 O Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 

2016. 

 

Então, em 2018, a EPE deu continuidade ao processo 

de aperfeiçoamento de sua governança institucional 

e cumprimento do arcabouço legal preconizado, 

principalmente, pela Lei 13.303. Ressalta-se aqui a 

necessidade de retratar o conjunto de ações 

realizadas para o aperfeiçoamento da Governança 

institucional, desde 2016, de forma a manter a 

coerência e completude das informações. 

 

 

 

  

2.3 – GOVERNANÇA 

INSTITUCIONAL 

Figura 2 - Sistema de Governança da EPE 

http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/nossa-equipe
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Execução das atividades para adequação à Lei das Estatais e aperfeiçoamento da Governança Institucional 

 

2016 2017 2018 

Divulgação mensal da Execução  
Contratual 
 
Aprovação Plano de Negócios  
de 2017 Vinculado à Estratégia  
de Longo Prazo (2019-2019) (PEI) 
 
Divulgação das Demonstrações  
Financeiras trimestrais 
Auditadas, Inclusive em Formato  
Eletrônico 
 
Divulgação na Internet de todos  
os procedimentos licitatórios, 
pré-qualificação e contratos  
disciplinados pela Lei 13.303/2016 

Conclusão da Reforma Estatutária 
 
Aprovação e divulgação da 
 Política de Comunicação Integrada 
 
Elaboração da Carta de  
Governança Corporativa 
 
Implantação da Ouvidoria 
 
Disponibilização de Canal 
de Denúncias 
 
Aprovação da Estratégia de Longo  
Prazo para 2016-2019  
(Planejamento Estratégico/PEI) 
Monitoramento e Aperfeiçoamento  
do PEI 
 
Criação e Implantação da Área  
de Governança, Riscos, Integridade e 
Controles Internos 

Instituição do Comitê de Auditoria 
 
Elaboração do Regulamento de Licitações e Contratos 
 
Criação do Programa de Integridade 
 
Implantação da Gestão de Riscos de TI 
 
Elaboração e Publicação do novo Código de Ética, Conduta e Integridade 
 
Publicação e divulgação anual da análise quanto ao atendimento 
 das metas e resultados do PEI 
 
Divulgação das demonstrações financeiras trimestrais auditadas 
 
Elaboração e publicação do Programa de Integridade 
 
Elaboração e publicação do Plano de Integridade 
 
Elaboração e aprovação de normativo e procedimento  
metodológico de gestão de riscos e controles internos 
 
Elaboração e publicação das Políticas de Gestão de Riscos  
e de Controles Internos da Gestão e de Conformidade 
 
** A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Coorporativa, 
referente ao exercício 2018 encontra-se em elaboração e será submetida à 
aprovação do Conselho de Administração da EPE. 

 
 
 

http://www.epe.gov.br/sites-pt/acesso-a-informacao/institucional/Documents/2018_Carta%20Anual%20de%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas%20e%20Governan%C3%A7a%20Corporativa.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/acesso-a-informacao/institucional/Documents/2018_Carta%20Anual%20de%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas%20e%20Governan%C3%A7a%20Corporativa.pdf
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ATENDIMENTO AOS INDICADORES GOVERNANÇA 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IG-SEST) 
A EPE recebeu no dia 23 de novembro de 2018 o 

certificado referente ao 3° Ciclo da Certificação do 

Indicador de Governança IG-SEST, em cerimônia 

realizada no auditório do Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, em Brasília. A EPE não apenas 

preservou o nível 1 de excelência obtido como, 

também, teve significativo aumento em sua nota final 

passando de 7,69, para a nota 9,61. 

A conquista da certificação está alinhada às iniciativas 

da Alta Administração e ao comprometimento das 

áreas internas da Empresa e de todos os 

colaboradores que, direta ou indiretamente, se 

envolveram e são responsáveis por esse resultado. 

O indicador IG-SEST divide seus questionamentos e 

verificações em 3 dimensões conforme dispostos na 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EPE, a fim de bem cumprir com sua missão e o 

atingimento de sua visão institucional sempre 

incentivou o aprimoramento e a capacitação de seu 

corpo técnico funcional, considerando seus 

empregados como o seu principal ativo institucional. 

Tal importância é denotada no Planejamento 

Estratégico Institucional, ciclo 2016-2019, por meio 

do Objetivo Estratégico "Aperfeiçoar a Gestão de 

Pessoas” e suas respectivas Iniciativas Estratégicas, 

que visam promover a formação continuada  do seu 

quadro gerencial e do quadro de colaboradores da 

Empresa, a satisfação e excelência do corpo funcional 

e aperfeiçoar o processo de seleção, retenção e 

desenvolvimento das pessoas, sempre considerando 

a meritocracia como valor de desempenho técnico, 

com justiça e de legalidade nas escolhas. Na Figura 4 

apresenta-se uma visão gráfica do objetivo e suas 

iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivo à inovação 
 

Em tempos de forte restrição orçamentária torna-se 

vital trabalhar com o conceito de inovação, repensando 

os processos, as atividades e o desenvolvimento de 

produtos e serviços. A capacitação continuada se faz 

pensar necessária neste contexto, principalmente, para 

o desenvolvimento e utilização das novas ferramentas 

de business intelligence, em que o redesenho de 

processos e o desenvolvimento de novos modelos 

computacionais permitam aumentar o nível de 

eficiência e de eficácia corporativa. Neste contexto, 

percebe-se que a disponibilização das informações é 

cada vez mais agregadora e geradora de valores à 

sociedade, pela via da comunicação sustentável com os 

seus principais stakeholders, que interagem com a EPE.  

Melhorias contínuas e permanentes 

A busca pela melhoria contínua de nossos produtos e 

serviços, seguindo os princípios da qualidade total 

(PDCA), sempre foi um norte perseguido pela EPE. Tal 

fato denota-se fortemente no Planejamento Estratégico 

Institucional, ciclo 2016-2019, por meio dos diversos 

Objetivos e Inciativas Estratégicas que o compõem.  

Mesmo com as dificuldades de realização de concurso 

público e recomposição de seu quadro funcional a EPE 

vem entregando, cada vez mais, resultados à sociedade 

e aos demais stakeholders, seja no âmbito nacional, 

quanto no plano internacional, aperfeiçoando, assim, a 

disposição e a distribuição de informações energéticas, 

aperfeiçoando a comunicação institucional e 

desenvolvendo a gestão da informação e do 

conhecimento. Isso, sempre garantindo a qualidade, 

confiabilidade e a efetividade no desenvolvimento de 

suas atividades.  

Figura 3 - Dimensões de Avaliação do indicador IG-SEST. 

Gestão, Controle e 
Auditoria

Transparê
ncia das 

Informaçõ
es

Conselhos, 
Comitês e 
Diretoria. 

2.4 – CAPITAL INTELECTUAL 

Figura 4 - Objetivo Estratégico e Iniciativas Estratégicas 

relacionadas à Gestão de Pessoas 
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2.5 – OUVIDORIA 

A EPE tem procurado participar em todos os fóruns 

possíveis, buscando esclarecer todas as dúvidas 

possíveis, fomentar discussões e fortalecer o nosso 

papel de protagonista na história do mercado de energia 

e do subsídio ao planejamento energético. 

Dentro desta ótica, e visando fomentar ainda mais a 

gestão do capital humano, a EPE, em 2018, criou uma 

nova Superintendência de Gestão de Pessoas, 

privilegiando o seu capital intelectual, que é o seu mais 

importante capital: o ser humano que pensa a energia e 

subsidia o planejamento energético nacional. 

 

 

Ouvidoria 

Os canais de acesso aos cidadãos estão disponíveis no 

portal da EPE na seção Fale Conosco. A sociedade pode 

entrar em contato com a Empresa por meio da área de 

Ouvidoria, criada em 18 de setembro de 2017, que 

recebe manifestações como sugestões, elogios, 

reclamações, denúncias e solicitações de providências, 

além de ser responsável pelo Serviço de Informações ao 

Cidadão – SIC. A seção Fale Conosco ainda disponibiliza 

os contatos para a Imprensa e os endereços e telefones 

da EPE, bem como os horários de funcionamento da 

Empresa e do protocolo. 

As manifestações de Ouvidoria podem ser 

encaminhadas da seguinte forma:  

- Elogios, sugestões, reclamações, solicitações de 

providências administrativas e denúncias:  

 E-OUV: https://sistema.ouvidorias.gov.br  

 E-mail: ouvidoria@epe.gov.br  

 Telefone: (21) 3512-3180  

 Endereço: Av. Rio Branco, nº 1 / 10º andar - 

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20090-003  

- Solicitações de informações (Lei de Acesso à 

Informação):  

 E-SIC: http://esic.cgu.gov.br  

 E-mail: sic@epe.gov.br  

 Telefone: (21) 3512-3399  

 Endereço: Av. Rio Branco, nº 1 / 10º andar - 

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20090-003  

Os dados estatísticos e análises qualitativas das 

manifestações apresentadas podem ser encontrados 

nos relatórios disponibilizados na página da Ouvidoria: 

http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-

informacao/participacao-social/ouvidoria. 

Ademais, a sociedade tem acesso às “Perguntas 

Frequentes” com uma série de esclarecimentos sobre os 

assuntos que corriqueiramente são questionados. 

A seção “Participação Social” dispõe, além da Ouvidoria, 

das Audiências e Consultas Públicas e do Conselho 

Consultivo da EPE (CONCEPE). 

Cabe destacar, ainda, que os cidadãos podem 

encaminhar consultas e dúvidas à Comissão de Ética da 

EPE, que possui uma página no portal da Empresa 

(http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-

informacao/institucional/comissao-de-etica) onde 

consta o e-mail para contato e o Código de Ética da EPE, 

que estabelece e adequa o conjunto de deveres a serem 

observados pelos profissionais que integram a empresa, 

de modo a favorecer a criação de uma unidade 

empresarial baseada em valores éticos e morais. 

A Carta de Serviços ao Usuário da EPE, que atende ao 

Decreto nº 9.094/2017 e à Lei nº 13.460/2017, está 

disponível na página da Ouvidoria:  

http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-

informacao/participacao-social/ouvidoria. As 

informações do serviço da EPE “Obter habilitação 

técnica para leilões de energia” também podem ser 

encontradas no Portal de Serviços do Governo Federal: 

https://www.servicos.gov.br/servico/obter-habilitacao-

tecnica-para-leiloes-de-energia?campaign=busca. 

O grau de satisfação dos cidadãos-usuários foi medido 

em 2018 por meio de pesquisas de satisfação contidas 

no e-SIC, sistema eletrônico do Serviço de Informações 

ao Cidadão e no e-OUV, sistema de Ouvidorias do Poder 

Executivo Federal. Os resultados das pesquisas podem 

ser encontrados nos relatórios da Ouvidoria. Segue um 

extrato resumindo os principais tipos de manifestações 

na Figura 10. 

  

http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/fale-conosco
mailto:ouvidoria@epe.gov.br
mailto:sic@epe.gov.br
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/participacao-social/ouvidoria
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/participacao-social/ouvidoria
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/perguntas-frequentes
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/perguntas-frequentes
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/participacao-social/audiencias-e-consultas-publicas
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/participacao-social/ouvidoria
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/participacao-social/ouvidoria
https://www.servicos.gov.br/servico/obter-habilitacao-tecnica-para-leiloes-de-energia?campaign=busca
https://www.servicos.gov.br/servico/obter-habilitacao-tecnica-para-leiloes-de-energia?campaign=busca
http://www.epe.gov.br/sites-pt/acesso-a-informacao/participacao-social/Ouvidoria/Relat%C3%B3rio%20Anual%20-%202018.pdf
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Medidas Relativas à Acessibilidade  

A EPE não possui imóvel próprio. O seu escritório 

central está localizado em um condomínio 

empresarial privado na região central do Rio de 

Janeiro - RJ, que segue as regras de acessibilidade 

destinadas às edificações de uso coletivo, o que faz 

com que qualquer pessoa portadora de deficiência ou 

com mobilidade reduzida possa utilizar, com 

segurança e autonomia, suas instalações.  

Durante as obras de instalação e expansão da 

Empresa, foram construídos sanitários destinados ao 

uso por pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, nos três andares do edifício 

RB1, onde se localiza o escritório central da EPE na 

forma preconizada no § 1º, do Art. 22, do Decreto nº 

5. 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT 

aplicáveis. 

O Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 

estabelece que “será obrigatória a acessibilidade nos 

portais e sítios eletrônicos da administração pública 

na rede mundial de computadores (internet), para o  

uso das pessoas portadoras de deficiência visual, 

garantindo-lhes o pleno acesso às informações 

disponíveis. ”  

A EPE analisou os padrões de governo eletrônico e-

MAG, e-PWG e e-PING que, em última análise, 

propõem a adaptação de conteúdos digitais do 

governo federal, com o objetivo de garantir o acesso 

à população e, consequentemente, aumentar a 

inclusão social. Considerando que o portal EPE é o 

principal meio de comunicação com a sociedade, 

decidiu-se que este seria contemplado com a 

aplicação dos padrões, excluindo-se deste esforço os 

sistemas de uso restrito. 

O projeto do novo portal, conduzido em 2017, previu 

o atendimento às principais recomendações dos 

padrões de governo eletrônico. 

 

Comissão de Ética  
 

A Comissão de Ética (CE) da EPE foi criada em 

18/07/2005, primeiramente constituída por 

membros representantes do quadro inicial da 

empresa e desde 29/04/2008 é composta, 

exclusivamente, por membros empregados do 

quadro permanente. São três membros titulares e 

três suplentes, com mandatos não coincidentes de 

três anos, facultada uma recondução por igual 

período. No ano de 2018, a CE teve a substituição de 

dois membros que terminaram o mandato, e passou 

a contar com um Secretário Executivo.  

 

Em complementação à Resolução n. 10 da Comissão 

de Ética Pública - CEP, de 29 de setembro de 2008, ao 

Decreto n. 6.029, de 1º de fevereiro de 2007 e aos 

demais regramentos vigentes, foi aprovado, em 

27/03/2012 (RD n. 05/240ª), o Código de Ética da EPE 

e o Regimento Interno da Comissão de Ética da EPE, 

que estabelece as regras de funcionamento da CE e as 

atribuições dos seus membros. 

A CE, dentro do Planejamento Estratégico 

Institucional ciclo 2016-2019, no ano base 2018, 

esteve inserida no objetivo estratégico de Aperfeiçoar 

a Governança Institucional, sob a iniciativa de 

estimular a vivência de um ambiente de ética e 

integridade na EPE. A principal ação da CE, associada 

a esta iniciativa, foi a revisão do Código de Ética 

vigente, de modo a atender a Lei 13.303, de 30 de 

junho de 2016, Lei das Estatais.  

Com a revisão, o novo Código de Ética, Conduta e 

Integridade da EPE, aprovado em junho de 2018 pela 

Diretoria Executiva (RD n. 04/459ª de 18/06/2018) e 

pelo Conselho de Administração (DCA n. 03/164ª de 

25/06/2018), passou a conter, necessariamente, os 

princípios, valores e missão da empresa, bem como as 

orientações sobre a prevenção de conflito de 

interesses e vedação de atos de corrupção e fraude. 

Ainda como parte das medidas estabelecidas, foi 

incorporado ao documento um item sobre o canal de 

denúncias que possibilite o recebimento de 

denúncias internas e externas relativas ao 

descumprimento do Código de Conduta e Integridade 

e das demais normas internas de ética.  

 

 

TIPOS DE MANIFESTAÇÕES TOTAL 

Denúncias 1 

Elogios 5 

Pedidos de informações 245 

Reclamações 3 

Solicitações de Providências 88 

Sugestões 7 

TOTAL 349 

Figura 10 - Total dos Tipos de Manifestações. 
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•Promover e ampliar o acesso ao Código de Ética,
Conduta e Integridade e a informações sobre a conduta
ética e contínua reciclagem do tema

•Realizar palestras sobre ética e assuntos afins ao tema

•Capacitar os membros da Comissão de Ética no
Seminário da Comissão de Ética Pública

•Relacionar textos, lembretes e outras ações culturais
para reflexão

Educativa

•Atender a solicitações de esclarecimentos e orientações

Consultiva

•Apurar desvios de conduta ética

Apuração de  Conduta Ética

•Comunicação e a ampliação da atuação da Comissão de 
Ética junto aos agentes que com ela interagem

Divulgação

Posteriormente, também como previsto no Art. 9º da Lei 13.303/16, a CE 

promoveu uma ampla campanha de divulgação do novo Código de Ética, 

Conduta e Integridade, com apresentações para todos os empregados, tanto 

do quadro permanente, quanto de terceirizados, além da Diretoria. 

Durante o ano de 2018, a Comissão reuniu-se mensalmente, para discutir e 

atuar em atividades educativas e preventivas que reforcem os aspectos da 

conduta ética no ambiente de trabalho e nas relações pessoais, sobre a 

execução do Plano de Trabalho 2018, ou sobre consultas recebidas por meio 

dos canais de comunicação disponíveis à época. 

O cronograma de atividades desenvolvido em 2018 pela Comissão de Ética, 

esteve alinhado com o Plano de Trabalho proposto para o mesmo ano, com 

base em ações estruturadas em quatro vertentes: educativa; consultiva; 

apuração de conduta ética; e divulgação, conforme Figura 11. 

 

 

 

 

 

  

Figura 11 - Relação de Vertentes versus Atividades 
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A auditoria interna governamental é uma atividade 

independente e objetiva de avaliação e de consultoria, 

desenhada para adicionar valor e melhorar as operações 

de uma organização. Na EPE, essa atividade é realizada 

pela Auditoria Interna - AIN, cuja missão é auxiliar à 

empresa a realizar seus objetivos, a partir da aplicação 

de uma abordagem sistemática e disciplinada para 

avaliar e melhorar a eficácia de processos de 

governança, gerenciamento de riscos e controles 

internos.  

Para tanto, anualmente é elaborado um plano de 

atividades de auditoria (PAINT), o qual contempla todos 

os projetos e ações de auditoria previstos para serem 

executados no exercício seguinte. O PAINT é elaborado 

a partir da análise do planejamento estratégico, da 

estrutura de governança, do programa de integridade e 

do gerenciamento de riscos corporativos, dos controles 

internos, planos, metas, objetivos específicos, 

programas e políticas da EPE.  

A metodologia utilizada nas avaliações segue padrões 

determinados por diferentes instrumentos normativos, 

tais como decretos, leis, instruções normativas etc., 

além de referenciais técnicos de boas práticas, 

publicados pelas principais autoridades nacionais e 

internacionais sobre o assunto, sendo a seleção de 

objetos de auditoria realizada a partir de critérios como 

criticidade, materialidade e relevância. 

Nesse sentido, para o exercício de 2018, em 

consonância com o que determina a Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017, todos os 

trabalhos de auditoria realizados procuraram verificar o 

grau de atendimento dos  atos de gestão a padrões de 

conformidade, integridade, desempenho, 

economicidade, legitimidade e accountability, bem 

como a eficácia dos controles internos e do sistema de 

gerenciamento de riscos, em especial, de riscos 

associados à governança, às atividades operacionais, 

aos sistemas de informação, e a existência de qualquer 

forma de comprometimento do alcance dos objetivos 

estratégicos, da confiabilidade e da integridade das 

informações, e da salvaguarda de ativos. O resultado 

desses trabalhos pode ser visto no quadro a seguir. 

 

 

Uma vez avaliados os objetos selecionados pela 

auditoria, a partir dos critérios anteriormente 

mencionados, compete a essa unidade à emissão de 

uma opinião, que pode assumir a forma de uma 

recomendação (achado negativo), reconhecimento de 

boas práticas (achado positivo), ou ainda o 

reconhecimento da adequabilidade da governança, 

gestão de riscos e controles internos da unidade 

organizacional ou ação auditada.  

 

 

 

 

Projeto 
Programado 

Objeto Situação 

PP-04/2017 Auditoria do controle de patrimônio e da execução do contrato 
relacionado à prestação de serviços de contabilidade e confecção de 
folha de pagamento 

Concluído 

PP-06/2017 Auditoria de acompanhamento da utilização do software MATLAB. Concluído 

PP-07/2017 Auditoria Operacional – Planejamento integrado de geração e 
transmissão 

Concluído 

PP-02/2018 Auditoria de Avaliação do Encerramento do Exercício 2017 Concluído 

PP-03/2018 Avaliação do processo de estudos e informações socioambientais para 
subsidiar planos e programas de desenvolvimento energético 
ambientalmente sustentável 

Concluído 

PP-05/2018 Auditoria de Acompanhamento da execução do contrato CT-EPE- 
032/2013, referente à realização de estudos socioambientais da Bacia do 
Rio Trombetas  

Concluído 

PP-06/2018 Auditoria de Acompanhamento do Contrato CT-EPE-018/2014 – serviço 
de fornecimento de passagens e hotéis 

Concluído 

PP-09/2018 Avaliação da Remuneração dos dirigentes Concluído 

PE - 01/2018 Avaliação do pagamento do 13º dos dirigentes  Concluído 

PE - 02/2018 Denúncia recebida pela AIN, de caráter sigiloso. Concluído 

2.6 – AUDITORIA INTERNA 
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Dessa forma, em relação ao exercício de 2018, foram verificados, na maior parte dos 

processos auditados pela AIN, o atendimento dos atos de gestão a padrões de 

conformidade, integridade, desempenho, economicidade, legitimidade e 

accountability, bem como, a eficácia dos controles internos estabelecidos e do 

sistema de gerenciamento de riscos. Para as impropriedades encontradas foram 

emitidas recomendações de providências, que seguem acompanhadas pela AIN. Em 

nenhum caso foi constada a presença de quaisquer irregularidades ou 

impropriedades capazes de comprometer a credibilidade, o alcance dos objetivos 

ou a sobrevivência da EPE.   

Por fim, cumpre informar que os resultados dos trabalhos da auditoria são 

apresentados à Controladoria Geral da União – CGU, ao Conselho de Administração, 

ao Comitê de Auditoria e ao Conselho Fiscal, por meio do Relatório Anual de 

Atividades de Auditoria Interna – RAINT, os quais são publicados, na página da 

empresa na Internet no endereço eletrônico: http://www.epe.gov.br/pt/a-

epe/acesso-a-informacao/auditorias/auditoria-interna, onde também se 

encontram disponibilizados os Planos Anuais de Auditoria Interna – PAINT´S. 

 

] 

Contrato CT-EPE-007/2016 

Contratada: Aguiar Feres Auditores Independentes S/S EPP 

CNPJ 05152318/0001-01 e CRC-SP 022486/O-4 

Objeto: exames dos registros contábeis, a avaliação de procedimentos internos de 

controle, contabilidade, patrimônio e de informática, a revisão dos procedimentos 

fiscais e tributários, incluindo a Escrituração Contábil Fiscal-ECF, a avaliação das 

práticas contábeis em consonância com as legislações vigentes, o exame das 

Demonstrações Contábeis emitindo o respectivo Parecer dos Auditores 

Independentes. 

Valor: R$ 15.082,90 (quinze mil, oitenta e dois reais, e noventa centavos). 

Em 2018 não foram identificadas não conformidades nos exames realizados, 

permitindo a manifestação favorável sobre a adequação de fluxos, rotinas e 

controles utilizados, com certificação da adequação das demonstrações financeiras 

elaboradas pela Diretoria Executiva. 

 

2.7 – INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE 

AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA 

A EPE não possui órgão específico para cuidar de assuntos disciplinares, mas por meio 

da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC), está conduzindo a implementação de 

rotinas de apuração de faltas disciplinares no âmbito da Empresa, inclusive com a 

elaboração de normativo específico, o qual terá por objetivo estabelecer as regras e 

os procedimentos que nortearão as nossas atividades disciplinares.  

Assim, a DGC tem atuado pontualmente para apurar possíveis ilícitos e conduzir os 

processos administrativos disciplinares. Quando da ocorrência de alguma situação de 

necessidade, são adotadas como regra geral as orientações e procedimentos 

recomendados pela Controladoria Geral da União, naquilo que for aplicável à EPE. 

Em atenção às diretrizes da Controladoria Geral da União – CGU, a EPE criou o 

endereço eletrônico: sindicancia_pad@epe.gov.br para que os empregados possam 

esclarecer suas dúvidas acerca do sistema de correição adotado, com a divulgação de 

uma apostila, na sua Intranet, onde são apresentados os questionamentos mais 

comuns acerca do procedimento de apuração de faltas disciplinares, Sindicância e de 

outros assuntos associados, alertando aos empregados que o contrato de trabalho 

firmado com a EPE traz responsabilizações.  

Em 18 de setembro de 2017 foi criada na EPE a sua Ouvidoria que recebe reclamações, 

elogios, sugestões, denúncias e solicitações sendo um dos pilares de Governança 

Corporativa e parte do Programa de Integridade da Empresa. As manifestações de 

Ouvidoria podem ser encaminhadas pelo sistema E-OUV: 

https://sistema.ouvidorias.gov.br ou por e-mail: ouvidoria@epe.gov.br e, ainda 

podem ser feitas, pelo telefone: (21) 3512-3180 ou pessoalmente no endereço: Av. 

Rio Branco, nº 1 / 11º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20090-003. 

Além disso, a Empresa possui uma Comissão de Ética bem atuante que em 25/06/2018 

aprovou o novo Código de Ética, Conduta e Integridade da Empresa, em linha com as 

diretrizes estabelecidas pela Lei das Estatais (nº 13.303/2016), aperfeiçoando a versão 

anterior ao atualizar-se quanto a aspectos de conduta. Ademais, a EPE está 

implantando o seu programa de integridade, dentro da Política de Integridade já 

aprovada e possui, ainda, canal de consulta sobre Conflito de Interesses. Tais 

instrumentos são norteadores e possuem caráter preventivo, devendo ser objeto de 

consulta pelo próprio empregado sempre que houver dúvida se uma conduta poderá 

ser considerada imprópria nos seus campos de atuação. 

2.8 – ATIVIDADES DE CORREÇÃO E APURAÇÃO DE 

ILÍCITOS ADMNISTRATIVOS 
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No ano de 2018 foram instauradas três sindicâncias investigativas, bem como dado 

continuidade à comissão de sindicância investigativa para apuração dos fatos 

noticiados nos inventários de 2014, 2015 e 2016.  

Processo n° 48002.002001/2018-32  

Trata-se de Processo de Sindicância Investigativa instaurado pelo Diretor de Gestão 

Corporativa por meio da Portaria nº 02/DGC/EPE, 11 de junho de 2018, com o 

objetivo de apurar os fatos noticiados no Processo nº 48002.002001/2018-32 – 

faltas funcionais, desempenho insatisfatório, comportamento impróprio no 

ambiente de trabalho, dependência química. 

Em 12 de setembro de 2018, por meio da Resolução DGC/ 006 o Diretor de Gestão 

Corporativa aprovou o relatório da Comissão de Sindicância, acatou as 

recomendações sugeridas e determinou a contratação de serviços de uma junta 

médica formada por um médico do trabalho, um psiquiatra e um psicólogo, nos 

termos do incidente previsto no art. 60 da Lei nº 8.112/90, por analogia.  

Processo n° 48002.000873/2018-66  

Trata-se de Processo de Sindicância Investigativa instaurado pelo Diretor de Gestão 

Corporativa por meio da Resolução nº 01/2018/GAB-DGC/EPE, de 27 de março de 

2018, com o objetivo de apurar os fatos noticiados no Processo nº 

48002.000873/2018-66 e identificar eventuais responsabilidades e faltas funcionais, 

bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso da 

apuração.  

Após decidir pela não procedência da denúncia, aprovando o relatório da Comissão 

de Sindicância o Diretor de Gestão Corporativa entendeu que foram identificadas 

dificuldades no ambiente de trabalho merecedoras de ações de supervisão e 

controle sobre o desempenho do empregado e das relações interpessoais com 

vistas a permitir a adequada inserção do empregado nas atividades desenvolvidas 

na superintendência, determinando, em suma, a elaboração de um Plano de 

Trabalho, detalhado e formal, pela chefia imediata do investigado, auxiliada por um 

profissional da área de RH, contendo as tarefas/atividades, os prazos, os 

mecanismos de controle e as ações de desenvolvimento de modo a orientar o 

empregado no cumprimento das suas obrigações; o acompanhamento e a 

proposição de ajustes porventura necessários no Plano de Trabalho, com a 

realização de feedbacks frequentes ao interessado; a inclusão no programa 

institucional do clima organizacional de ações permanentes de conscientização dos 

empregados para os efeitos provocados pelo bullying, pela exclusão social e outras 

práticas nocivas às relações interpessoais e à qualidade do ambiente de trabalh 

empregados para os efeitos provocados pelo bullying, pela exclusão social e outras 

práticas nocivas às relações interpessoais e à qualidade do ambiente de trabalho.  

Processo n° 48002.003097/2018-56  

Trata-se de Processo de Sindicância Investigativa instaurado pelo Diretor de 

Gestão Corporativa por meio da Portaria EPE/DGC nº 006 de 4 de setembro de 2018, 

com o objetivo de apurar possível divulgação indevida de documento relativo ao 

processo licitatório PE.EPE. 003/2018 com circulação restrita ao Conselho de 

Administração. 

A Comissão de Sindicância, com base nos fatos apurados, frente aos 

elementos colhidos no processo, concluiu não ser possível indicar a autoria da 

irregularidade, motivo pelo qual propôs o arquivamento do processo. 

Por meio da Resolução DGC/007, de 24 de outubro de 2018, o Diretor de 

Gestão Coorporativa aprovou o Relatório da Comissão de Sindicância, deu ciência a 

Diretoria Executiva e determinou o arquivamento do Processo.   

Processo n° 48002.007699/2015-30  

Trata-se de Processo de Sindicância Investigativa que estava suspenso desde 

23 de outubro de 2015 e que foi retomado, por meio do Despacho n° 

002/2017/GAB-DGC/EPE, de 20/10/2017, do Diretor de Gestão Corporativa, 

publicado no DOU de 23/10/2017, Seção 2, pag. 43, reconduzindo a Comissão 

processante e fixando prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos.  

Concluídos os trabalhos, a Comissão apresentou relatório circunstanciado 

para aprovação e o Diretor de Gestão Corporativa, após detida análise dos 

elementos constantes do Processo 48002.007699/2015-30, por meio do Despacho 

05/2017/GAB/DGC de 29/12/2017, acatou as recomendações apresentadas pela 

Comissão de Sindicância e determinou às áreas de patrimônio e contábil a adoção 

das providencias necessárias para regularização dos registros nos sistemas de 

gestão patrimonial e contábil e conclusão definitiva dos processos de inventário de 

2014 (Processo 48002.6261/2015-34), 2015 (48002.000047/2016-55) e 2016 

(48002.005684/2016-18), bem como determinou a Comissão constituída para a 

realização do inventário de 2017 que incluísse em sua avaliação os bens não 

localizados, e os bens sem tombamento ou com tombamento inadequado. O 

inventário de 2017 identificou os bens e corrigiu as impropriedades apontadas.  
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2.10 – PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

2.9 – MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA A 

APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR 

DANOS AO ERÁRIO 

No exercício de 2018 não houve ocorrência de ilícito ou dano ao erário.  

Não ocorreram fatos passíveis de instauração de Tomadas de Contas Especiais no 

exercício de 2018. 

Em 2018 foram realizados os ajustes patrimoniais e contábeis decorrentes de 

inconsistências apuradas no Inventário Patrimonial de 2017, conforme Despacho nº 

5/2017 do Diretor de Gestão Corporativa, nos autos do Processo nº 

48002.007699/2015-30, apoiado no relatório da Comissão de Sindicância 

Investigativa, aprovado em 18/02/2018, que foi instituída para que fossem 

verificadas todas as pendências nos inventários de 2014, 2015 e 2016.  

Como informado no Item 4 - Governança, subitem Correição, a EPE tem atuado 

pontualmente para apurar eventuais responsabilidades, utilizando-se das 

orientações e procedimentos recomendados pela Controladoria Geral da União, 

naquilo que for aplicável à EPE. 

Até a conclusão do seu normativo interno, a EPE vem adotando, em consonância 

com o Manual de Direito Disciplinar para Empresas Estatais elaborado pela CGU, a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – basicamente no que concerne às 

penalidades aplicáveis – e a Lei nº 9.784/99 e, por analogia, ainda a Lei nº 8.112/90, 

naquilo que for cabível. 

Considerando todas as dificuldades enfrentadas pelo setor energético brasileiro nos 

últimos anos, devido ao desaquecimento da economia, via setores de atividades 

econômicas, a EPE, entendendo como fundamental a promoção do subsídio ao 

Planejamento Energético, e a partir do marco regulatório preconizado pela 

aprovação da lei das Estatais (lei 13.303/2016), vem desde 2016 executando uma 

série de ações e atividades visando o aperfeiçoamento da governança institucional 

e reestruturando e aprimorando a forma de pensar a funcionalidade da Governança 

da empresa. 

Empresa, denotando ainda mais a importância do tema Governança, criou em 2017 

a área de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos – GRIC, passando a 

ter a importante missão de elaborar e de monitorar a execução do modelo da 

Governança institucional. Tal ação/missão fortaleceu a visão integrada da Ética, da 

Integridade, e da identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos 

principais Riscos Corporativos, assegurando assim, a conformidade dos processos e 

garantindo a aderência às Leis, Normas, padrões e todos os regulamentos 

normativos internos e regulamentos externos específicos.  

Destacamos assim, na Figura 12, as principais perspectivas e desafios da Governança 

da EPE para o ano de 2019 

Revisão do PDI para o ano de 2019

Elaboração de proposta para um novo ciclo do PEI a partir de 2020

Consolidação dos modelos de gerenciamento de projetos estratégicos e de 
monitoramento e acompanhamento do Planejamento Estratégico Institucional

Monitorar e Executar o Programa e o Plano de Integridade

Analisar a viabilidade de de Adesão ao Programa do Selo Pró Ética

Disseminar a metodologia de Gestão de Riscos por toda a Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE

Monitorar e Analisar de forma crítica a Matriz de Riscos Corporativos

Aprovar a Política de Transações com as Partes Relacionadas

Atender ao próximo ciclo de governança do IG-SEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Perspectivas e Desafios 
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Empresa, denotando ainda mais a importância do 

tema Governança, criou em 2017 a área de 

Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos 

– GRIC, passando a ter a importante missão de 

elaborar e de monitorar a execução do modelo da 

Governança institucional. Tal ação/missão fortaleceu 

a visão integrada da Ética, da Integridade, e da 

identificação, avaliação, tratamento e 

monitoramento dos principais Riscos Corporativos, 

assegurando assim, a conformidade dos processos e 

garantindo a aderência às Leis, Normas, padrões e 

todos os regulamentos normativos internos e 

regulamentos externos específicos.  

Destacamos assim, na Figura 12, as principais 

perspectivas e desafios da Governança da EPE para o 

ano de 20

GESTÃO DE RISCOS 

E CONTROLES 

INTERNOS 
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A Diretoria Executiva da EPE, no dia 02 de junho de 2017, aprovou um conjunto de 

ações para estruturação da Área de Governança, Riscos, Integridade e Controles 

Internos (GRIC), vinculada à Presidência.  

A Resolução de Diretoria levou em consideração a legislação e as normas vigentes, 

assim como as Políticas de Gestão de Riscos (PDG-COA-008) e de Controles Internos 

da Gestão e de Conformidade (PDG-COA-009) da Empresa, aprovadas em 16 de 

dezembro de 2016, pelo Conselho de Administração. As medidas envolveram a 

necessidade de mudanças no Estatuto Social no que diz respeito à criação e às 

competências da Área de GRIC, assim como no Regimento Interno, contemplando 

as competências, de forma estendida, dessa área. 

A Área de GRIC presidi o Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e 

Controles Internos (CGRIC-X), formado por representantes de todas as áreas da 

Empresa e secretaria o Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Integridade e 

Controles Internos (CGRIC-E), formado pela Diretoria Executiva.  

Ressalta-se, ainda, que a Diretoria Executiva constituiu comitês internos 

permanentes e de apoio e assessoramento à decisão nas áreas de Planejamento 

Estratégico, Capacitação, Tecnologia da Informação e Segurança da Informação. 

Adicionalmente, a Empresa dispõe de uma Comissão de Ética, uma a Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos, um Comitê de Elaboração do 

Plano de Dados Abertos, e do Comitê de Elegibilidade. 

Os projetos conduzidos pela área garantem um perfeito alinhamento com o 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e o atendimento dos seguintes 

Objetivos e Iniciativas Estratégicas (PEI ciclo 2016-2019): 

Aperfeiçoar a governança institucional;  

Promover a cultura e melhores práticas de governança institucional; 

Estimular a vivência de um ambiente de ética e integridade na EPE; 

• Aperfeiçoar a governança institucional;  

• Promover a cultura e melhores práticas de governança institucional; 

• Estimular a vivência de um ambiente de ética e integridade na EPE; 

• Assegurar o alinhamento com as diretrizes governamentais de gestão; e 

• Garantir a qualidade, a confiabilidade e a efetividade no desenvolvimento 

das atividades da EPE. 

 

Atendimento aos 
indicadores de governança 
da Administração Pública 

(IG SEST) – 2º Ciclo de 
Avaliação

Aprovação do Plano de 
Integridade

Aprovação do Programa de 
Integridade

Aprovação da Norma de 
gestão de Riscos e 

Controles Internos e seus 
respctivos procedimentos

Matriz de Riscos 
Corporativos

Matriz de Riscos de TI

Aprovação da Política de 
Integridade da EPE

Apoio à área de 
AG/SRL/DGC, para análise 
de Riscos do processo de 

Gestão Patrimonial

Execução do Seminário “É 
Tempo de Gestão de 

Riscos” e capacitações 
diversas do corpo funcional

3.1 – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES 

INTERNOS: 

Segue na Figura 5 a disposição de todas as entregas da 

área de GRIC, em 2018: 
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2016

•Aprovação das Políticas de Riscos e 
de Controles Internos

2017

•Criação da àrea de Governança, 
Riscos, Integridade e Controles 
Internos (GRIC)

•Criação dos Comitês de Governança 
(CGRIC-X e CGRIC-E

•Execução do Seminário´"É Tempo 
de Gestão de Riscos

2018

•Elaboração e Aprovação da 
Norma de Gestão de Risco e de 
Controles Internos e de seus 
respectivos Procedimentos 
normativos

•Elaboração e Aprovação do 
Programa de Integridade, da 
Política de Integridade e do  
Plano de Integridade

•Elaboração da Matriz de Riscos 
Corporativos e Riscos de TI

•Apoio ás áreas Internas para 
levantamento de Matrizes de 
Riscos

•Execução do Seminário´"É 
Tempo de Gestão de Riscos

Segue na Figura 6 uma disposição temporal das principais ações relacionados aos temas de Riscos, Integridade e Controles Internos 
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3.2 – MATRIZ DE RISCOS CORPORATIVOS: 

A Matriz de Riscos Corporativos foi produzida por meio de levantamento realizado junto às Superintendências da Empresa e junto a Alta Administração. Descreve-se, na tabela 

abaixo, a relação dos 13 principais riscos ao negócio da Empresa e, também, ações que foram realizadas para mitigação dos riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Risco      Categoria do Risco Ranking dos Riscos Ações Relacionadas Status 

Sobrevivência da 
EPE 

Estratégico 1 

Gestão junto à equipe de transição, por parte da DE, para fornecimento de informações e 
esclarecimentos diversos à equipe do Ministério do Planejamento e à equipe de Transição para o 
novo Governo, com a realização de reuniões de membros da Alta Administração da EPE, com os 
ministérios correspondentes 

Concluído 

Elaboração do Relatório para a equipe de transição Concluído 

Monitoramento e execução de ações para a manutenção do nível de excelência em Governança 
Corporativa visando uma gestão eficaz e eficiente, transparência e efetividade na gestão do 
orçamento público 

Concluído em 2018 e continua em 2019 

Criação e estruturação do Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional (NCAI) Concluído 

Fortalecimento da publicidade e transparência dos estudos, informações e bases de dados Concluído 

Execução de Ações para fortalecimento dos acordos operacionais e de iniciativas conjuntas Concluído 

Elaboração de 2 volumes da Série “O Papel da EPE” Concluído 

Perda da 
Credibilidade 

Estratégico 2 

Elaboração e aprovação do Programa de Integridade, da Política de Integridade e do Plano de 
Integridade 

Concluído 

Criação e estruturação do Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional (NCAI) Concluído 

Fortalecimento da publicidade e transparência dos estudos, informações e bases de dados Concluído 

Execução de Ações para fortalecimento dos acordos operacionais e de iniciativas conjuntas Concluído 

Workshop do Mercado da COPAM Concluído 

Perda de 
qualificação 
técnica/profissional 

Operacional 3 

Execução de um maior Controle sobre o orçamento de capacitação sempre observando as 
diretrizes e prioridades definidas na LNC anual (Levantamento de Necessidades de Capacitação) 

Concluído 

Estabelecimento de Parcerias nacionais e internacionais visando a capacitação do corpo técnico Concluído 

Execução do projeto Trilhas do Conhecimento, Café na EPE e capacitação dentro do Programa de 
Instrutoria Interna 

Concluído 

Workshop do Mercado da COPAM Concluído 

Tabela 1 - Riscos Corporativos 
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        Risco      Categoria do Risco Ranking dos Riscos Ações Relacionadas Status 

Perda da 
continuidade do 
negócio 

SIC 4 Ainda sem ação proposta  

Perda de capital 
humano (turnover) 

Pessoas 5 

Execução dos Planos de Ação relacionados à Clima Organizacional Em andamento 

Elaborar e aprovar proposta de novo Plano de Cargos e Salários (PCS) no âmbito da EPE Concluído 

Realizar Concurso Público para recomposição do quadro Cancelado 

Contingenciamento 
do Orçamento 

Financeiro / 
Orçamentário 

6 

Aperfeiçoar o processo de planejamento e execução orçamentária visando o aumento na eficiência 
do processo e agregar valor ao processo de tomada de decisão para priorização dos itens 
constantes no orçamento 

Em andamento 

Execução de reuniões periódicas com toda a gestão para discussão da execução orçamentária Concluído 

Ineficiência na 
execução de 
processos/procedim
entos 

Operacional 7 Contratação de solução de software para Gestão Documental e mapeamento de fluxo de processos Em andamento 

Obsolescência 
Tecnológica 

TIC 8 Projetos definidos na Matriz de Riscos de TI - 

Inexistência de 
Inovação 

Estratégico 9 Ainda sem ação proposta. Em avaliação da reconsideração do Plano de Tratamento.  

Perda de requisitos 
de integridade 

Integridade 10 
Elaboração e aprovação do Programa de Integridade, da Política de Integridade e do Plano de 
Integridade 

Concluído 

Vazamento de 
informação 

Integridade 11 Projetos definidos na Matriz de Riscos de TI - 

Perda do acervo e 
do controle 
documental 

Operacional 12 Contratação de solução de software para Gestão Documental e mapeamento de fluxo de processos Em andamento 

Paralisação das 
atividades normais 
(Greve) 

Estratégico 13 Execução dos Planos de Ação relacionados à Clima Organizacional Em andamento 

A visualização da forma clara e precisa dos principais Riscos Corporativos, que podem inviabilizar a execução da missão da instituição EPE ou o atingimento da visão corporativa 

de longo prazo, permite que se estabeleçam os planos de ação para mitigá-los, fazendo com que tais Riscos não cheguem a se materializar nas áreas da empresa 

(superintendências).  No caso da materialização eles poderiam atuar na não viabilização do atingimento de todos os Objetivos Estratégicos Institucionais. 



36                  Relatório de Gestão de 2018 

 

Política de Integridade 

Em outubro de 2018, o Conselho de Administração da EPE aprovou a Política de 

Integridade da Empresa. A Política de Integridade estabelece as diretrizes mestras da 

ética empresarial e do exercício moral e ético de todos, por uma empresa forte, solidária 

e dinâmica. Ela visa não só atender aos requisitos legais, mas também estabelecer um 

novo marco de responsabilidade sistêmico e integrado a ser perseguido, de forma a 

compor com as demais políticas anteriormente aprovadas: a Política de Gestão de Riscos 

e a Política de Controles Internos da Gestão e de Conformidade, o Ambiente de 

Integridade da EPE.  

 

Programa de Integridade 

Em consonância com um ambiente ético e íntegro, a Diretoria Executiva da EPE firmou 

a responsabilidade de aprovar no dia 11 de junho de 2018 o seu Programa de 

Integridade, por meio da Resolução de Diretoria nº 01/458ª.  

O Programa de Integridade é o conjunto de medidas e ações institucionais voltadas 

para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção. 

Em outras palavras, é uma estrutura de incentivos organizacionais que visa orientar e 

guiar o comportamento dos agentes públicos de forma a alinhá-los ao interesse da 

sociedade. 

O Programa propõe fazer com que os responsáveis pelas atividades das áreas de 

Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos, Ouvidoria, Auditoria Interna, 

área de Gestão de Pessoas, área de Gestão Financeira, Comissão de Ética, e áreas 

afins, trabalhem juntos e de forma coordenada, a fim de garantir uma atuação 

integrada, íntegra e ética, minimizando os possíveis riscos de corrupção. 

 

O Programa propõe fazer com que os responsáveis pelas atividades das áreas de 

Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos, Ouvidoria, Auditoria Interna, 

área de Gestão de Pessoas, área de Gestão Financeira, Comissão de Ética, e áreas afins, 

trabalhem juntos e de forma coordenada, a fim de garantir uma atuação integrada, 

íntegra e ética, minimizando os possíveis riscos de corrupção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa-se na Figura 7 a visão sistêmica do Ambiente de Integridade da EPE. 

 

O Programa de Integridade da EPE está dividido em 12 macro etapas, 

conforme observa-se na Figura 8. 

 
Adequação do Ambiente de 

Gestão

Governança, Riscos, 
Integridade e Controles 

internos

Estruturas Normativas, tais 
como Políticas, Normas e 

Procedimentos

Comissão de Ética Processo decisório

Compras e contratação de 
terceiros (fornecedores e 
prestadores de serviços)

Doações

Escrituração contábil e 
demonstrações financeiras

Cultura de integridade

Monitoramento

Transparência

Fiscalização pela Sociedade e 
pelo Estado
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A observância do Programa contribui para o atingimento do Objetivo Estratégico 

“Aperfeiçoar a governança institucional” e, em consonância, para a contribuição do 

cumprimento da Iniciativa Estratégica “Estimular a vivência de um ambiente de ética 

e integridade” e colabora para o cumprimento de diretrizes constantes da Política 

de Controles Internos da Gestão e de Conformidade. 

Plano de Integridade 

O Plano de Integridade da EPE consiste no conjunto de medidas organizado de 

maneira sistêmica em um documento único, com a finalidade de prevenir, detectar 

e remediar as ocorrências de quebra de integridade nos órgãos e entidades públicas, 

aprovado pela alta direção e sob coordenação de uma área responsável.  

São objetivos do Plano de Integridade: 

1) Estabelecer um conjunto de medidas organizado de maneira sistêmica com 

a finalidade de prevenir, detectar e remediar as ocorrências de quebra de 

integridade; 

2) Fortalecer os Controles Internos e a capacidade de gerir os Riscos da 

instituição. 

Em razão disso, observa-se na Figura 9 o fluxo de atividades para elaboração do 

Plano de Integridade da Empresa: 

O Plano de Integridade encontra-se disponível no link: http://www.epe.gov.br/pt/a-

epe/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca-riscos-integridade-e-

controles-internos 

A observância do Programa contribui para o atingimento do Objetivo Estratégico 

“Aperfeiçoar a governança institucional” e, em consonância, para a contribuição do 

cumprimento da Iniciativa Estratégica “Estimular a vivência de um ambiente de ética 

e integridade” e colabora para o cumprimento de diretrizes constantes da Política 

de Controles Internos da Gestão e de Conformidade. 

Seminários e Palestras 

Ainda 2018, foram promovidas diversas palestras, no sentido de se disseminar a 

metodologia da Gestão de Riscos, a Política e o Programa de Integridade, com 

apresentação, inclusive, dentro da Semana de Ética da EPE, da aplicação de um 

Webinar sobre Governança e Compliance, com uma reflexão sobre os aspectos da 

Governança apregoadas pela Lei das Estatais e sobre os aspectos relacionados à 

Integridade. Todo e qualquer evento de conscientização e disseminação do 

conhecimento sobre esses temas são divulgados amplamente pela Empresa, por 

meio dos mais diversos canais. 

  Figura 9 - Fluxo de Atividades para elaboração do Plano de Integridade 

 

http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca-riscos-integridade-e-controles-internos
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca-riscos-integridade-e-controles-internos
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca-riscos-integridade-e-controles-internos
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Estudo Ambiental da Área Sedimentar do Rio 

Solimões 

Atendido o escopo mínimo do Projeto Básico. No 

entanto, foram vencidos desafios metodológicos, em 

trabalho conjunto com a Contratada. Além disso, 

foram encontradas dificuldades para atendimento ao 

cronograma, principalmente por ser um Projeto que 

requer interações interinstitucionais. Alguns fatores 

conferem complexidade à gestão do Projeto: (a) área 

de estudo apresenta alta complexidade 

socioambiental; (b) metodologia empregada, 

baseada na Avaliação Ambiental Estratégica, é pouco 

aplicada no Brasil; e (c) são necessárias interações 

constantes com o CTA (Comitê Técnico de 

Acompanhamento), de composição interministerial. 

 

Processos de monitoração do Planejamento 

Estratégico de Tecnologia da Informação [PETI] 

e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

[PDTI] 

Projeto replanejado, tendo em vista a concentração 

dos esforços de Governança na execução 

orçamentária de 2018. 

 

Aperfeiçoamento do processo 

de planejamento e execução 

orçamentária 

Atraso na elaboração e aprovação 

dos planos operacionais, 

notadamente o Plano Anual de 

Aquisição (PAAq), o Levantamento 

da Necessidades de Capacitação 

(LNC) e PDTI (Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação). 

 

Nova Intranet 

Dificuldades na coleta de propostas 

para contratação do serviço. 

Superado este desafio, o processo 

caminha para uma primeira 

contratação de levantamento e 

diagnose. 

 

Planejamento para integração de Tecnologias de Comunicação 

Dificuldade de definição de escopo para a pesquisa, uma vez que o assunto é muito 

vasto. Foi preciso realocar as datas devido ao envolvimento dos participantes em 

projetos que surgiram com maior urgência. 

 

Estudos Socioambientais da UHE 

Castanheira - Audiências Públicas e 

Vistorias 

Com a entrega do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e estudos associados em 2015, 

do Relatório de Impacto sobre o Meio 

Ambiente (Rima) e Estudo do Componente 

Indígena (ECI) em 2017, a EPE concluiu a 

entrega dos documentos necessários ao 

licenciamento, e solicitou a Licença Prévia. 

Sendo assim, as audiências públicas foram 

agendadas pela Sema-MT para março nos 

municípios de Novo Horizonte do Norte e 

Juara e posteriormente canceladas. Foram 

novamente agendadas, dessa vez para 

dezembro, porém, em novembro, a Sema-MT 

comunicou mais uma vez o cancelamento dos 

eventos. Diante desses cancelamentos, a 

vistoria técnica não pode ser realizada, 

comprometendo o escopo e o cronograma do 

projeto. 

 

6 PROJETOS COM ATRASOS QUE AFETAM SUA CONCLUSÃO DENTRO DO PRAZO DO CICLO ESTRATÉGICO 
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Estudos de Planejamento para Aproveitamento de Resíduos Rurais para Fins Energéticos 

Os objetivos foram atendidos e o relatório elaborado. Sua publicação ficou para 2019, juntamente com o 

acesso ao sistema de informação que foi constituído e permite a avaliação em nível municipal. Houve o 

aumento de escopo do trabalho com consequências no cronograma previsto. O domínio das ferramentas 

para permitir o acesso e consulta dos usuários, no “site” da EPE, requereu maior prazo. 

Aprimoramento do Sistema de 

Acompanhamento de Medições 

Anemométricas [AMA] 

Apesar do projeto estar no planejamento 

estratégico, a equipe envolvida não pode se 

dedicar o tempo planejado nas atividades 

devido ao surgimento de assuntos com 

prioridade e prazos mais curtos para serem 

efetuados, como os estudos para o leilão de 

quantidade das eólicas e o projeto de 

integração de renováveis da GIZ/PSR/Engie. 

 

Aprimoramento do Sistema de Gestão 

da Expansão da Transmissão [SGET] 

As atividades previstas para o ano de 2018 

foram comprometidas devido à: (a) solicitação 

de implantação de novas funcionalidades não 

previstas no início do projeto; e (b) 

necessidade de alteração da plataforma de 

acesso ao SGET (HTML para SHARE POINT e, 

posteriormente, HTML com Front End mais 

sofisticado). 

De uma forma geral, essas atividades tiveram 

de ser desenvolvidas antes de o plano de 

trabalho do projeto seguir o seu curso natural. 

Revisão da Metodologia de Garantia Física 

Esta atividade sofreu com a concorrência com as 

pessoas envolvidas em outras atividades, concluídas 

no ano de 2018, como a aquisição e implantação do 

Modelo para aperfeiçoamento dos Estudos de 

Planejamento da Geração, no âmbito do Projeto 

META (TR57). 

Regulamento do Programa para 

Consolidação e Internacionalização do 

Conhecimento [CIC] 

Este projeto foi comprometido em função das 

mudanças de gestão tanto do Presidente, 

quanto do gerente executivo do projeto. 

Espera-se que em 2019 o cronograma volte ao 

curso natural. 

Projeto de Arquitetura da Informação 

de Tecnologia da Informação 

Este projeto foi replanejado devido à enorme 

quantidade de soluções de self-service BI que 

foram demandadas e entregues em 2018. As 

atividades do projeto, inicialmente, previam 

apenas o mapeamento de informações, mas 

devido à enorme demanda de soluções para as 

áreas, a equipe precisou mudar o escopo e 

cronograma do projeto para atendê-las. 

Modelo de Gestão de Projetos Estratégicos 

do Plano Diretor Institucional [MOGEPE] 

A carência de recursos humanos comprometeu parte 

das entregas previstas para 2018, em especial a 

geração de relatórios gerenciais automatizados. No 

entanto parte dos aprimoramentos previstos para 

2019 foram antecipadas, tais como o módulo de 

orçamento. As entregas previstas para o ciclo não 

serão comprometidas por esses atrasos, desde que os 

recursos humanos para a execução do projeto sejam 

adequados. 

13 PROJETOS COM ATRASOS QUE AFETARAM SUA CONCLUSÃO DENTRO DO PRAZO ESTIMADO 
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        ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS 

 Plano Anual de Aquisições [PAAq] 

Houve acréscimo do escopo inicialmente previsto, a partir da inclusão de mais informações acerca das aquisições previstas para 2019, de modo a 

garantir o fornecimento de todos os dados necessários ao atendimento do objetivo do Projeto.  A submissão do PAAq-2019 à Diretoria Executiva 

estava prevista para dezembro de 2018, porém, com o aumento do escopo e com a adoção da estratégia de alinhar o Plano de Aquisições com a 

Lei Orçamentária Anual (LOA 2019 - aprovada apenas em janeiro), a fim de conferir maior consistência e confiabilidade ao Projeto, o cronograma 

previsto sofreu pequeno atraso e o Relatório do PAAq-2019 está previsto para ser submetido à DE no primeiro trimestre de 2019. 

Norma de Porta-vozes, Divulgação e 
Relacionamento Institucional 

O projeto sofreu atrasos em função de 
prioridades dadas a outros projetos 
estratégicos coordenados pela área de 
comunicação da empresa. No entanto, seu 
término está previsto para o primeiro trimestre 
de 2019. 

Plano de Trabalho da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes [CIPA] 

Foi executado 80% do plano de trabalho da 

CIPA previsto para 2018. O que não foi 

realizado deveu-se a questões 

orçamentárias.  Como o contingenciamento 

orçamentário para 2019 deve comprometer 

o recurso para a CIPA, as ações que 

requerem orçamento foram retiradas do 

plano, ocasionando redução de escopo. 

Destaca-se que não foram comprometidas 

as exigências legais previstas para a 

comissão. 

Aperfeiçoamento do Sistema de 
Informações de Custo [SIC] 

Atraso na escolha da metodologia de custo e a 
definição na solução de TI impactaram o 

desempenho do projeto. 

Programa de Formação de Liderança 

O programa não foi executado em sua 
plenitude em função de afastamentos e 
substituições de lideranças que ocorreram ao 
longo do 2018. Para 2019 estão previstas 
ações para capacitar 100% dos líderes da 
empresa. 

Consolidação do Sistema Normativo 

Previsto para julho de 2018, o Manual de 
Fiscalização e Gestão de Contratos foi concluído, 
mas não foi aprovado pela Diretoria Executiva até 
o final do ano. 

A análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e na estratégia de longo prazo, referente ao exercício de 2018, encontra-se 

prevista para a próxima reunião do Conselho de Administração da EPE, cujas conclusões serão publicadas no site da EPE e informadas ao Congresso Nacional e ao 

TCU, nos termos previstos no art.23, parágrafo segundo da Lei n.º 13.303/2016 c/c art.57 – inciso XXXIV do Estatuto Social da Empresa. 
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          RESULTADOS RELEVANTES DA GESTÃO 2018  

 

A EPE tem papel relevante no processo dos leilões 

para expansão da oferta de energia elétrica do País. 

Em 2018, assim como nos anos anteriores, a EPE 

conduziu o processo de habilitação técnica dos 

empreendimentos de geração participantes dos 

leilões, em conformidade com o que estabelece o 

Decreto n.° 5.163/2004.  

Esse processo se configura como um filtro técnico 

para os projetos que não cumprem todos os 

requisitos exigidos e, consequentemente, 

apresentariam dificuldades em viabilizar sua 

implantação. Nesse sentido, são eliminados do 

processo empreendimentos que poderiam não 

honrar os contratos assumidos, gerando 

impactando nas tarifas dos consumidores e 

comprometendo a segurança energética do Sistema 

Interligado Nacional – SIN. No leilão A-4/2018, cerca 

de 37% dos projetos foram inabilitados 

tecnicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O quadro abaixo apresenta a quantidade de projetos cadastrados, habilitados e vencedores nos Leilões de 
Energia Nova realizados em 2018: 
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Preços para o Consumidor e Investimentos Viabilizados 

No Leilão A-4, foram contratados 298,7MW médios, cujos preços médios de venda 

por produto foram: R$ 198,12/MWh (hidrelétrica), R$ 198,94/MWh (biomassa), 

R$ 67,60/MWh (eólica), e R$ 118,07/MWh (solar fotovoltaica). O total de 

investimento previsto para instalação dos empreendimentos vencedores é de 

aproximadamente R$ 5,3 bilhões. Já no Leilão A-6, foram contratados 835,0 MW 

médios, cujos preços médios de venda por produto foram: R$ 181,48/MWh 

(hidrelétrica), R$ 179,85/MWh (termelétrica) e R$ 90,45/MWh (eólica). O total de 

investimento previsto para instalação dos empreendimentos vencedores é de 

aproximadamente R$ 7,7 bilhões. Os dois leilões apresentaram grande competição, 

principalmente nas fontes eólica e solar, resultando em deságios superiores a 50% 

com relação ao preço-teto definido. Esse cenário beneficia os consumidores que 

podem pagar tarifas menores e contar com uma matriz renovável e diversificada. 

Como exemplo, a figura ao lado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A observância do Programa contribui para o atingimento do Objetivo Estratégico 

“Aperfeiçoar a governança institucional” e, em consonância, para a contribuição do 

cumprimento da Iniciativa Estratégica “Estimular a vivência de um ambiente de ética e 
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Distribuição Geográfica dos projetos Habilitados, por Potência, no Leilão A-6/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteira de projetos disponíveis no país e 

Redução de assimetria de informação 

Diversos cadastrados para projetos foram 

participação tanto no Leilão A-4 quanto no Leilão A-6. 

A partir dos projetos habilitados para esses leilões, é 

possível obter o portfólio de projetos disponível para 

implantação no Brasil, conforme figura ao lado 

(valores em MW). Conhecer essa carteira de projetos 

é fundamental para o planejamento energético do 

país, considerando o seu volume disponível, bem 

como sua diversificação. Esse conhecimento é 

resultado do trabalho de habilitação técnica 

desenvolvido pela EPE. Com o intuito de esclarecer 

dúvidas dos agentes relativas ao cadastramento e ao 

processo de habilitação técnica para os leilões, a EPE 

disponibiliza desde 2009 o e-mail aege@epe.gov.br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O canal hoje é o elo de ligação entre EPE, 

empreendedores e a sociedade, recebendo não 

somente dúvidas, mas também críticas, sugestões e 

informações. Assim, o empreendedor tem acesso 

rápido e facilitado às informações para sua tomada de 

decisão, a partir de uma fonte oficial e neutra como a 

EPE, o que permite que a informação seja fornecida 

da forma mais completa, fidedigna e atualizada 

possível. A existência desse canal permite reduzir a 

assimetria de informações entre os participantes do 

leilão, aumentando a qualidade dos projetos e 

elevando o nível de competição, o que se reverte 

diretamente em benefício da sociedade.  

Em 2018, ao longo do processo de habilitação técnica, 

a EPE promoveu diligências individuais em cada 

projeto e esclareceu mais de 1.400 dúvidas por e-

mail, conforme a figura ao lado. Além disso, foram 

realizadas diversas reuniões com os agentes e 

publicados Informes e Instruções Técnicas sobre o 

processo de habilitação técnica, de modo a preparar 

os agentes para o leilão. Assim, além de respaldar 

tecnicamente os projetos, a EPE auxilia no 

conhecimento dos diversos agentes sobre os seus 

riscos ao participarem do processo licitatório, o que 

ajuda a resguardar os consumidores de uma seleção 

adversa. 

USINAS HIDRELÉTRICAS REVERSÍVEIS 

O armazenamento de energia é um fator 

fundamental para consolidar a participação de fontes 

de geração renováveis e não controláveis na matriz 

elétrica brasileira, em um contexto de reduzida 

expansão de hidrelétricas com reservatórios de 

regularização e de metas relacionadas a acordos 

climáticos globais. Dentre as diferentes tecnologias 

de armazenamento existentes, destacam-se as Usinas 

Hidrelétricas Reversíveis (UHR), como uma forma 

comprovadamente eficiente, econômica e 

sustentável, com diversos benefícios relacionados à 

segurança e qualidade da energia elétrica, nos países 

que implantaram essa tecnologia.  

 

file://///epe.lan/Arquivos/!Publico/DEE/SEG/!COMUM-SEG/AEGE%20-%20Perguntas%20e%20Respostas/aege@epe.gov.br
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Visto isso, e considerando que no Brasil não existem 

estudos atualizados com precisão adequada que 

tratem de UHR, a EPE incluiu em seu Planejamento 

Estratégico a elaboração de Estudos de Inventário de 

UHR, inicialmente para os estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo, com o objetivo de mapear os locais mais 

promissores para a implantação de UHR, caracterizar 

as obras e equipamentos de cada UHR, e avaliar o 

potencial, a luz do estado da arte tecnológico, 

mercadológico e socioambiental. Em 2018 a EPE 

apresentou uma metodologia para desenvolvimento 

do estudo e os resultados preliminares do potencial 

do estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho auxilia 

diretamente o planejamento do setor elétrico, 

fomentando a discussão para a criação de normativos 

específicos, atualmente inexistente no Brasil. 

 

ESTUDOS DE ATENDIMENTO AOS SISTEMAS 
ISOLADOS 

 

Por atribuição do Decreto nº 7.246/2010 e da Portaria 

MME nº 67/2018, a EPE é responsável pela avaliação 

do planejamento do atendimento aos Sistemas 

Isolados, bem como pela análise e habilitação técnica 

das “propostas de solução de suprimento” candidatas 

nos leilões para expansão ou substituição da geração 

nesses sistemas. Para tanto, em 2018, a EPE realizou 

“workshop” com os representantes das distribuidoras 

de energia elétrica com Sistemas Isolados, ONS e 

CCEE, para tratar das premissas e critérios adotados e 

critérios pelas distribuidoras nos estudos de expansão 

dos seus mercados, além de esclarecer sobre as 

alterações decorrentes da nova legislação (Portaria 

nº  67/2018, que sucedeu a Portaria nº 600/2010). A 

EPE recebeu e analisou os dados submetidos pelas 

distribuidoras, consolidando as informações no 

"Relatório de Planejamento para Atendimento aos 

Sistemas Isolados, Horizonte 2023 – Ciclo 2018. O 

documento apresenta, para toda a sociedade, os 

dados de localização, expectativa de crescimento dos 

mercados, previsões de interligação, resumo do 

parque gerador instalado e análise de balanço entre 

oferta e demanda para cada localidade. Os pontos 

amarelos do mapa ao lado apresentam a localização 

dos cerca de 270 sistemas isolados do país. Esse 

relatório subsidiará a aprovação do planejamento 

anual pelo Ministério de Minas e Energia (MME), 

possibilitando a definição das diretrizes para a 

realização dos leilões para suprimento aos sistemas, 

com o intuito de propiciar o melhor atendimento a 

essa população.  

Ao longo de 2018 deu-se continuidade aos estudos 

sobre o suprimento de energia elétrica ao Sistema 

Isolado de Boa Vista, tendo sido publicada uma série 

de Notas Técnicas (disponíveis a toda sociedade no 

site da EPE), de forma a subsidiar o Grupo de Trabalho 

(GT Roraima) criado pelo CMSE em 2017. Foram 

realizadas diversas simulações técnico-econômicas 

avaliando a inserção de fontes renováveis nesse 

sistema, de forma a reduzir a geração a partir de 

combustíveis fósseis, bem como minimizar o custo 

total de geração em Roraima. Esses estudos serviram 

de base para a definição do “Leilão para Suprimento 

a Boa Vista e Localidades Conectadas”, objeto da 

Portaria MME nº 512 de 21/12/2018, previsto para 

Maio de 2019. 

 

PLANO DECENAL DE ENERGIA 2027 
 

O plano decenal de expansão de energia - PDE, por 

meio da análise de distintos cenários, fornece ao 

mercado informação útil e relevante para a tomada 

de decisão dos agentes, que tomam decisões de 

investimento sob incerteza, e permite a análise das 

condições de adequabilidade de suprimento sob 

Usina Hidrelétrica Reversível: uma forma 

comprovadamente eficiente, econômica e 

sustentável de armazenamento de energia. 

A EPE contribui com o planejamento do setor 

elétrico, fomentado a discussão de UHR no 

Brasil. 
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diferentes cenários futuros possíveis. 

Especificamente na elaboração dos estudos 

indicativos relacionados a expansão da oferta de 

geração, utiliza-se um modelo de decisão de 

investimentos (MDI) como apoio para a indicação da 

evolução da expansão da oferta no horizonte decenal, 

buscando sinalização de expansão ótima do sistema 

através da minimização do custo total de expansão 

(custo de investimento mais custo de operação) com 

restrições de confiabilidade. 

E como o aperfeiçoamento do MDI é uma atividade 

constante na EPE, em 2018 o modelo passou a 

representar a curva de carga em quatro patamares 

(ponta, pesada, média e leve) e mais uma restrição de 

capacidade. Essa abordagem, além de representar 

melhor a operação do sistema, permite uma primeira 

sinalização para benefícios provenientes de 

tecnologias de armazenamento, que poderão ser 

importante recurso para os crescentes requisitos de 

capacidade e flexibilidade. 

Evidencia-se que, conforme último PDE aprovado 

pelo MME, denominado PDE 2027, desconsiderando 

os investimentos associados à expansão já 

contratada, a expansão indicativa de oferta de 

referência requer investimentos estimados em 

geração da ordem de R$ 156,1 bilhões no período de 

2022 a 2027, para o suprimento da carga nos 

ambientes regulado e livre. E admitida uma projeção 

alternativa de carga, associada a maior crescimento 

econômico do País, os investimentos estimados 

podem atingir a ordem de R$ 182 bilhões. 

Tais estudos subsidiam a tomada de decisão 

executiva sobre execução de leilões, planejamento de 

setores com interfaces com o sistema de geração, 

destacando-se os segmentos de transmissão de 

energia e de gás natural, e políticas públicas do setor. 

Entretanto, considerando seu caráter indicativo, a 

expansão de capacidade de geração resultante não 

determina diretamente os investimentos, cabendo 

aos agentes contestar a visão apresentada no plano 

através de suas decisões de investimento.  

De fato, a expansão efetiva depende dos resultados 

dos leilões de energia. Contudo, como tem sido 

largamente reconhecido pelos agentes que atuam no 

mercado de energia elétrica, o referido plano 

constitui uma referência importante tanto para a 

quantidade de energia que o sistema como um todo 

demandará quanto para a composição da oferta. 

No que se refere a interface entre o planejamento 

indicativo e os leilões, há variantes importantes a 

serem exploradas. Nesse tema cabe evidenciar que, 

conforme estabelecido na sistemática dos leilões, o 

MME define, ouvida a EPE, os parâmetros utilizados 

para indicar as quantidades demandadas dos 

produtos dos leilões de contratação de energia nova, 

voltados para a expansão do parque gerador. Para a 

referida manifestação, a EPE busca consistência com 

o planejamento da expansão da oferta, resguardando 

que haja incentivo à competição dentro de cada 

produto. 

Assim, são considerados nas análises tanto a 

composição tecnológica apontada como resultado do 

plano decenal quanto informações resultantes do 
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processo de habilitação técnica, conduzido pela EPE, 

assim como a experiência de leilões anteriores. E 

conforme metodologia proposta pela EPE, as 

indicações podem ser ajustadas pelo próprio MME 

para garantia de competitividade nos produtos, tendo 

como base o resultado do aporte de garantias 

financeiras e a demanda total do certame, 

informações restritas e de caráter confidencial. 

Ainda a respeito das avaliações que subsidiam o 

MME, a EPE realiza estudo quanto à necessidade ou 

não de contratação adicional de energia de reserva, 

em conformidade com o disposto no Decreto nº 

6.353, de 16 de janeiro de 2008. 

Nesse contexto, desde 2008 foram realizados nove 

leilões específicos para recomposição do lastro de 

energia do Sistema e ampliação da segurança no 

fornecimento de energia elétrica, ou seja, associados 

ao risco de não atendimento à demanda de energia 

do Sistema. Entretanto, a partir de 2016 não tem sido 

mais identificada necessidade de leilões desta 

natureza. 

Por outro lado, como sinalizado nos estudos do 

planejamento da expansão e reforçado em estudo 

elaborado em 2018 sobre a visão do planejamento da 

expansão em relação ao atendimento das 

necessidades do Sistema Interligado Nacional - SIN, 

no citado ano foi evidenciada discussão associada ao 

risco de não atendimento à demanda de potência do 

Sistema. 

A necessidade de ampliação da capacidade de 

potência do sistema, de forma a atender a demanda 

a todo momento, em razão da alteração do perfil da 

matriz de oferta de energia, está apresentada a 

seguir, conforme PDE 2027: 

 

Ainda no ano de 2018, destaca-se estudo elaborado 

pela EPE para avaliação dos possíveis impactos da 

alteração da modalidade contratual de usinas eólicas. 

Considerando dados técnicos atualizados de 

expectativa de geração, recurso natural e cenários de 

Preços de Liquidação de Diferenças (PLD), alinhados 

com o modelo de operação utilizado pelo setor e 

tendo como referência tanto a expansão contratada 

e indicada no horizonte decenal quanto a 

consideração de cenários a partir do histórico de 

preços, o estudo buscou avaliar o impacto sobre os 

riscos financeiros decorrentes da mudança da 

modalidade contratual de empreendimentos eólicos, 

de disponibilidade para quantidade, com especial 

atenção para a definição da sazonalidade associada a 

tais contratos. 

Sobre os trabalhos associados a base de dados 

anemométricos e climatológicos, denominado 

Sistema AMA, a EPE em dezembro de 2018 recebia 

regularmente a cada quinzena, medições efetuadas 

em 544 parques eólicos, em conformidade com a 

Portaria MME n° 29, de 28 de janeiro de 2011. Tais 

dados são usados como referencial para estudos do 

planejamento, em especial no que se refere à 

integração de parques eólicos ao sistema elétrico 

nacional, e resultam em divulgação na página 

eletrônica da EPE de valores médios mensais 

verificados de cinco variáveis de interesse 

(temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do 

vento, direção do vento e permanência de velocidade 

do vento) nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte, e Rio Grande do Sul. 

Vale ainda pontuar que a EPE também se envolve nas 

análises associadas aos projetos que comercializaram 

energia em leilões do ambiente regulado e solicitam 

alteração de características técnicas. Em 2018 foram 

finalizados 92 processos deste tipo, considerando por 

fonte: 
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No que se refere as atividades relacionadas a garantia 

física, de competência legal da EPE conforme Decreto 

nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, em 2018 foram 

analisados 3.336 processos associados a cálculo ou 

revisão de garantia física, divididos percentualmente 

por fonte conforme segue: 

 

 

 

, 

 

 

Aos processos formalmente finalizados, com 

encaminhamento ao MME e/ou publicação em 

Portaria do MME, estão associados 267 processos, 

totalizando aproximadamente 1.878 MW médios de 

diferença no lastro contratual das usinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, destaca-se ainda os esforços da EPE 

ao longo de 2018 nos Grupos de Trabalho da 

Comissão Permanente para Análise de Metodologias 

e Programas Computacionais do Setor Elétrico – 

CPAMP, da qual também participam o MME, ANEEL, 

ONS e CCEE. Atualmente estão em funcionamento 

três grupos de trabalho (GT), a saber: GT 

Metodologia, coordenado pela EPE, GT Governança, 

coordenado pelo MME, e GT Leilões, coordenado pela 

CCEE. 

Das atividades conduzidas pelo GT Metodologia, em 

2018 foram realizadas 37 reuniões do GT, além de 3 

reuniões com os agentes, assim como divulgados 3 

relatórios, sendo que dois foram objeto de Consulta 

Pública aberta pelo MME. Merece destaque ainda as 

ações adotadas pela coordenação do GT, 

principalmente a partir do 2º semestre de 2018, no 

sentido de minimizar o risco de não atendimento aos 

cronogramas de trabalho estipulados, e de motivar a 

participação dos agentes do setor e da academia 

buscando obter contribuições mais efetivas, 

agregando valor às propostas de avanços 

metodológicos. 

Vale pontuar também a iniciativa da EPE de propor a 

revisão dos critérios de garantia de suprimento 

definidos em Resoluções CNPE, visando aumentar a 

aderência entre o planejamento da operação, 

planejamento da expansão e cálculo de garantia 

física. Assim, o planejador entregaria ao operador um 

sistema mais seguro, dado determinados níveis de 

riscos julgados aceitáveis, ao menor custo. Realizou-

se diversos estudos ao longo de 2018, tendo sido 

observados avanços significativos, com previsão de 

conclusão em maio de 2019. Destaca-se a 

participação da EPE no evento CEMdays em 

novembro de 2018, onde fez uma apresentação dos 

estudos em andamento em um painel específico 

sobre esse tema, motivando discussões muito 

interessantes entre os participantes, dentre eles 

representantes da IEA, MME e PSR. 

 

Em 19 de novembro de 2018, destacamos que foi 

celebrado o Contrato CT-EPE-030/2018, referente a 

aquisição de ferramentas computacionais para 

planejamento da expansão e respectivo treinamento, 

utilizando recursos do Projeto META, contemplado no 

subprojeto do Termo de Referência nº 57 (TdR57). 

Estas ferramentas adquiridas têm como objetivo 

habilitar a equipe da EPE a realizar simulações 

computacionais com importantes avanços em relação 

às ferramentas até então utilizadas, em especial para 
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representar: 

• Maior integração nas decisões de expansão 

dos sistemas de geração e transmissão e suprimento 

de gás; 

• Maior granularidade, com representação 

individualizada de geradores e da rede elétrica e de 

suprimento de gás; 

• Maior detalhamento da operação até o nível 

horário, dada a crescente penetração de geração 

intermitente (eólica e solar). 

 

PROGRAMA DE EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO E PLANO 
DE EXPANSÃO DE LONGO PRAZO PET/PELP 
 

O PET/PELP, é um relatório gerencial que contém 

todas as obras de expansão do Sistema Interligado 

Nacional, definidas a partir dos estudos de 

planejamento elaborados pela EPE e que ainda não 

foram outorgadas. O relatório é composto por duas 

partes: (a) a primeira parte engloba as obras no 

horizonte do PET, isto é, ao longo dos seis primeiros 

anos; (b) a segunda parte trata das obras no horizonte 

do PELP, ou seja, a partir do sétimo ano.  A primeira 

parte (PET) compreende a consolidação das análises 

e resultados dos estudos de viabilidade técnico-

econômica e socioambiental de alternativas 

(relatórios denominados R1), visando proporcionar 

ao MME e aos agentes do setor elétrico uma visão 

completa dos empreendimentos recomendados para 

serem instalados no Sistema Interligado Nacional 

(SIN) no horizonte de seis anos, inclusive com a 

estimativa de custos destes empreendimentos, em 

duas edições anuais – março e setembro. A segunda 

parte (PELP) trata das obras identificadas para entrar 

em operação a partir do sétimo ano, têm caráter 

indicativo, podendo ser confirmadas, antecipadas ou 

postergadas, a depender da evolução do mercado e 

do plano de geração.  

A edição PET/PELP 2018 – 1º semestre apresentou, a 

recomendação de implantação de cerca de 19.600 km 

de novas linhas de transmissão e 52 novas 

subestações e/ou novos pátios. Esses 

empreendimentos representaram um investimento 

estimado de R$ 32,8 bilhões. 

 

Já na edição PET/PELP 2018 – 2º semestre, com a 

inclusão de novas instalações recomendadas pelos 

estudos realizados entre março e agosto e exclusão 

dos empreendimentos licitados e autorizados neste 

período, os montantes apresentados foram de 12.400 

km de linhas de transmissão, 41 novas subestações 

e/ou novos pátios, e investimento estimado de R$ 

20,7 bilhões. Os gráficos a seguir apresentam o 

resumo das recomendações e estimativas de 

investimentos referentes às duas edições do 

PET/PELP 2018. 
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ESTUDOS DE TRANSMISSÃO 
 

Durante o ano de 2018, a EPE/STE concluiu 25 estudos 

de planejamento, com objetivos que vão desde a 

identificação de reforços para assegurar níveis 

adequados de confiabilidade para o atendimento 

elétrico regional até estudos que visam preparar a 

rede elétrica do país para integrar e viabilizar o 

escoamento da energia de grandes potenciais 

energéticos regionais.   

Dentre os estudos realizados em 2018, merece 

destaque especial aquele realizado para definir a 

expansão do sistema de transmissão para 

escoamento do potencial termelétrico dos estados do 

Rio de Janeiro e Espírito Santo cadastrado no leilão de 

energia A-6 de 2017, da ordem de 10.000 MW.  Desse 

total, 2.138 MW (usinas GNA Porto do Açu III e Vale 

Azul II) foram vendidos no leilão, a serem 

incorporados no sistema em 2023, somando-se ao 

montante de 1.299 MW da UTE Novo Tempo que 

alterou seu ponto de conexão da região de Ipojuca, 

em Pernambuco, para São João da Barra, no Rio de 

Janeiro. Vale salientar que o dimensionamento desse 

sistema não visou somente o escoamento da geração 

térmica local, mas também ao atendimento às cargas 

das regiões dos Lagos e do Norte Fluminense e ao 

potencial termelétrico existente na região. 

São apresentados a seguir os principais estudos 

realizados para as diversas regiões do Brasil: 

Na Região Norte destacam-se: (i) a revisão do estudo 

para definir o sistema para o escoamento do 

potencial de geração existente/futuro e atendimento 

da carga da região de Dianópolis; (ii) revisão do 

estudo para o suprimento às cargas das margens 

direita e esquerda do rio Amazonas especialmente as 

cidades de Oriximiná, Óbidos, e Juruti no Pará, bem 

como Parintins no estado do Amazonas; (iii) estudo de 

suprimento a região de Novo Progresso, localizado na 

região sudoeste do Pará. 

Na Região Nordeste podem ser destacados: (i) os 

estudos para o atendimento as Regiões Oeste e 

Extremo Sul da Bahia; (ii) estudo para solucionar o 

esgotamento das subestações Cícero Dantas e 

Olindina, na Bahia; (iii) estudo para indicar uma nova 

solução de planejamento para atendimento às cargas 

da Coelba na região metropolitana de Salvador 

devido a não construção da SE Pirajá e linhas de 

transmissão em 230 kV associadas, arrematadas em 

leilão pela CHESF.  

Na Região Sudeste foram desenvolvidos vários 

estudos como: (i) estudo para identificar e 

recomendar obras de transmissão para propiciar 

aumento de margem para contratação de 

fotovoltaicas/biomassa e atendimento à carga da 

região noroeste do estado de São Paulo; (ii) estudo 

para identificar solução alternativa à LT 440 kV Fernão 

Dias – Cabreúva, sem proponente em três tentativas 

de licitação, e necessária para novembro de 2018, que 

apresentou como solução o seccionamento da LT 

440kV Bom Jardim – Água Azul na SE 440kV Fernão 

Dias, com a construção de um trecho de LT 440 kV, 

em circuito duplo, de 32 km, em 2022, a ser 

autorizada; (iii) estudo de atendimento ao Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba, que teve como objetivo 

recomendar reforços estruturais tanto para o 

atendimento às cargas regionais como para ampliar 

as margens de transmissão para conexão de novos 

empreendimentos de geração, com destaque para 

usinas a biomassa e fotovoltaicas; (iv) estudo de 

atendimento à carga da região da Zona da Mata 

Mineira. 

Na Região Sul destaca-se revisão do estudo de 

atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões 

Norte e Vale do Itajaí, viabilizando, adicionalmente, o 

atendimento elétrico ao mercado local nas regiões de 

Joinville, Jaraguá do Sul, Indaial e Itajaí, com 

investimentos da ordem de R$ 3,0 bilhões.     

Em 2018, foram realizados dois leilões de 

transmissão:  leilões 002/2018, em 28 de junho, e 

004/2018, em 20 de dezembro. Em ambos foram 

arrematados 100% dos lotes ofertados, com 

investimentos da ordem de R$ 6,0 bilhões (leilão 

02/2018) e R$ 13,2 bilhões (leilão 04/2018), com 

deságios médios de 55,3% e 46,1%, respectivamente.  

Os resultados desses leilões têm efeitos importantes 

na evolução do sistema elétrico brasileiro, 

ressaltando-se que os empreendimentos licitados são 

oriundos dos estudos de planejamento da 

transmissão realizados e coordenados pela 

Superintendência de Transmissão de Energia, com 

colaboração da Superintendência de Meio Ambiente. 

Esses estudos são iniciados com a identificação da 

necessidade de expansão da rede elétrica, passando 

pela concepção das alternativas, análise de 

desempenho técnico-econômico e socioambiental e 

finalizados com recomendação da solução a ser 

implementada. 

A seguir são apresentados quadros resumos dos lotes 

ofertados nos dois leilões de transmissão, suas 

localizações e benefícios proporcionados.
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-Leilão 002/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
Atendimento às cargas da região metropolitana de 

Florianópolis
11

Atendimento  elétrico às regiões Nordeste do Tocantins e 

Sul do Maranhão

2 Atendimento às cargas da região de Campos – RJ 12 Atendimento ao estado de Goiás

3 Atendimento às regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza 13
Atendimento  à região de Rio Claro e Rio Verde, localizada 

no estado de Goiás

4 Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa 14
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande 

do Sul e Região de Cruz Alta

5
Atendimento às cargas da região de Cícero Dantas,Olindina 

e Catu - BA
15

Suprimento de energia elétrica à região metropolitana de 

Belém e Nordeste do Estado do Pará

6 Atendimento às cargas da SE Tomba, no estado da Bahia 16

Expansão para atendimento ao critério "N-1" nos regionais 

Porto Franco e Balsas, localizadas nas regiões nordeste do 

Tocantins e sul do Maranhão

7 Escoamento de geração na área sul da região Nordeste 17

Suprimento às cargas da CELPE localizadas na região do 

sertão do Araripe e às cargas da EDPI localizadas na região 

do Alto Médio Canindé (PI)

8 Atendimento elétrico à região do Sertão de Alagoas 18

Suprimento de energia elétrica às cargas da região 

nordeste do Maranhão, atendidas atualmente a partir da 

SE Coelho Neto

9
Atendimento às cargas da região metropolitana de 

Fortaleza
19 Atendimento elétrico à região sudeste do Pará

10 Atendimento elétrico à região do Vale do Paraíba 20
Escoamento do Potencial Solar das Regiõse Norte e 

Noroeste de Minas Gerais

Lote/Motivação

1

Atendimento ao estado de Santa Catarina, regiões Norte e do 

Vale do Itajaí. Viabilizará o atendimento elétrico ao mercado 

local, nas regiões de Joinville, Jaraguá do Sul, Indaial e Itajaí

9

Possibilitar o fechamento do anel 230 kV entre as SE Lechuga, Jorge 

Teixeira, Mauá III e Manaus, agregando confiabilidade ao 

atendimento elétrico à região metropolitana de Manaus

2 10

Proporcionar o escoamento de geração térmica e eólica na região sul 

do Rio Grande do Sul, a redução dos requisitos de despacho térmico 

local por razões elétricas, a eliminação das restrições de tranferência 

de energia entre o Brasil e o Uruguai e o aumento na confiabilidade 

do atendimento ao mercado da região sul do estado

3 11

Escoamento de geração térmica e eólica na região sul do Rio Grande 

do Sul, a redução dos requisitos de despacho térmico local por razões 

elétricas, a eliminação das restrições de tranferência de energia 

entre o Brasil e o Uruguai e o aumento na confiabilidade do 

atendimento ao mercado da região sul do estado

4

Escoamento do potencial de geração hidráulica e fotovoltaico nos 

estados da Bahia e do Tocantins, atendimento elétrico à região 

de Dianópolis (nova SE 230/138 kV na SE 500 kV Gurupi). 

Interligação das SE Barreiras, Palmas e Gurupi, incrementando 

confiabilidade ao sistema de transmissão do estado do Tocantins

12

Escoamento de geração eólica futura nas na reigão Oeste do Rio 

Grande do Sul e o atendimento elétrico ao mercado da região Oeste 

do estado conforme as condições de qualidade e confiabilidade 

requeridas no Sistema Interligado Nacional

5 13

Proporcionar o Escoamento de geração eólica futura nas regiões do 

Litoral Norte do Rio Grande do Sul e costa ao longo da Lagoa dos 

Patos e o atendimento elétrico ao mercado da região do Litoral Norte 

do estado conforme as condições de qualidade e confiabilidade 

requeridas no Sistema Interligado Nacional

6 14
Aumento das capacidade de escoamento de geração eólica futura nas 

Regiões Sul, Oeste e litoral Norte do Rio Grande do Sul

7

Proporcionar o pleno escoamento das UHEs Santo Antônio do Jari, 

Cachoeira Caldeirão, Ferreira Gomes e Coaracy Nunes do estado 

do Amapá. E, adicionalmente, o atendimento elétrico à região de 

Almeirim, no estado do Pará, através do novo pátio 69 kV da SE 

Jurupari.

15

Possibilitar a integração da região de Humaitá (AM) ao Sistema 

Interligado Nacional, trazendo qualidade e confiabilidade no 

fornecimento de energia elétrica, além de permitir prescindir da 

geração termelétrica local, a óleo Diesel, estimada em cerca de 60 

milhões de reais por ano

8
Solução estrutural para o suprimento das cargas da regão de 

Capão Bonito em São Paulo
16

A SE 230/138 kV Parintins, novo ponto de suprimento de Rede Básica, 

permitirá integrar ao SIN os sistemas isolados localizados às margens 

direita do Rio Amazonas

Lote/Motivação

Permitirão o escoamento do potencial termelétrico dos estados 

do RJ e ES através da integração da rede de transmissão da 

região metropolitana do Rio de Janeiro às regiões de Macaé e 

Campos, principais polos de geração termelétrica do estado, e à 

interligação NE-SE

Atendimento ao mercado da região Oeste do estado de Santa 

Catarina conforme as condições de qualidade e confiabilidade 

requeridas no Sistema Interligado Nacional (SIN)

-Leilão 04/2018 
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AVALIAÇÃO DE RELATÓRIOS R2, R3 E R4 ELABORADOS 

POR TERCEIROS 

Além das análises de conformidade dos relatórios R2 

elaborados por terceiros, que no ano de 2018 

totalizaram 29 empreendimentos de transmissão, a 

EPE elaborou o relatório R2, “Expansão do sistema de 

transmissão para escoamento do potencial 

termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo”. Esse sistema de transmissão é composto por 

um tronco de transmissão em 500 kV, em circuito 

duplo, com cerca de 545 km de extensão, desde a 

subestação Terminal Rio, passando pelas subestações 

de Lagos e Campos 2, até a subestação de Mutum.   

Ainda com referência aos relatórios R2, também 

foram elaboradas pela EPE duas Notas Técnicas. A 

primeira, “Definição de parâmetros iniciais para o 

planejamento de linhas de transmissão aéreas”, cujo 

objetivo principal é apresentar os parâmetros 

elétricos e a capacidade térmica de transmissão de 

um conjunto de soluções em linhas de transmissão 

aéreas, a serem considerados nas escolhas inicias do 

planejamento da expansão da transmissão. A 

segunda Nota Técnica, “Transitórios 

eletromagnéticos de manobra em linhas de 

transmissão CA: experiência dos Relatórios R2”, com 

o objetivo de apresentar resultados da experiência do 

planejamento na avaliação do desempenho de linhas 

de transmissão em corrente alternada em 

decorrência de transitórios eletromagnéticos de 

manobra através da compilação das avaliações 

efetuadas nos estudos efetuados desde 2006. Esses 

resultados poderão contribuir para o 

aperfeiçoamento de critérios para a elaboração ou 

dispensa de novos relatórios R2. 

No caso dos Relatórios R3, é feita uma análise 

expedita, e eventuais inconsistências são informadas 

ao MME, ou diretamente à empresa que elaborou o 

Relatório R3, nos casos de estudos que a EPE esteja 

acompanhando diretamente. 

 

INFORMATIVOS TÉCNICOS DESTINADOS AO MME 

Os Informativos Técnicos referem-se à análise de 

interferências entre empreendimentos de geração, 

transmissão, petróleo e gás existentes e planejados, e 

áreas propostas para criação ou revisão dos limites de 

unidades de conservação, terras indígenas, territórios 

quilombolas e projetos de assentamento. Esses 

Informativos constituem-se em manifestações 

conjuntas da SMA/DEA e da SPT/DPG mediante 

solicitação encaminhada pelo MME por meio de 

ofício. Em 2018, foram avaliados 31 projetos de 

assentamento; 40 territórios quilombolas; e 15 áreas 

ou unidades de conservação da natureza. 

Esses informativos têm na origem a Portaria 

Interministerial 02, de 19/12/2013, que estabeleceu 

procedimentos relativos às consultas realizadas aos 

ministérios (Minas e Energia, Justiça, Meio Ambiente, 

Cultura, Planejamento e Transportes) pelo extinto 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA no 

âmbito dos processos administrativos de aquisição e 

desapropriação de imóveis rurais para os fins de 

reforma agrária. Com essa Portaria promoveu-se a 

articulação entre os ministérios assegurando uma 

maior integração entre a política de reforma agrária e 

as demais políticas setoriais do Governo Federal. A 

prática acabou se vinculando também a questões de 

criação e revisão de unidades de conservação e 

territórios quilombolas e também para homologação 

de terras indígenas. 

 

INVENTÁRIOS HIDRELÉTRICOS  

Referentes aos estudos de inventários foram 

publicadas em 2018 quatro notas técnicas: 

EPE-DEE-DEA-NT-007/2018-r0 – Estudos de 

Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio 

Trombetas – Síntese dos Estudos Realizados 

EPE-DEE-NT-103/2018-r0 - Estudos de Inventário 

Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Trombetas – 

Síntese dos Estudos Realizados - Apêndice 

Cartográfico. 

EPE-DEE-DEA-NT-006/2018-r0 - Estudos de Inventário 

Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Negro – 

Síntese dos Estudos Realizados 

EPE-DEE-NT-102/2018-r0 - Estudos de Inventário 

Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Negro – 

Síntese dos Estudos Realizados - Apêndice 

Cartográfico. 

 

ESTUDOS DA TRANSMISSÃO 

Elaboração e emissão de 14 Relatórios R1, 

perfazendo 29 Linhas de Transmissão (LT) (2.900 km) 

e 18 Subestações (SE)  

Levantamentos de campo para 7 Relatórios R1 - 

Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Triângulo 

Mineiro, Zona da Mata e Fernão Dias – Cabreúva 
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Avaliação de Relatórios R3 elaborados por terceiros 

de 42 LTs e SEs associadas 

Em conjunto com o IBAMA, o MME e a Aneel, a EPE 

participou da organização do Workshop Integração 

de Conhecimentos sobre Planejamento, Regulação 

Setorial e Licenciamento Ambiental de Sistemas de 

Transmissão de Energia. Além dos organizadores 

participaram também o ONS e o TCU totalizando 63 

representantes das instituições. O evento ocorreu em 

outubro de 2018 objetivando a troca de informações 

sobre o papel de cada uma das entidades no 

planejamento, regulação e licenciamento ambiental 

de empreendimentos de transmissão, bem como o 

diagnóstico dos principais pontos críticos no 

processo, e a proposição de uma agenda de 

transformação.  

 

ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DA UHE BEM QUERER - 

DEA/SMA 

Os estudos de impacto ambiental (EIA/Rima) e do 

componente indígena (ECI) da UHE Bem Querer, com 

duração de quatro anos, foram contratados em 23 de 

fevereiro de 2018 e vêm sendo desenvolvidos no 

estado de Roraima, municípios de Boa Vista, Bonfim, 

Cantá, Caracaraí, Iracema e Mucajaí. Com o objetivo 

de obter a licença ambiental prévia junto ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), os estudos buscam avaliar os 

possíveis impactos que a construção e operação do 

empreendimento podem causar na região e propor 

medidas e programas socioambientais que possam 

minimizar, mitigar ou compensar os impactos 

identificados. Esses estudos irão subsidiar a avaliação 

do Ibama quanto à viabilidade socioambiental do 

projeto para emissão da licença prévia.  

Importante vertente dos estudos é o Plano de 

Comunicação e Relacionamento (PCR), cujo objetivo 

é promover o maior engajamento e participação da 

sociedade local na etapa de elaboração dos estudos 

socioambientais, alinhando expectativas em relação 

ao projeto e reduzindo potenciais conflitos. A 

implantação do PCR teve início em 2018 e foi marcada 

pelo lançamento do site do projeto 

(www.uhebemquerer.com.br), inauguração da base 

de apoio local em Boa Vista e realização de reuniões 

públicas, nos seis municípios localizados na área de 

estudo, para divulgação do início dos estudos e 

prestação de esclarecimentos à população local sobre 

a usina. Além disso, foram realizadas visitas técnicas 

e reuniões com instituições locais para o 

reconhecimento da região e o planejamento das 

atividades de campo programadas para 2019. As 

metas e objetivos planejados para 2018 foram 

plenamente alcançados e a figura a seguir apresenta 

os principais resultados do projeto. 

 

 

WEBMAP 

O Sistema de Informações Geográficas do Setor 

Energético Brasileiro - WebMap EPE 

(http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/webmap-epe) permite a 

qualquer cidadão consultar, medir e visualizar dados 

georreferenciados do setor energético brasileiro, 

bem como fazer download dos dados utilizados pela 

EPE nos estudos de planejamento setorial, incluindo 

usinas hidrelétricas, eólicas, solares; linhas de 

transmissão; campos de petróleo, de gás; 

termelétricas, subestações de energia e unidades de 

biocombustíveis, e informações auxiliares de 

importante correlação com à área energética, 

especialmente as de meio ambiente, como unidades 

de conservação da natureza, terras indígenas e 

quilombolas.  

As estatísticas do WebMap entre 01/01 a 31/12/2018 

encontram-se na tabela abaixo: 

 

 

GRUPO DE CAMADAS VIEWS 

WEBMAP 25.042 

ABASTECIMENTO 24.362 

SISTEMA ELÉTRICO PLANEJADO 24.307 

MEIO AMBIENTE 24.297 

BIOCOMBUSTÍVEIS 24.294 

SISTEMA ELÉTRICO EXISTENTE 21.556 

882

acessos ao site

245

participantes nas 
reuniões públicas

11 

atendimentos na 
base de apoio local

10

visitas técnicas na 
região

16

reuniões com 
instituições locais

8

produtos 
desenvolvidos

http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/webmap-epe
http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/webmap-epe
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INFORME - MERCADO INTERNACIONAL DE GNL 2018-

2027 – DPG/SGB 

Este informe se insere como um complemento das 

informações relativas ao mercado internacional de 

gás natural dentro do contexto do PDE 2018-2027. 

Tem como objetivo apresentar um panorama atual 

da dinâmica da indústria mundial de GNL e suas 

perspectivas, considerando-se a tendência de 

flexibilização contratual para contratos mais curtos 

frente aos de longo prazo, aumento do mercado 

spot, bem como as expectativas acerca do patamar 

de preços do GNL e suas implicações para a 

competitividade do gás natural (em particular, para 

o Brasil). O informe foi lançado simultaneamente 

em português e em inglês. 

ANÁLISE DE CONJUNTURA DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

O documento, de periodicidade anual, consolida os 

fatos mais relevantes referentes aos biocombustíveis, 

que ocorreram no ano anterior à sua divulgação. Os 

principais temas abordados são: a oferta e demanda 

de etanol e sua infraestrutura de produção e 

transporte, o mercado de biodiesel, a comercialização 

de bioeletricidade nos leilões de energia, o mercado 

internacional de biocombustíveis, as expectativas 

para novos biocombustíveis e as emissões de gases de 

efeito estufa evitadas pela utilização dessas fontes de 

energia. 

Adicionalmente, na edição 2018, ano base 2017, o 

documento apresentou um texto abordando a 

Política Nacional dos Biocombustíveis (RenovaBio), 

seus objetivos e possíveis desdobramentos, assim 

como os trabalhos desenvolvidos pela EPE com vistas 

a subsidiar o MME em sua condução. Sua publicação 

no sítio eletrônico da EPE ocorreu em 05 de junho de 

2018. 

ESTUDO SOBRE CENÁRIOS DE OFERTA DE ETANOL E 

DEMANDA DO CICLO OTTO 

Em 2018, foi publicada a terceira edição do estudo 

“Cenários de Oferta de Etanol e Demanda do Ciclo 

Otto”. Com a elaboração desse estudo, a EPE visa 

contribuir para a identificação das oportunidades e 

ameaças ao abastecimento nacional dos veículos 

leves de ciclo Otto (etanol e gasolina automotiva), 

assim como para a discussão acerca das alternativas 

de políticas públicas. Para tanto, o documento 

apresenta três cenários de oferta de etanol e seus 

desdobramentos para a demanda do ciclo Otto e 

sobre o balanço nacional de gasolina A no horizonte 

2018-2030. 

Na edição de 2018, foram detalhadas algumas 

premissas específicas e foi inserida uma segunda 

trajetória para determinadas variáveis do cenário de 

crescimento alto da oferta de etanol, em decorrência 

da célere tramitação da Política Nacional de 

Biocombustíveis (RenovaBio). Adicionalmente, o 

documento incluiu a apresentação da oferta da 

bioeletricidade da cana-de-açúcar exportada ao 

Sistema Interligado Nacional e o potencial de 

produção de biogás, bem como uma estimativa da 

contribuição do setor sucroenergético para a redução 

das emissões de gases de efeito estufa no Setor de 

Energia e uma avaliação dos investimentos 

associados. Sua publicação no sítio eletrônico da EPE 

ocorreu em 18 de maio de 2018. 

Instituições de governo e agentes de mercado 

(inclusive internacionais) solicitaram apresentações  

sobre tais cenários, para contribuir em suas 

respectivas tomadas de decisão. O estudo foi 

apresentado em diversos eventos e alvo de 

publicações especializadas no setor. 

Destaque-se que o documento foi utilizado para 

balizar as contribuições da EPE no Comitê RenovaBio 

para a definição das metas de descarbonização. 

ESTUDOS SOBRE A DEMANDA DE ENERGIA DOS 

VEÍCULOS LEVES 

O informe sobre Demanda de Energia dos Veículos 

Leves objetiva apresentar cenários de demanda de 

ciclo Otto no horizonte 2018-2030, de forma a 

cooperar para a identificação de oportunidades e 

ameaças sobre o abastecimento nacional de 

combustíveis. 

O estudo considera diferentes trajetórias de 

licenciamento, em função do cenário econômico e de 

avanços tecnológicos, como a penetração de veículos 

híbridos e elétricos. A participação dos combustíveis 

(gasolina A, etanol anidro e hidratado) no 

abastecimento dos veículos é obtida com base na 

oferta interna de etanol, no preço doméstico da 

gasolina C, no perfil da frota de leves e na evolução da 

eficiência veicular. Sua publicação no sítio eletrônico 

da EPE ocorreu em 25 de outubro de 2018. 

ESTUDOS SOBRE OS INVESTIMENTOS E CUSTOS 

OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO NO SETOR DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

O informe sobre Investimentos e Custos Operacionais 

e de Manutenção no Setor de Biocombustíveis tem 

como objetivo apresentar a metodologia de cálculo, 

premissas e estimativas de investimentos (CAPEX) e  
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custos operacionais e de manutenção (OPEX) 

relativas ao etanol de cana-de-açúcar (1G, 2G), etanol 

de milho, biodiesel e biogás (setor sucroenergético), 

para o período 2018–2030. Sua publicação no sítio 

eletrônico da EPE ocorreu em 18 de dezembro de 

2018. 

O estudo foi mencionado em diversas publicações 

especializadas no setor de biocombustíveis. 

ESTUDOS SOBRE A CAPACIDADE INSTALADA DE 

MOAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL 

Em 2018 foram atualizadas as estimativas de 

capacidade instalada de moagem de cana-de-açúcar 

do setor sucroalcooleiro, com o objetivo de embasar 

as projeções de produção de etanol e açúcar do Brasil. 

O Banco de Dados do Setor Sucroenergético foi 

atualizado e automatizado, incluindo a estimativa da 

capacidade instalada de produção de etanol anidro, 

hidratado e açúcar. 

ESTUDOS SOBRE O MERCADO DE AÇÚCAR 

Em 2018 houve a atualização deste estudo, que tem 

como objetivo embasar as projeções de produção de 

açúcar brasileiro para o novo ciclo do PDE, 

considerando os novos condicionantes do setor 

sucroalcooleiro e do mercado mundial. Para isso, 

foram atualizados os dados estatísticos existentes, 

comparados os diversos estudos sobre o assunto e foi 

aprimorada a metodologia para projeção de açúcar. 

Neste mesmo ano, também foi finalizada a 

estruturação e desenvolvimento do modelo de 

projeção de açúcar, contemplando cenários de 

produção, bem como os principais dados estatísticos. 

 

 

ESTUDOS SOBRE PRODUTIVIDADE DA CANA 

Em 2018, realizou-se a atualização das características 

das novas variedades de cana-de-açúcar (inclusive 

transgênicas e cana energia), com vistas à adequação 

e monitoramento do parâmetro produtividade da 

cana no modelo de oferta. Foi ajustada a premissa de 

entrada da cana-energia na modelagem de Oferta de 

Etanol para o ciclo de estudos do PDE2027. 

ESTUDOS SOBRE RENDIMENTO DA CANA 

O estudo sobre o parâmetro rendimento da cana 

objetivou subsidiar as projeções de médio e longo 

prazo da EPE, através do levantamento histórico 

desse parâmetro por região produtora. Em 2018, foi 

elaborada premissa de evolução do rendimento para 

o ciclo de estudos do PDE2027, discutida com 

diversos especialistas no tema. 

ESTUDOS SOBRE ETANOL DE MILHO 

Foi aprimorado o estudo sobre a produção de etanol 

de milho, através do levantamento das características 

técnicas das unidades produtoras, que resultou na 

criação de um banco de dados das unidades já 

existentes e daquelas que serão implantadas no 

horizonte de curto e médio prazo. Também foi feita a 

análise de dados estatísticos e de estudos sobre o 

etanol de milho. A metodologia de projeção da oferta 

de etanol de milho foi aprimorada e estruturada, 

sendo que as premissas adotadas foram previamente 

discutidas com especialistas do setor. Os resultados 

desse estudo constam no ciclo de estudos do 

PDE2027. 

 

 

ESTUDOS SOBRE CUSTOS DE INVESTIMENTO DO SETOR 

SUCROENERGÉTICO 

No ano de 2018, com o objetivo de identificar os 

custos de investimentos para plantas industriais 

produtoras de etanol e açúcar e efetuar simulações, 

foi realizada uma visita técnica ao Laboratório 

Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Como 

resultado, obtiveram-se custos de implantação de 

diversos tipos de plantas produtoras (com e sem 

produção adicional de açúcar), dentre elas: etanol de 

cana de primeira geração, etanol de segunda geração, 

etanol de milho. Para estes foram consideradas 

variações no perfil de produção entre açúcar e etanol 

e a produção em plantas isoladas e anexas. 

ESTUDOS DE COGERAÇÃO COM BIOMASSA DE CANA 

Em 2018 continuaram-se os estudos para a 

formulação de metodologia para o modelo de 

cogeração a partir da biomassa da cana. O objetivo 

deste modelo é estimar o potencial de geração 

elétrica a partir da biomassa da cana, considerando 

possíveis trocas de equipamentos, eficientização do 

processo, extensão do período de safra, assim como 

aumento do uso das palhas e pontas na geração. 

ESTUDOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS USINAS DE 

BIOMASSA DE CANA NOS LEILÕES DE ENERGIA 

O estudo tem como objetivo avaliar o montante de 

energia das usinas de biomassa de cana que 

participará do ambiente de contratação regulado 

(ACR) a cada ano, contribuindo para as estimativas do 

PDE. Considera-se também o montante de energia 

injetada no SIN por tonelada de cana processada por 

estas unidades, base de uma das metodologias 

desenvolvidas para as projeções de longo prazo. Em 
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2018, foi dada continuidade ao acompanhamento das 

usinas sucroenergéticas que venceram os leilões de 

energia. 

ESTUDOS SOBRE A INJEÇÃO DE ENERGIA NO SIN DAS 

USINAS DE BIOMASSA DE CANA 

Teve prosseguimento no ano de 2018 o 

acompanhamento da quantidade de energia injetada 

no SIN pelas usinas do setor sucroenergético. Com 

base nos dados de bioeletricidade da CCEE e da 

quantidade de cana-de-açúcar processada obtida no 

Banco de Dados Sucroenergético, obtém-se um fator 

de exportação de energia histórico, utilizado em uma 

das metodologias de projeções do PDE. Através 

destes estudos também avalia-se a eficientização 

deste segmento e a quantidade de energia 

disponibilizada no ambiente de contratação livre 

(ACL). 

ESTUDO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM 

BIOMASSA FLORESTAL 

Em 2018, continuou-se o estudo com vistas a elaborar 

a projeção decenal da exportação de energia elétrica 

a partir da biomassa florestal. Para tanto, foi 

atualizado o levantamento do histórico de injeção na 

rede e do perfil das unidades participantes e 

vencedoras dos leilões de energia, que utilizam como 

insumo essa biomassa. 

ESTUDOS SOBRE OFERTA DE BIOGÁS/BIOMETANO DO 

SETOR SUCROENERGÉTICO 

Em 2018 foi aprofundado o estudo para identificar o 

potencial de produção de biogás/biometano obtido 

de vinhaça e torta de filtro, resultado da fermentação 

desses insumos residuais nas usinas sucroenergéticas 

no Brasil. Foram considerados diversos cenários, 

avaliando, dentre outros parâmetros, quais grupos 

econômicos têm maior probabilidade de realizar 

investimentos para produção deste biocombustível, 

segundo segmentação financeira determinada pelo 

ItauBBA. Parte do resultado deste estudo foi inserido 

no PDE2027. 

ESTUDOS SOBRE BIOQAV 

Em 2018, realizou-se uma atualização do 

desenvolvimento das tecnologias de produção do 

BioQAV para mistura ao QAV. Para tanto, foram 

avaliados diversos documentos, destacando-se os da 

International Air Transport Association - IATA e 

International Civil Aviation Organization - ICAO. O 

estudo permitiu identificar a necessidade do 

desenvolvimento de uma modelagem bottom-up 

para o QAV. Os resultados das projeções realizadas 

foram inseridos no PDE2027. 

ESTUDOS SOBRE OFERTA DE BIODIESEL ATÉ 2030 

Em 2018, foi atualizado este trabalho que teve como 

objetivo identificar oportunidades e ameaças ao 

abastecimento nacional dos motores de ciclo Diesel 

(biodiesel e diesel), assim como para a discussão 

acerca das alternativas de políticas públicas. O estudo 

apresentou três cenários para a demanda de 

biodiesel, dentro da flexibilidade estabelecida pela 

lei. 

ESTUDO SOBRE A PENETRAÇÃO DOS VEÍCULOS 

HÍBRIDOS E ELÉTRICOS 

Em 2018, foram aprofundados os estudos sobre o 

papel dos Veículos Híbridos e Elétricos na busca pela 

redução de emissões veiculares (locais e globais) e 

pela segurança energética. Nestes documentos foram 

discutidos cenários de como se dará a participação 

destes veículos no mercado automotivo nacional até 

o horizonte de 2030. Dentre os parâmetros avaliados 

destacam-se: a caracterização das tecnologias; o 

panorama mundial dos veículos híbridos e elétricos 

(vendas, frota, preços e estações públicas de recarga); 

as barreiras à entrada e à disseminação da tecnologia 

e; as considerações finais. Estes estudos embasaram 

as premissas de projeção da EPE no que concerne à 

entrada frota dos veículos híbridos e elétricos no 

mercado brasileiro. 

ESTUDO SOBRE A EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS E DOS 

PREÇOS DA GASOLINA C E DO ETANOL HIDRATADO 

Este estudo tem como foco analisar o 

comportamento dos preços médios e relativos com os 

volumes comercializados, nacional e regionalmente, 

de gasolina C e etanol hidratado, aprofundando a 

análise da correlação entre preço e demanda. Em 

2018, o Banco de Dados de volumes e preços por 

estado, criado em 2015, foi otimizado pela STI, com a 

formulação de relatórios de volume e preço 

atualizados de forma automática, aumentando a 

acurácia dos dados arquivados, bem como 

melhorando os alicerces das análises. A base de dados 

permite prover informações históricas e auxilia na 

regionalização das projeções de demanda de gasolina 

C e etanol hidratado. 

ESTUDO SOBRE O PAPEL DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA 

ESTADUAL NO FOMENTO AO MERCADO DE ETANOL 

Este estudo visa analisar o papel da política tributária 

estadual no fomento ao mercado de etanol. Para 

tanto, avalia as diferenças nas alíquotas de ICMS do 

etanol hidratado e da gasolina C em algumas 

unidades da federação e os impactos para produção 
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e consumo do biocombustível. A pesquisa estima as 

consequências da tributação na redução de emissões 

de gases de efeito estufa e na oferta de 

bioeletricidade, bem como sobre a arrecadação 

estadual. 

O estudo teve início em 2017, com o caso de Minas 

Gerais. Em 2018, tal análise foi realizada para o estado 

de São Paulo, o que permitiu tecer considerações 

sobre as distintas políticas de diferenciação tributária 

adotadas, seja de curto ou longo prazo. 

ESTUDO SOBRE A VENDA DIRETA DE ETANOL 

Em 2018, a Área de Biocombustíveis da EPE realizou 

uma avaliação preliminar da proposta de projeto de 

decreto legislativo que flexibiliza a sistemática de 

comercialização de combustíveis, especificamente o 

etanol hidratado, possibilitando que os fornecedores 

deste biocombustível possam vendê-lo diretamente 

aos postos de revenda, sem a necessidade da 

participação do distribuidor de combustíveis no 

processo. O estudo indicou a necessidade de uma 

maior discussão e aprofundamento acerca de seus 

desdobramentos, sobretudo na Política Nacional dos 

Biocombustíveis – RenovaBio. 

ESTUDO SOBRE ESTADUALIZAÇÃO DA DEMANDA DE 

COMBUSTÍVEIS DO CICLO OTTO 

O estudo tem como objetivo realizar a estadualização 

da demanda de combustíveis do ciclo Otto nas 

projeções de longo prazo, a partir da projeção 

nacional. O desenvolvimento de metodologia para 

projeção das demandas por estados considerou a 

análise estatística do comportamento histórico de 

volumes comercializados de etanol hidratado, 

gasolina C e total ciclo Otto, através do cálculo das 

correlações associadas. Em 2018, foram 

aprofundados os estudos relativos à projeção da 

demanda de gasolina A, etanol anidro e etanol 

hidratado para o estado de São Paulo até o horizonte 

de 2030. 

ESTUDO SOBRE ESTADUALIZAÇÃO DA OFERTA DE 

ETANOL E AÇÚCAR 

Este estudo tem como objetivo realizar a 

estadualização da oferta de etanol e açúcar nas 

projeções de longo prazo, a partir da projeção 

nacional. Após levantamento e análise estatística dos 

principais indicadores que impactam este tema, 

procedeu-se a avaliação do comportamento histórico 

destes parâmetros, através do cálculo das correlações 

associadas. Foi aperfeiçoada a ferramenta utilizada 

para projeção das demandas por estados, com 

consolidação por região. Em 2018, os estudos 

relativos à projeção da oferta de etanol e açúcar para 

o estado de São Paulo foram aprofundados, incluindo 

o biogás, a bioeletricidade e o balanço de 

biocombustível até o horizonte de 2030. 

BANCO DE DADOS SUCROENERGÉTICO 

Em 2018, os trabalhos em conjunto com a STI para a 

migração do banco de dados sucroenergético do 

software Excel para o formato SQL / Oracle foram 

continuados visando facilitar sua operação e 

manutenção, melhorar a sistemática de elaboração 

de ferramentas de análise, assim como reduzir o 

tempo gasto para o carregamento do mesmo. A 

migração já foi validada e os relatórios-padrão foram 

criados. Neste ano, foram realizados ajustes nos 

relatórios, com a elaboração de métricas para 

selecionar determinados parâmetros. Também foi 

iniciada a inserção dos dados relacionados à 

bioeletricidade das unidades sucroenergéticas, 

buscando a maior integração das informações de 

cada usina. 

BANCO DE DADOS DE BIODIESEL 

No ano de 2018, iniciou-se a sistematização e 

automatização para download das informações 

relativas ao Biodiesel, assim como a disponibilização 

em formato de relatórios-padrão. Este trabalho foi 

desenvolvido internamente à Área de 

Biocombustíveis da EPE e conta com informações 

relativas à cadeia desse biocombustível, 

considerando insumos, produtos e coprodutos. 

BASE DE DADOS DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

No ano de 2018, foram continuados os trabalhos em 

conjunto com a STI para a migração da base de dados 

sucroenergético do software Excel para o formato 

SQL / Oracle, sistematização e automatização de 

download, assim como a disponibilização em formato 

de relatórios-padrão. Foram iniciados os trabalhos 

referentes aos dados da exportação/importação de 

etanol e açúcar, bem como preços de cana e de etanol 

(anidro e hidratado) na usina. No âmbito do 

desenvolvimento da base de dados, foi elaborado um 

relatório executivo, com atualização automática, com 

as principais informações referente aos trabalhos já 

desenvolvidos. 

SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS DO BALANÇO 

ENERGÉTICO NACIONAL 

No ano de 2018, foram iniciados os trabalhos em 

conjunto com a STI e com a DEA para a inserção dos 

dados do Balanço Energético Nacional, em Excel para 

o formato SQL / Oracle, assim como a sistematização 

e a disponibilização em formato de relatórios-padrão. 
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ESTUDO SOBRE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS PARA 

AVIAÇÃO: PARCERIA COM A GIZ 

No âmbito do Acordo de Cooperação Técnica com 

Alemanha, em 2017 a EPE passou a colaborar com a 

Agência Alemã de Cooperação Internacional - GIZ em 

um projeto sobre Combustíveis Alternativos para 

Aviação: denominado Projeto IKI – Combustíveis 

Alternativos sem Impactos Climáticos, que visa a 

criação de um modelo de referência para o uso de 

combustíveis sintéticos no Brasil. 

Em março de 2018, o estudante Florian Roth concluiu 

seu intercâmbio na DPG, onde desenvolveu parte da 

sua dissertação de mestrado em Gestão de Energia 

Renovável, no tema de combustíveis alternativos para 

aviação na Universidade de Tecnologia de Colônia 

(Technische Hochschule Köln). Como legado, a EPE 

passou a contar com uma ampla base de dados sobre 

o querosene de aviação, com os custos reais dos 

combustíveis, incluindo custos “escondidos” (hidden 

costs) e mapas para melhor entendimento da 

situação da aviação no Brasil. Como benefício 

específico dessa pesquisa, a base de dados resultante 

da cooperação será utilizada pela EPE para outros 

estudos sobre combustíveis alternativos de aviação, 

em particular para bioquerosene. 
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A Lei nº 13.587, de 02 de janeiro de 2018 (LOA), 

destinou dotações para EPE no exercício financeiro de 

2018, o valor total de R$ 129,4 milhões, o valor final 

da dotação disponibilizada, após suplementações e 

cancelamentos, foi R$ 127,9 milhões. 

 

Dotação Final por tipo de despesa R$ mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desempenho orçamentário em 2018 superou o de 

2017, passando de 94% para 98,4% da dotação final e 

pagos 83,6% desse valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Execução Orçamentária por tipo de Despesas R$ mil 

 
 

 

Do valor total empenhado, aproximadamente 72% 

foram destinados às despesas de pessoal e benefícios, 

24% às despesas discricionárias e 3% às despesas 

relacionadas aos empreendimentos PAC. 

O orçamento para cobertura das despesas de pessoal e 

encargos (valores nominais) apresentam crescimento a 

cada exercício, cujas variações são positivas e próximas 

a 11%, com exceção do período 2016-2017 cujo 

aumento do valor final da LOA foi de 0,2%. Já o 

orçamento para as despesas com benefícios apresentou 

redução de 2015 para 2016, e de 2017 para 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Execução Orçamentária por tipo de Despesas R$ mil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA             

Fonte: SIAFI 

 

Fonte: SIAFI 
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No exercício de 2018, das despesas discricionárias, R$ 

18,6 milhões foram executados pela ação Administração 

da Unidade que contempla todas as despesas de 

operação e manutenção da empresa. Dessas despesas, 

os montantes de R$ 17,5 milhões foram gastos com 

despesas de custeio e R$ 1,1 milhões em investimento. 

 
Execução de despesas Discricionárias por ação orçamentária  
% 
 

 
 
 
 

Na ação Administração da Unidade, as despesas de 
aluguéis e condomínio representaram 25,6% (R$ 4,7 
milhões) do valor total realizado. Além disso, foram 
gastos R$ 5,4 milhões com pagamento de dividendos, R$ 
1,5 milhão com limpeza e conservação, R$ 1 milhão com 
energia elétrica e R$ 899 mil com o contrato de 
secretárias executivas, R$ 1.1 milhões com viagens, 
entre outros. 

 

 
 

A distribuição das dotações autorizadas na ação 

Administração da Unidade o destaque foi o crescimento 

das despesas de TI que passaram de R$ 1.370.998 em 

2017 para R$ 2.732.121 em 2018 Permitindo a empresa 

recuperar sua infraestrutura de TI e renovar os 

principais softwares utilizados nas áreas técnicas 

 

 

 

Na ação do Estudo do Planejamento do Setor 

Energético onde são alocadas despesas finalísticas da 

EPE não vinculadas às atividades do PAC, a dotação 

autorizada foi de R$ 18,3 milhões. Após 

movimentações orçamentárias a dotação atualizada 

foi para R$ 12,3 milhões, sendo executado o valor de 

R$ 11,0 milhões, representando 90.2%.  

A ação de capacitação teve sua dotação orçamentária 

final – R$ 712 mil, desse valor foram empenhados R$ 

703 mil e foram pagos R$ 684 mil. Além disso, foram 

empenhados e pagos o valor de R$ 350 mil no 

programa de liderança na ação Administração da 

Unidade - um aumento de 187% em relação ao 

executado em 2017 (R$372.611). 

 

Execução Orçamentária Despesas PAC 

 

A execução orçamentária das ações do PAC no exercício 
de 2018 foi de 97% da dotação final.  
 
 
 
 

 
 

 

Fonte: SIAFI 

 

Detalhamento despesas de funcionamento -R$ mil 

 

Fonte: SIAFI 

 

Detalhamento execução de despesas de PAC - R$ mil  

 

Fonte: SIAFI 
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As despesas de PAC são executas pelas ações 

orçamentárias detalhadas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ação de Estudos Inventário e Viabilidade para 

Expansão da Geração Hidrelétrica ter por objetivo 

desenvolver estudos visando ao conhecimento do 

potencial hidrelétrico de bacias hidrográficas e estudos 

de viabilidade técnica e econômica de 

empreendimentos novos, visando à ampliação da 

capacidade de geração de energia elétrica. No exercício 

de 2018, foram executadas despesas dos 

empreendimentos detalhados a seguir: 

  UHE Castanheira: foram desenvolvidos 

levantamentos e estudos de meio ambiente 

relacionados ao processo de licenciamento 

ambiental – Valor empenhado: R$ 126 mil, Valor 

liquidado e pago: R$ 34 mil; 

 UHE Bem Querer: foram realizados estudos 

relacionados ao processo de licenciamento 

ambiental (EIA/RIMA) e estudo do Componente 

Indígena (ECI) -Valor empenhado: R$ 3,3 milhões, 

Valor liquidado e pago: R$ 3 milhões; 

A ação orçamentária Estudos Ambientais de Áreas 

Sedimentares tem por objetivo a elaboração de estudos 

multidisciplinares de abrangência regional, que 

envolvem pesquisas, investigações e levantamentos de 

dados técnicos e socioambientais, nas bacias 

sedimentares brasileiras terrestres ou marinhas. Em 

2018 foram realizados estudos relacionados à Bacia 

Sedimentar terrestre de Solimões contemplando 

recursos petrolíferos convencionais e não 

convencionais. 

Não houve realização orçamentária nas ações Estudos 

de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica e 

Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos, por falta 

de ações vinculadas aos estudos de transmissão no PAC 

e alteração na regulamentação do setor de petróleo e 

gás. 

Para o exercício de 2019 as ações orçamentárias Estudos 

de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica e 

Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos serão 

retiradas do PAC, pois não possuem empreendimentos 

em execução. 

 

Restos a pagar 

Em 2018, foram inscritos R$ 5,8 milhões de restos a 

pagar. Dos quais, R$ 4 milhões de restos a pagar não 

processados e R$ 1,8 milhões de restos a pagar 

processado. O valor total pago foi R$ 4,2 milhões, R$ 1,1 

milhões foram cancelados e R$ 522 ficaram pendentes 

de pagamento. 

 

Contingenciamento 

No início do exercício de 2018 foram publicados dois 

decretos estabelecendo limites de movimentação de 

empenho e pagamento que comprometiam a execução 

orçamentária da EPE.  

Os valores contingenciados foram imediatamente 

bloqueados no Sistema Integrado de Planejamento e 

Orçamento - SIOP - pela área de orçamento do MME, 

conforme demonstrado a seguir: 

 

  

2018 

Despesas 

Discricionárias 
PAC TOTAL 

LOA 2018 33.248.061 5.015.901 38.263.962 

Dec. nº 9.276/2018 - Bloqueado 6.248.061 244.593 6.492.654 

Dec. nº 9.276/2018 – Valor da 
Ação 

27.000.000 4.771.308 31.771.308 

Dec. nº 9.323/2018 – Desblo- 

queio 
2.000.000 0,00 2.000.000 

Dec. nº. 9.323/2018 –Valor final 29.000.000 4.771.308 33.771.308 

 

Considerando que o contingenciamento atingiu as 

Despesas Discricionárias e o PAC, a EPE ofereceu para 

bloqueio o valor de R$ 6.248.061 (Dec. nº 9.276, 

02/02/2018) da ação orçamentária Estudo para o 

Planejamento do Setor Energético, e o valor de R$ 

244.593 das ações do PAC - Estudos de Inventário e 

Viabilidade para Expansão de Geração Hidrelétrica e 

Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica, 

totalizando o montante de R$ 6.492.654. 

O limite de empenho das Despesas Discricionárias fixado 

pelo Dec. n° 9.276/2018, representou um corte de 19%, 

Detalhamento execução de despesas de PAC por ação orçamentária – R$ mil 

Fonte: SIAFI 

 

Detalhamento Contingenciamento (R$) 

Fonte: SIAFI 

 

javascript:;
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.276-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.276-2018?OpenDocument
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concentrado na ação Estudo para o Planejamento do 

Setor Energético para não sacrificar as ações de 

manutenção e funcionamento (Administração da 

Unidade) permitindo, assim, manter todos os 

contratados continuados sem corte ou redução dos 

quantitativos, e ainda, preservar os valores de 

Capacitação e TI (custeio e investimento). 

Posteriormente o Decreto nº. 9.323, 29/03/2018 

ampliou o limite de empenho em R$ 2 milhões, 

reduzindo o contingenciamento nas despesas 

discricionárias para 12,8%.  

Em dezembro, as dotações orçamentárias 

contingenciadas foram descentralizadas e os limites de 

empenho foram restabelecidos até o valor da LOA com 

suas alterações.  

Apesar da liberação do orçamento ter sido realizada 

apenas em dezembro, a EPE conseguiu alcançar bons 

resultados de execução, conforme detalhado a seguir: 

 

 

 

 

 

Principais Desafios e Ações 

 Implantar o Sistema de custo na EPE; 

 Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira 

(planejamento, execução, monitoramento, ação); 

 Assegurar recursos orçamentários e financeiros 

para cumprimento dos objetivos estratégicos da 

EPE; 

 Elaborar manuais de procedimentos sobre os 

principais processos de trabalho da SRF; 

 Melhorar o atendimento aos clientes da SRF 

(tempestividade, aprimorar procedimentos 

internos e racionalização do fluxo); e 

 Valorizar colaboradores da SRF, com ações que 

estimulem a pró-atividade, trabalho em equipe e 

motivem o seu trabalho na SFR. 

 

Ações 

 

 Consolidar o calendário de planejamento 
estratégico e dos planos operacionais; 

 Criar e incentivar uma cultura de racionalização das 
despesas e redução de custo na EPE; 

 Simplificar os processos de aquisição, empenho 
e pagamento dos eventos de capacitação; 

 Manter o desempenho da execução 
orçamentária acima de 96%; 

 Elaborar relatórios gerencias com informações 
relevantes para avaliação e possíveis tomadas 

de decisão; 

 Implementar melhorias contínuas nos 
processos, visando alcançar maior eficiência e 
eficácia; 

 Aperfeiçoar e simplificar o processo de 
solicitação de concessão de viagens a serviço; 

 Intensificar a comunicação dos resultados 

alcançados 

 

Depósitos Judiciais 

Segue a relação de depósitos judiciais em 

31/12/2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIAFI 1 Execução = (Empenho realizado) / (Dotação atualizada (final) 

Detalhamento execução orçamentária (%) 
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A receita bruta da EPE foi de R$ 112.770.041, sendo 

R$ 112.506.993 de subsidio e R$ 263.048 receitas 

financeiras, correspondendo a 13,5% superior à 

apresentada em 2017 que foi na ordem de                             

R$ 99.310.604, e englobou: 

 

 

 

 

 

 

 

Subvenção governamental para custeio e pessoal                          

R$ 112.134.631, com aumento de 13,6%, comparada ao 

ano anterior R$ 98.651.681; 

As despesas operacionais somaram R$ 112.134.631 e, 

em 2017, R$ 99.124.520, o que corresponde há um 

aumento de 13,1%. Esse acréscimo é impactado 

principalmente pela variação de Despesa com 

Remuneração de Pessoal. 

As despesas financeiras totalizaram R$ 2.078.870 e 

apresentaram um acréscimo de – 76,9% comparadas a 

2017, R$ 1.175.045. O acréscimo é impactado pelo 

aumento provocado pela atualização monetária das 

provisões com contingências; 

 

 

 

 

 

 

No início do exercício 2018 o subgrupo das contas 

Reserva de Lucros, pertencente ao grupo do Patrimônio 

Líquido, estava composto pela conta Reserva de Lucro 

Especial para Dividendos no montante de R$ 3.804.375. 

Constituída no final do exercício anterior em razão da 

incompatibilidade da distribuição de dividendos 

adicionais, decorrente do resultado do exercício 

financeiro 2017 e do ajuste do AFAC 2011, com a 

situação orçamentária e financeira da companhia, esta 

reserva visou garantir recursos orçamentários e 

financeiros para o exercício 2018, conforme prevê o § 4º 

art. 202 da Lei 6.404/76. Em 19/dezembro/2018, após 

realizada todas as etapas operacionais de execução 

orçamentária e financeira, foi possível realizar o 

pagamento dos Dividendos Adicionais 2018 no 

montante atualizado de R$ 4.027.588, garantindo assim 

o compromisso assumido junto ao acionista. 

Para fins de apuração de IRPJ e CSLL (Lucro Real), em 

2018 a EPE apurou uma base de cálculo de R$ 7.590.726 

sendo os tributos recolhidos ao longo do exercício no 

total de R$ 902.128 (IRPJ) e R$ 374.926 (CSLL), restando 

os valores de R$ 582.914 (IRPJ) e R$ 308.239 (CSLL) a 

serem recolhidos em janeiro/19. 

 

 

Riscos na Execução Orçamentária e Financeira 

Os principais riscos econômico/financeira são os 
contingenciamentos do orçamento e o não pagamento 
de fornecedores e de tributos (inadimplência ou mora), 
podendo comprometer a execução das atividades e 
projetos; impacto nas metas e comprometendo os 
objetivos estratégicos (planejamento estratégico e 
planos operacionais); encargos financeiros por atraso 
nos pagamentos, perda de credibilidade junto a 
fornecedores e crescimento de restos a pagar. Para 
mitigar os prováveis riscos a SRF vem aperfeiçoando o 
processo de elaboração do orçamento e adotando ações 
e fortalecimento dos controles internos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 – RESULTADO FINANCEIRO 



77                  Relatório de Gestão de 2018 

 

 
 
 
 
 
Quadro de Pessoal 

 
Quadro de Pessoal próprio e força de trabalho 
 
A EPE, por sua natureza estratégica, desenvolve 
atividades predominantemente pautadas no capital 
intelectual, devendo, portanto, por meio de um corpo 
técnico de alta qualificação, garantir, na prestação de 
seus serviços, as bases teóricas necessárias ao 
desenvolvimento do setor energético brasileiro. 
 
O Quadro de Pessoal próprio autorizado pela SEST/MP é 
de 331 (Portaria nº 017, de 22 de dezembro de 2015, 
retificada em 31.12.2015) empregados, composto por 
empregados concursados regidos pelo Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT e por empregados contratados, 
por livre provimento, para o exercício de Cargos 
Comissionados. Embora não façam parte integrante do 
quadro de pessoal, a EPE conta, ainda, com empregados 
públicos ou servidores públicos na condição de cedidos 
para exercer cargos em comissão ou funções 
gratificadas, de acordo com a legislação aplicável. Nessa 
condição, ocupam as vagas destinadas ao cargo ou à 
função a ser exercida, conforme a sua natureza. No caso 
de Funções Gratificadas, ocupa vaga de empregado 
concursado e no caso de Cargos em Comissão, ocupa 
vaga destinada à contratação por livre provimento.  
 
O Plano de Cargos e Salários contempla um cargo de 
nível médio: Assistente Administrativo e três cargos de 
nível superior: Advogado, Analista de Pesquisa 
Energética e Analista de Gestão Corporativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5.3 – GESTÃO DE PESSOAS 
Distribuição do efetivo de pessoal, em 31.12.2018: 
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Composição do quadro considerando gênero e o 

ingresso em vagas reservadas para pessoa portadora 

de deficiência, de acordo com o Decreto nº 

3.298/1999, que dispõe sobre a “Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência”. 

 

 

 

 

 

Força de Trabalho 

Além do quadro de pessoal próprio, a EPE conta, na 

sua força de trabalho, com os prestadores de serviços 

terceirizados para as atividades de serviços gerais, 

recepção e mensageria; técnicos de suporte para a 

área de tecnologia da informação; secretárias 

executivas e motoristas e com os estagiários de nível 

superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomposição do Quadro de Pessoal 

Em dezembro de 2018, a EPE contava com 32 vagas a 

serem preenchidas através de concurso público, 

sendo 26 vagas de cargos de nível superior e 6 vagas 

de cargo de nível médio. 

Plano de Cargos e Salários 

Em agosto de 2018, a EPE enviou para a SEST a proposta 

de revisão do PCS, após as devidas aprovações pelas 

instâncias internas: Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração, bem como pelo Ministério de Minas e 

Energia. 

Os estudos para a revisão do PCS foram realizados 

integralmente por recursos próprios da Empresa, com 

profissionais da área de Recursos Humanos da Diretoria 

de Gestão Corporativa e buscou contemplar a 

atualização de suas principais dinâmicas, visto que o 

Plano de Cargos vigente foi aprovado em 2007. 

Essencialmente, teve como propósitos principais, 

contribuir para a retenção do corpo funcional da EPE, na 

medida em que propicia o desenvolvimento, a 

promoção e o acesso dos empregados às oportunidades 

da carreira, dando-lhes perspectivas de crescimento 

salarial e funcional. Considera-se, ainda, que a revisão 

Composição Geral da Força de Trabalho (por situação funcional) 

Distribuição do pessoal entre as áreas fim e meio 

Distribuição do pessoal por faixa etária 

Distribuição do quadro de empregados concursados por 

tempo de serviço na EPE 
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proposta contribuirá para a melhoria do clima 

organizacional e, por conseguinte, para o aumento da 

eficiência e da produtividade da Empresa.  

A partir de discussões realizadas com a SEST e, levando-

se em conta os estudos realizados, os seguintes temas 

mereceram ênfase na revisão do PCS:  

» Cargos amplos – mobilidade interna;  
» Estrutura salarial (amplitude e interníveis das 

tabelas);  
» Adicional de qualificação;  
» Sistemática de avaliação de desempenho; e  
» Sistemática de promoções.   

 
Plano de Previdência Complementar 

A EPE oferece aos seus empregados o benefício da 

previdência complementar, mediante patrocínio do 

Plano CV EPE, administrado pela Fundação Eletrobrás de 

Previdência Complementar – ELETROS. 

Ao completar nove anos de sua implantação, o Plano CV 

EPE conta com 262 empregados participantes, ou seja, 

89,11% dos 294 elegíveis, além de 19 autopatrocinados 

e 27 em Benefício Proporcional Diferido (BPD).  

O Plano CV EPE teve um incremento de 16.73% em seu 

patrimônio. Em dezembro de 2017 o patrimônio era de 

R$ 77,46 milhões e ao final de 2018 passou a ser de R$ 

90,42 milhões.  

Política de Remuneração dos Administradores e 

membros de Colegiados 

Base normativa da remuneração: 

• Lei nº 13.303, de 30/06/2016, que dispõe sobre o 

estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

• Decreto nº 8.945/2016, que regulamenta, no 

âmbito da União, a Lei nº 13.303/16, ao estabelecer que 

a remuneração dos administradores será sempre fixada 

pela assembleia geral e que o voto da União na 

assembleia geral que fixar a remuneração dos 

administradores das empresas estatais federais 

observará a orientação da Secretaria de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério 

da Economia; 

• Decreto nº 9.745 de 08/04/2019 e a Resolução 

CGPAR nº 12/2016, que definem a competência da SEST 

para fixar a remuneração dos administradores, dos 

conselheiros fiscais e membros do comitê de auditoria 

das empresas estatais federais; 

• Estatuto Social da EPE, art. 37, 39 e 40.  

 Quarentena aos Membros da Diretoria  

• Lei nº 12.813, de 16/05/2013, que dispõe sobre o 

conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego 

do Poder Executivo Federal, no que se refere à 

concessão de quarentena aos membros da Diretoria. 

 

Objetivos da política ou prática de remuneração: 

Adoção de uma regra única, pela SEST, para a 

remuneração dos dirigentes de empresa estatal.  

 

 

 

Composição da remuneração: 

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos 

de cada um deles: 

a) Os membros da Diretoria, dos Conselhos de 

Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria 

recebem, à título de remuneração, somente honorários. 

Não há outros elementos de remuneração; 

b) Proporção de cada elemento na remuneração total: 

100%; 

c) Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um 

dos elementos da remuneração: 

O valor da remuneração dos dirigentes é aprovado pela 

Assembleia Geral, mediante recomendação da SEST.  

A remuneração é composta somente de honorários. Não 

existe remuneração variável para os Administradores e 

Conselheiros da EPE. 

Desenvolvimento 

Plano de Capacitação Anual – PCA 
 
A EPE conta com um Comitê de Capacitação formado 

por representantes de todas as áreas da Empresa que, 

dentre outras competências, contribui de forma 

integradora na formulação de diretrizes, análises e 

proposição das ações de capacitação a serem 

executadas no exercício, possibilitando, assim, a adoção 

de estratégias com abrangência institucional.  

No ano de 2018 foi executado, em termos 

orçamentários, 99,92% do valor destinado ao Plano de 

Capacitação Anual - PCA (R$ 712.720,00). Esse montante 

possibilitou contemplar 280 empregados em ações de 
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treinamento, totalizando 96 eventos, com carga horária 

total de 14.259 horas.  

O Plano de Capacitação Anual (PCA) é um norteador das 

ações de capacitação, estando alinhado com o 

Planejamento Estratégico, com a Política de Gestão 

Organizacional, com a Política de Gestão de Pessoas e 

com as diretrizes da Norma de Capacitação, vigentes.  

As ações de capacitação são implementadas observando 
as seguintes Linhas de Desenvolvimento: 
  

 Governança corporativa: voltada ao 
conhecimento da função do Estado, das 
especificidades do serviço público, da missão, 
visão e valores da EPE. Aplica-se também para a 
ampliação do conhecimento de aspectos 
profissionais vinculados à formulação, ao 
planejamento, à execução e ao controle das 
metas institucionais.  

 Conduta organizacional: Voltada à conduta do 
empregado público, sua relação no ambiente 
institucional e ao desenvolvimento de 
conhecimentos que contribuam para o 
funcionamento intra-organizacional.  

 Comunicação empresarial: voltada ao 
desenvolvimento de uma comunicação interna 
eficaz que propicie a integração, instrução, troca 
mútua, confiabilidade e desenvolvimento, 
apoiando o estabelecimento de relações de 
parceria e cooperação.  

 Relações institucionais: voltada para o 
desenvolvimento de habilidades a serem 
aplicadas em atividades relacionadas e 
conduzidas em mais de um ambiente 
organizacional.  

 Gestão de pessoas: voltada para o 
desenvolvimento da atividade de gestão, que 
deverá se constituir em pré-requisito para o 

exercício de funções de chefia, coordenação, 
assessoramento e direção.  

 Excelência técnica: voltada para o desempenho 
de atividades específicas e técnicas, vinculadas 
ao ambiente organizacional em que o 
empregado atua e ao cargo que ocupa.  
 
 

Enfoques dos Eventos de Capacitação 

 
Em 2018 os eventos de capacitação foram agrupados, 
de acordo com as suas finalidades, em três enfoques: 
 

 
 
a) Eventos Corporativos: aplicáveis a todos os 
empregados, independente da área de lotação. Abrange 
conhecimentos e competências necessários aplicáveis 
em toda a organização; 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Eventos Técnicos Comuns: aplicáveis a empregados 

de diversas as áreas, com interesses comuns na área 
de conhecimento técnico oferecido pelo evento; 
 

 
 

c) Eventos Técnicos Específicos: aplicáveis aos 
empregados lotados nas diferentes áreas da Empresa, 
para atender necessidades de conhecimentos 
específicos, conforme o cargo e atividades 
desenvolvidas pelo empregado. 
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Programa de Desenvolvimento de Lideranças 
 
Além dos três enfoques anteriormente informados, em 
2018 a EPE realizou o Programa de Desenvolvimento de 
Lideranças destinado a todos os empregados que 
exercem cargos em comissão ou funções gratificadas, 
com o objetivo de promover o desenvolvimento da 
liderança, visando ao alcance de um patamar de 
excelência em gestão. O programa foi executado por 
meio da Fundação Dom Cabral, com ênfase no 
fortalecimento do alinhamento à missão, cultura e 
valores da organização e do aprimoramento das 
competências executivas. Foi constituído por 4 módulos 
e por 2 sessões de praticagem, totalizando 96 horas de 
treinamento. As sessões de praticagem propiciaram a 
internalização dos conteúdos abordados nos módulos 
mediante um processo de acompanhamento e 
compartilhamento das ações empreendidas pelos 

participantes no seu dia a dia, com vistas à construção 
coletiva do conhecimento. 
 
Participaram do treinamento 100% das lideranças 
(empregados com cargo em comissão e função 
gratificada). Ao final do treinamento 73% concluíram 
todo o programa. 
 
Instrutória Interna 
 
A EPE promoveu 11 ações de instrutória interna, 
contemplando 173 empregados participantes. 
 
Trilhas do Conhecimento 
  
O projeto Trilhas do Conhecimento tem por objetivo a 

troca de conhecimento entre o corpo funcional da EPE e 

profissionais de referência no mercado. É um processo 

de aprendizagem, com “trilhas” que levem à sinergia 

interna do conhecimento, agregando inovação e 

reflexões estratégicas para a empresa e para o setor 

energético. 

 O projeto é composto por três ações diferentes, 

complementares entre si e que não envolvem 

investimento financeiro: 

 a) Café na EPE, sobre temas de estudos e projetos 

desenvolvidos pelos próprios colaboradores da EPE; 

 b) Ciclo de palestras, realizados com profissionais 

externos de reconhecida expertise técnica na área de 

energia visando a troca de experiências e discussão de 

assuntos afetos à área; e 

 c) Workshops, realizados por demanda, em 

atendimento às necessidades das áreas de atuação da 

EPE para discussão de assuntos com maior profundidade 

e extensão. 

Ação Quantidade 
eventos 

Quantidade 
participantes 

Café na EPE 2 74 

Palestras 15 560 

Workshop 9 271 

 

Avaliação de Desempenho e Promoções 

 
O Plano de Cargos e Salários da EPE estabelece que a 
avaliação de desempenho é realizada anualmente e as 
promoções são concedidas, de forma alternada, nas 
modalidades Tempo de Serviço e por Avaliação de 
Desempenho (mérito).  
 
Em 2018 foi aplicada a promoção por Avaliação de 
Desempenho, e contemplou 194 empregados, 
representando 72% do total de empregados elegíveis à 
promoção (269).  
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Clima Organizacional e Programa de Qualidade de 

Vida 

 
Clima Organizacional 
 
O Programa de Clima Organizacional foi estruturado a 
partir de pesquisa de satisfação realizada internamente, 
com recursos e metodologia da área de recursos 
humanos, cujo Plano de Ação, demonstrado no painel a 
seguir, contempla atividades para um ciclo de 2 anos.  
  
Das 14 ações previstas, 5 (cinco) foram implementadas 
e tornaram-se permanentes (35,7%), 3 (três) estão em 
andamento (21,4%) e 6 (42,8%) serão implementadas ao 
longo de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de Qualidade de Vida 
 
O Programa EPE Qualidade de Vida – PQV - objetiva 
prover condições adequadas de trabalho e valorizar, 
cuidar e reconhecer a importância da força de trabalho 
da Empresa, além de promover a saúde, a qualidade de 
vida e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos 
seus empregados. O PQV decorre da crença de que é 
imprescindível a construção de um ambiente propício à 
participação dos empregados, como estímulo para o 
engajamento e a sensibilização de todos sobre a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
importância da adoção de um estilo de vida que 
favoreça o bem-estar. Dessa forma, a EPE está engajada 
em propiciar uma constante melhoria do ambiente de 
trabalho, e adota medidas voltadas ao bem-estar e à 
qualidade de vida do seu corpo funcional, como parte 
integrante da política da Empresa de reconhecimento e 
valorização dos empregados.  
 
O PQV é composto por práticas que contemplam as 
dimensões social, psicológica e física dos empregados 
(saúde mental, educação nutricional, orientação 
postural, atividades físicas e lazer, entre outras). 
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Programa de Estágio 
 

O Programa de Estágio da EPE é regulado por normativo 
interno, alinhado à Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008 que estabelece as regras para realização de 
estágio, por estudantes de nível superior, que 
frequentem cursos compatíveis com as atividades da 
EPE, em instituições de ensino reconhecidas pelo 
Ministério da Educação. Em 2018 foram disponibilizadas 
50 vagas, das quais 44 estavam ocupadas no final do 
exercício.  
 
Desde a sua efetiva entrada em operação, em janeiro de 
2005, até 2011, a EPE contou com a Superintendência 
de Recursos Logísticos para responder pelas atividades 
de gestão de pessoas, tecnologia da informação e 
comunicações, licitações e contratos e as de 
administração geral. Em 2011, reconhecendo o papel 
estratégico para a EPE das atividades de tecnologia da 
informação, foi criada a Superintendência de Tecnologia 
da Informação e Comunicações para responder por 
essas atividades. Em 2018 houve, igualmente, o 
reconhecimento, pela EPE, da importância de estruturar 
uma área específica para atuar com gestão de pessoas, 
em especial, por se tratar de empresa de capital 
totalmente intelectual, tendo sido criada a 
Superintendência de Gestão de Pessoas. Um dos 
propósitos principais dessa medida, foi o de possibilitar 
a ampliação da atuação da área para abranger, também, 
as questões mais estratégicas relacionadas ao 
planejamento de recursos humanos, não só no que 
respeita aos quantitativos necessários, mas, 
especialmente, quanto aos perfis de formação e de 
competências requeridas para a atuação da Empresa no 
nível de qualidade esperado pela sociedade. 
 

 

Desafios na Gestão de Pessoas 

 Recomposição da força de trabalho preenchendo os 
cargos vagos, por meio de concurso público; 
 

 Implantar novo modelo de avaliação de desempenho 
com foco na meritocracia; 

  Alinhar o Plano de Capacitação e o Levantamento de 
Necessidade de Capacitação ao PLOA; 
 

 Promover ações de desenvolvimento de pessoal 
visando a retenção de talentos na EPE;  

 
 Elaborar políticas e diretrizes na liberação de 

empregados requisitados; e 
 
 Automação dos processos de recursos humanos e 

racionalizar os fluxos de trabalho. 
 

RISCOS de RH 

O principal risco na gestão de recursos humanos é não 
executar alguma atividade em conformidade com as 
políticas, diretrizes e legislação e ainda os objetivos 
estratégicos definidos pela EPE. Portanto cabe à SGP 
garantir que todo processo de RH seja realizado de 
acordo com o estabelecido na legislação e políticas 
instituídas pela alta direção da Empresa. 
 
A Assessoria de Gestão de Risco definiu como o principal 
risco corporativo da gestão de recursos humanos a 
perda de capital humano (turn over) causado por 
afastamento dos empregados por doença, acidente ou 
morte e dificuldade para retenção de talentos; 
ocasionando desligamentos voluntários; falta de 
capacitação; queda de desempenho técnico e 
descontinuidade de atendimentos de elaboração de 
produtos e serviços.
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5.4 – GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
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Contratos de Publicidade e Propaganda: 

Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela 
desoneração da folha de pagamento: 
  

Nenhum caso registrado em 2018. 
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  5.5 – GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA 
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Governança de TI 

No ano de 2018 iniciou-se forte ação de governança 

de TI, em consonância com o objetivo estratégico 

“Melhorar a Gestão Orçamentária de TIC” do PETI 

(Plano Estratégico de TIC). Foi feita a alocação de um 

recurso humano da equipe de Desenvolvimento para 

as atividades de Governança, investiu-se no 

aperfeiçoamento de ferramenta para auxiliar o 

planejamento e execução orçamentários. Foi 

aprovado o PDTI (Plano Diretor de TIC) para os anos 

de 2018 e 2019. 

Foi gerada a primeira versão de Matriz de Riscos de 

TI, em conjunto com a GRIC (área de Governança, 

Riscos, Integridade e Controles Internos). 

Recursos aplicados em TI 

Foram investidos R$949.658,56 em equipamentos e 
aplicados R$ 1.548.255,88 em ações de custeio, 
representando execução de 91% em relação à dotação 
inicial. 
 
Principais iniciativas e resultados na área de TI 

Durante o ano de 2018, em alinhamento com o objetivo 
estratégico do PETI “Melhorar a participação estratégica 
da STI na empresa”, foram desenvolvidas várias soluções 
tecnológicas e sistemas que proporcionaram um 
enorme ganho de produtividade das áreas finalísticas da 
EPE. A fim de suportar os estudos de expansão da 
geração de energia elétrica, foram entregues a Base de 
Dados de Usinas Hidrelétricas, com funcionalidades de 

importação e exportação de arquivos do modelo 
Newave, a primeira versão da Base de Dados de Usinas 
Eólicas e a Base de Dados da Malha da Transmissão. 
Também na área de energia elétrica foram criadas várias 
soluções de apoio aos estudos e análises como a 
ferramenta para auxiliar na habilitação técnica de 
empreendimentos eólicos para os leilões de energia e a 
ferramenta de interface de atualização dos modelos 
Newave e MDI. Foram disponibilizadas as opções de 
análise de alteração de características técnicas dos 
empreendimentos de geração, em conjunto com o MME 
e a ANEEL, das fontes UFV, UTE e PCH. 
 
Acompanhando a iniciativa do Plano de Dados Abertos, 
o Anuário estatístico de energia elétrica foi 
disponibilizado no portal da EPE na Internet, permitindo 
a interação dos usuários com os dados, de forma gráfica 
e amigável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na área de estudos econômicos e ambientais, a STI 
elaborou soluções de modernização dos sistemas de 
coleta como o SIMPLES - Sistema de Informações para 
Projeção de Mercado do Setor Elétrico, onde os agentes 
passaram a fazer uploads de dados no sistema em 
substituição a digitação de grandes quantidades de 
informações, economizando tempo e minimizando os 
erros no preenchimento e tratamento dos dados. 
O recebimento de informações dos consumidores livres 
também foi aperfeiçoado atingindo o mesmo objetivo. 
Para os estudos relativos aos Sistemas Isolados, foi 
desenvolvida ferramenta que também agiliza 
imensamente o processo de obtenção e tratamento das 
informações.  

 
  

5.6 – GESTÃO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 
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Na Diretoria de Petróleo e Gás, finalizamos mais uma 
etapa do SMDP - Sistema de Movimentação de 
Derivados de Petróleo, que vem agilizando as análises 
para geração dos estudos da área para a elaboração do 
PDE. Outra entrega importante, foi a interface para o 
modelo do RenovaBio, uma iniciativa do Ministério de 
Minas e Energia (MME), lançada em dezembro de 
2016, que visa expandir a produção de 
biocombustíveis, fundamentada na previsibilidade e 
sustentabilidade ambiental, econômica e social. Este 
projeto foi desenvolvido em parceria com a área de 
biocombustíveis.  
 
Em busca da melhoria contínua dos processos internos 
da área de TI, foi iniciado projeto de elaboração de um 
modelo de referência de desenvolvimento de 
sistemas, com o objetivo de aumento da 
produtividade, organização, qualidade e agilidade no 
trabalho dos analistas. Também optamos pela 
realização de capacitações In Company, ministradas 
por consultor especializado, onde são discutidos 
inúmeras tecnologias e tendências da área de 
desenvolvimento de sistemas, objetivando despertar 
na equipe a busca contínua pelo aperfeiçoamento 
profissional, além da motivação para o uso de novas 
tecnologias.  
 
A troca de conhecimento do negócio entre a STI e as 
áreas finalísticas também tem sido um ponto forte na 
capacitação da equipe. Em 2018, foram realizadas 
apresentações sobre como são planejadas as 
movimentações dos derivados de petróleo pelos pólos 
de abastecimento e os pontos de demanda, sobre o 
processo de elaboração dos estudos de expansão da 
transmissão de energia elétrica, sobre o modelo MDI 
que, conjuntamente com o Newave, suporta os 
estudos de expansão da geração de energia elétrica e 
sobre a Base de Resíduos de Biomassa e Urbanos que 
permite que sejam realizados inúmeros estudos sobre 

o uso destes resíduos no setor energético brasileiro. 
 
Na área de Infraestrutura, foram realizadas 
importantes atividades visando ao objetivo estratégico 
“Evitar a Obsolescência do Parque Tecnológico” do 
PETI. O equipamento de armazenamento de dados 
(Storage) adquirido em 2017 foi instalado e todos as 
informações armazenadas no equipamento antigo 
foram migradas, sem causar indisponibilidade da rede 
aos usuários. Foi feita a distribuição de 102 desktops 
adquiridos no final de 2017, e remanejados outros 78. 
Foi concluído o processo de aquisição de 140 novos 
desktops, a serem incorporados à rede em 2019. A 
capacidade de processamento destinada aos modelos 
matemáticos foi ampliada, com a instalação dos 
servidores doados pela CCEE em 2017. Foram 
substituídos os equipamentos de refrigeração do 
Datacenter, em decorrência da substituição do sistema 
central de refrigeração do condomínio, o que diminuiu 
os riscos à operação observados no sistema antigo. Foi 
disponibilizado aos usuários da EPE o ambiente 
Office365, onde foi implantado o Canal EPE, para a 
publicação de vídeos pela área de Comunicação Social.  
 
 
A nova equipe de Service Desk, contratada em 2018, 
foi operacionalizada.  
 
A equipe de Infraestrutura recebeu treinamento em 
ITIL Foundations, visando ao objetivo estratégico 
“Aumentar a Aderência a Modelos de Referência de 
Governança de TIC” do PETI e ao aprimoramento dos 
serviços disponibilizados aos usuários. 
 
 
 
 
 
 

Principais desafios (dificuldades, fraquezas e riscos) 

Os principais desafios em Tecnologia da Informação 

para 2019 são: 

 Aprimorar continuamente a Governança de 

TI; 

 Viabilizar o pleno uso da tecnologia BI 

(Business Inteligence) na empresa; 

 Utilizar tecnologias mais recentes para 

aumentar a eficiência do desenvolvimento 

de software; 

 Prover a capacidade de processamento 

necessária à execução dos modelos 

existentes e em desenvolvimento; 

 Modernizar o sistema de Backup de Dados; 

 Elaborar o PETI e PDTI para o ciclo 2020-23; 

 Avançar no projeto de arquitetura da 

informação. 
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Com base no art. 21 da Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, e no parágrafo 3º do art. 28 da Lei 

nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, eventualmente 

a EPE recebe receitas provenientes dos 

ressarcimentos dos custos incorridos no 

desenvolvimento de estudos de inventários 

hidrelétricos, de viabilidade técnico-econômico de 

aproveitamento hidroelétrico e de impacto ambiental 

dos empreendimentos leiloados pela ANEEL – 

Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Os gastos realizados pela EPE no desenvolvimento de 

estudos ou projetos de aproveitamentos 

hidrelétricos, ou de usinas termelétricas para serviço 

público, são informados e reconhecidos pela ANEEL e 

reembolsados pelo vencedor da licitação, nas 

condições estabelecidas nos correspondentes Editais 

de Licitações de Concessões.  

A Empresa de Pesquisa Energética possui sistemática 

de apuração de custos dos serviços. O sistema 

utilizado é o RHT (Registro das Horas Trabalhadas) e 

as informações sobre a apuração estão descritas 

abaixo:  

a) Objetivo  

Estabelecer todos os procedimentos gerenciais, 

administrativos e contábeis necessários à apuração 

do custo de funcionamento da estrutura 

organizacional da Empresa, através de seus órgãos, 

bem como necessários à apuração do resultado 

econômico dos serviços de pesquisa e estudos  

 

 

prestados pela Empresa e dos custos a serem 

alocados aos Projetos. 

 

b) Finalidades  

As finalidades do sistema de custos são as seguintes:  

- Efetuar a apuração dos custos incorridos no 

desenvolvimento das atividades dos diversos órgãos 

da Empresa.  

- Efetuar a apuração dos custos incorridos na 

execução dos Projetos de Serviços de Estudos por 

intermédio de Contratos, realizados pelos diversos 

órgãos da Empresa.  

- Fornecer informações que possibilitem auxiliar a 

gerência das atividades da empresa.  

 

c) Conceituação  

Centro de Custo  

É o código representativo da Unidade Organizacional, 

que tem por finalidade apurar os custos de Pessoal, 

Material, Serviços de Terceiros e outros, incorridos 

pela Estrutura Organizacional da Empresa.  

Projeto de Serviço  

É o código representativo dos Serviços de Estudos 

realizados pela Empresa, quer por contratação, quer 

por sua própria iniciativa, quer por Convênios 

firmados etc., e tem por finalidade apurar os gastos 

realizados pelas Unidades Organizacionais, para a 

realização dos referidos Estudos.  

Os Projetos são imediatamente identificados de 

acordo com o tipo de contratação, codificados e 

divulgados para toda a empresa. 

Registro de Horas Trabalhadas – RHT  

É a unidade de medida a ser utilizada pelos 

funcionários para identificar o tempo trabalhado para 

cada Projeto de Serviço de estudos no decorrer do 

mês, ou para cada Etapa de Trabalho. Serão apuradas 

através do Sistema de Horas trabalhadas e serão 

utilizadas para a alocação dos custos de Pessoal e 

outros, aos Projetos de Serviços de Estudos.  

Relatório de Área Ocupada – m² - RAO  

É a unidade de medida a ser utilizada para alocação 

dos custos de Ocupação (tais como Aluguéis, 

Condomínio, Energia Elétrica, Limpeza, etc.) pelos 

órgãos da estrutura organizacional da Empresa.  

 

d) Origem das informações  

O Sistema de Contabilidade registra todas as receitas 

e despesas realizadas pelos diversos órgãos da 

empresa na execução de suas atividades, dentro dos 

princípios Gerais de Contabilidade e inclui nos seus 

registros, os respectivos Centros de Custos, 

necessários ao Sistema de Custos, que são indicados 

pelos respectivos órgãos.  

O Sistema de Horas Trabalhadas apurará as horas 

trabalhadas por todos os funcionários da Empresa no 

mês, e por eles registradas, identificando o Centro de 

5.7 – GESTÃO DE CUSTOS 
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Custos, o Centro de Resultado e Projeto de Serviços, 

para o qual trabalhou.  

O Relatório de Área Ocupada - RAO informará ao 

Sistema de Custos, a área ocupada pela Empresa, para 

alocação das despesas de Ocupação aos respectivos 

Centros de Custos de cada órgão, proporcionalmente 

à sua área ocupada.  

 

e) Apuração de custos  

Apuração pelo Sistema de Contabilidade  

O sistema de contabilidade recebe informações a 

partir de dados das Funções geradoras de 

informações, a saber:  

Contabilização dos Gastos de Pessoal  

A Contabilização é feita mensalmente a partir das 

respectivas Folhas de Pagamento (normal, 

suplementar, 13º salário, Férias etc.), encargos e 

benefícios.  

A remuneração bruta, os encargos e os benefícios são 

contabilizados por Centro de Custos, ao qual o 

empregado está vinculado, de acordo com o Sistema 

de Administração de Pessoal.  

Relatório de Horas Trabalhadas  

Destina-se a informar, por cada empregado, a 

quantidade de horas trabalhadas pelos mesmos, para 

um o mais Projetos de Estudos, mensalmente.  

Por ser a base de distribuição fundamental para a 

alocação da maior parte dos custos aos projetos e 

pela sua dificuldade de coleta sem apoio 

informatizado foi desenvolvido, em Access, um 

aplicativo “RHT – Horas Trabalhadas”, através do qual 

o funcionário informará suas horas trabalhadas, no 

mês, para os Projetos de estudos.  

Contabilização de Serviços de Terceiros Contratados  

A contabilização de serviços será efetuada no mês da 

execução dos mesmos ou no mês a que se referirem 

os custos, de forma a atender o regime de 

competência.  

Os gastos com Serviços de Terceiros serão 

contabilizados por Centro de Custos, de acordo com o 

usuário do serviço e por ele informado nos 

documentos de Autorização de Pagamento, 

indicando os respectivos Convênios, quando for o 

caso, para os quais os serviços se destinaram.  

Contabilização de Outros Gastos  

A contabilização de outros gastos será realizada 

através do documento Pedido de Pagamento, no mês 

de sua realização, no qual serão indicadas as 

informações de custo, ou seja, os Centros de custos.  

Apuração Pelo Sistema de Custos  

Com base no cadastro da contabilidade, é identificado 

o movimento contabilizado em cada mês nas Contas 

de Despesas (grupo 4), e nos correspondentes 

Centros de Custos.  

Nesta apuração, serão identificados os custos que, na 

etapa anterior, não foram alocados aos respectivos 

Projetos de Estudos, quando da sua contabilização, 

dentre eles destacamos os custos de gerência das 

Diretorias “Fim” (Diretoria de Estudos Econômicos-

Energéticos e Ambientais - DEA, Diretoria de Estudos 

de Energia Elétrica - DEE e Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis – DPG), e custos das 

Diretorias “Meio” (Presidência - PR e Diretoria de 

Gestão Corporativa – DGC).  

O Sistema de Custos procede à distribuição destes 

custos nas etapas, a saber:  

Contabilização dos Gastos de Ocupação  

Independente da função de contabilização para os 

Gastos de Ocupação, seja de Serviços ou, de Outros 

Gastos, a determinação do valor que caberá a cada 

Centro de Custos, será calculada proporcionalmente 

à área ocupada por cada órgão, e a cada Projeto de 

Estudo, para os quais tenha trabalhado. Para isto, será 

utilizado, também, o total de Horas Trabalhadas pelo 

órgão em relação a cada Projeto de Estudo.  

Consideram-se gastos de ocupação as seguintes 

despesas:  

·       Aluguel – imóvel e instalações  

·       Condomínio  

·       Energia Elétrica  

·       Água e Esgoto  

·       Higiene e Limpeza  

·       Seguros das instalações  

Contabilização dos Gastos de Funcionamento  

Independente da função de contabilização para os 

gastos de funcionamento, seja de Serviços ou de 

Outros Gastos, estes valores são alocados ao Centro 

de Custos do órgão beneficiário do serviço, sendo os 

principais gastos os seguintes:  

·       Telefonia 
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·       Correios e malotes  

·       Reprografia  

·       Seguros (outros que não de instalações)  

·       Serviço de Agenciamento  

·       Revistas Jornais e Publicações  

·       Materiais de Escritório 

·       Equipamentos  

Quando possível, é informado no momento da 

requisição, pelo usuário requisitante, ao órgão 

responsável pela gerência das Utilidades e Serviços, o 

Centro de Custos. Essa informação será utilizada 

quando da contabilização da cobrança do gasto 

correspondente.  

Distribuição de Custos da Área da Administração 

Técnica  

Nesta etapa, os custos não alocados diretamente no 

mês pelos Órgãos, identificados pelos Centros de 

Custos, são distribuídos proporcionalmente ao 

somatório dos custos de pessoal e serviços de 

terceiros, apropriado no mês aos Projetos de Estudos 

de responsabilidade dos órgãos geradores dos custos.  

Distribuição de Custos da Área da Administração 

Geral  

Nesta etapa, os custos da área da administração, que 

não foram previamente alocados aos projetos de 

estudo, serão distribuídos proporcionalmente ao 

somatório dos custos de pessoal e serviços de 

terceiros, apropriados no mês aos correspondentes 

projetos de estudos.  
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5.8 – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
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DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 
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6.1 – DECLARAÇÃO DO CONTADOR 
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6.2 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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6.3 – NOTAS EXPLICATIVAS 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

RELEVANTES 
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IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Tribunal de Contas da União 
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Em relação às ações de auditoria da CGU não houve emissão de Recomendações no 

presente exercício. 

Foi procedido ao acompanhamento das Recomendações pendentes de exercícios 

anteriores, realizados por meio do Sistema Monitor da CGU, sendo a seguinte a situação 

atual: 

Número do documento que originou a recomendação: 

Relatório de Auditoria de Gestão nº 2007208435 

Descrição do item do Relatório: 

4.1.1.7. CONSTATAÇÃO (025) 

(item 5.4 do Relatório; item 4.1.1.7 do Anexo I ao Relatório) 

Falha na elaboração da planilha estimativa do custo da contratação. 

Recomendação 001: Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando a 

instrução processual. 

Situação Atual da Providência: Desde 2015 os processos de contratação de 

bens e serviços são instruídos na forma legal.  Em fevereiro/2019 foi aprovada a norma 

NOG-SRL-019 que trata da Autuação e Formação de Processos cuja vigência está 

prevista para 01/07/2019, que orienta o aperfeiçoamento da instrução processual.  

.  

 

 

Descrição do item do Relatório: 

4.3.1.1. CONSTATAÇÃO (014):  

(item 5.3 do Relatório; item 4.3.1.1 do Anexo I ao Relatório) 

Inadequada instrução dos processos com relação às informações técnicas dos 

convênios vigentes. 

Recomendação 001: Elaborar normativo interno disciplinando o arquivamento dos 

documentos contendo informações técnicas. 

 

Situação Atual da Providência: Como já informado, o processo de implantação da 

gestão documental sofreu diversos entraves. Hoje está em fase de instrução o 

processo de contratação de uma consultoria para implantação da gestão documental. 

De acordo com o cronograma definido a implantação deverá ocorrer até 31/12/2109 

(contratação da consultoria até 30/04/2019; implantação até 31/10/2019 e 

treinamento de usuários até 31/12/2019). Em fevereiro/2019 foi aprovada a norma 

NOG-SRL-019 que trata da Autuação e Formação de Processos cuja vigência está 

prevista para 01/07/2019 após o treinamento de usuários e início da operação 

assistida. 

 

Número do documento que originou a recomendação: 

Nota de Auditoria nº 201108797/01 

Controladoria Geral da União 
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 Descrição do item do Relatório: 

OS: 201108797 CONSTATAÇÃO (014):  

 

Metodologia de desenvolvimento de sistemas sem a previsão de procedimentos para 

gestão de mudanças e ausência de avaliações de rotina para verificação da 

compatibilidade dos recursos de TI com as necessidades institucionais e de gestão de 

acordos de níveis de serviço das soluções de TI. 

 

Recomendação 001: Estabelecer procedimento sistemático para verificação da 

compatibilidade dos recursos de TI com as necessidades de modo a subsidiar o 

planejamento no âmbito de TI e a definição de prioridade de investimentos. 

 

Situação Atual da Providência: Foram constituídos o Comitê de Tecnologia da 

Informação e Comunicação Estratégico (CTIC-E) e o Comitê de Tecnologia da 

Informação e Comunicação Executivo (CTIC-X). O primeiro é constituído pelos diretores 

e pela presidência e tem atuação estratégica, propondo estratégias e diretrizes, 

prioridades e alocação de recursos, bem como a aprovação do Planejamento 

Estratégico de TI – PETI. Já o segundo, é composto por representantes de cada uma das 

áreas da empresa, inclusive da área orçamentária e tem por objetivo propor as ações a 

serem executadas anualmente consolidadas no Plano Diretor de TI – PDTI – alinhado 

com o planejamento orçamentário anual. O documento detalha cada uma das 

atividades, estima os custos, avalia os riscos e define as prioridades na execução 

orçamentária e submete à aprovação do CTIC-E. 
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ANEXOS E APÊNDICES 
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ANEXO I - Metodologia de Elaboração do Relatório  

 

Neste 1º ciclo de desenvolvimento do Relatório de Gestão 2018 da EPE, no formato de Relato Integrado, elaborou-se um documento com o conteúdo alinhado com a estrutura 

preconizada na Decisão Normativa TCU N.º 170/2018  e com as orientações constantes da Portaria TCU n.º 369/2018 e do Sistema e-Contas, mas que fosse, ao mesmo tempo, 

conciso e objetivo, além de levar em consideração as demais diretrizes interpostas, que são a abordagem estratégica, a conectividade da informação, as relações com partes 

interessadas e a materialidade.  

Foram envolvidos diversos níveis gerenciais, de diferentes áreas, além de membros da Alta Administração, de forma a refletir a totalidade da Empresa. Além disso, ressalta-se 

que buscou-se seguir as melhores práticas, além da utilização dos recortes do Relatório de Administração, Demonstrações financeiras e notas explicativas, relatórios de 

monitoramento do Planejamento Estratégico Institucional e demais informações relacionadas ao processo de Gestão de Riscos Corporativos.  

Salienta-se, por fim, que no próximo ciclo de elaboração do Relatório de Gestão, serão envidados esforços e tratativas com vistas à elaboração e inclusão da Declaração de 

Integridade do relato integrado por parte do Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Integridade e Controles internos. 

 


