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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Auditoria Interna Governamental 

Atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, 
desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 
organização; deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem 
seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e 
disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, 
de gerenciamento de riscos e de controles internos. 



QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Este relatório apresenta o 
resultado dos trabalhos de 
auditoria anual de contas 
realizados na Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE). 
 
Foram avaliados os atos de 
gestão praticados no 
exercício de 2018, 
relacionados à 
implementação das 
estratégias da EPE. Para isso, 
buscou-se identificar os 
métodos adotados pela 
empresa para executar e 
avaliar as iniciativas 
estratégicas constantes de 
seu mapa estratégico.  
 
Foram verificados ainda: (i) a 
aderência das peças que 
deverão compor o processo 
de contas da empresa aos 
normativos vigentes sobre o 
assunto; e (ii) o grau de 
atendimento, pela Unidade, 
das recomendações e 
determinações emanadas 
pelos Controles Interno e 
Externo. 
 
O presente relatório traz 
também, como anexo, o 
Relatório n.º 201900130, com 
avaliações sobre as práticas 
de gestão estratégica 
adotadas pela EPE em 2018, 
dentro dos seguintes 
assuntos: planejamento 
estratégico; mensuração de 
desempenho; riscos 
estratégicos e respectivas 
medidas de tratamento; e 
processos e recursos 
organizacionais. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESTE 
TRABALHO? 

Em atendimento à missão constitucional do 
Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, prevista no artigo 74 da 
Constituição Federal de 1988, bem como às 
Decisões Normativas–TCU nº 170 e 172, 
ambas de 2018, realizou-se a presente 
auditoria, visando auxiliar o Tribunal de 
Contas da União com subsídios para julgar a 
prestação de contas da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE). 

 

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Finalizadas as análises, chegou-se às seguintes 
conclusões: a) As peças apresentadas ao TCU 
mereceram alguns ajustes quanto ao formato 
e ao conteúdo obrigatório nos termos da DN 
TCU nº 170/2018, da IN TCU nº 63/2010 e da 
Portaria TCU nº 369/2018. Contudo, não 
houve prejuízo maior para o cumprimento dos 
dispositivos acima. b)  O processo de 
implementação das estratégias da EPE quanto 
ao método de execução e de avaliação de suas 
iniciativas estratégicas é passível de 
melhorias; c) O TCU não exarou 
determinações para a EPE que devessem ter 
sido acompanhadas pela CGU no período de 
2014 a 2018; e d) A EPE acompanhou e 
atendeu às recomendações emanadas pela 
CGU até a data deste relatório. 
 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
ANA – Agência Nacional de Águas 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

BSC – Balanced Scorecard 

CA – Conselho de Administração 

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

CGE-X – Comitê Executivo de Gestão Estratégica 

DE – Diretoria Executiva 

EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

MDI – Modelo de Decisão de Investimento 

MME – Ministério de Minas e Energia 

ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico 

PDE – Plano Decenal de Energia 

PDI – Plano Diretor Institucional 

PEI – Plano Estratégico Institucional 

PET – Programa da Expansão de Transmissão 

SIN – Sistema de Interligação Nacional 

TCU – Tribunal de Contas da União 

UHE – Usina Hidrelétrica 

UPC – Unidade Prestadora de Contas 

UTE – Usina Termelétrica 

ZNMT – Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 
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INTRODUÇÃO 

Em atendimento ao disposto na Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União 
(TCU) nº 170, de 19/09/2018, e nº 172, de 12/12/2018, bem como ao estabelecido na 
seção II, capítulo V da Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle (SFC) nº 
03, de 09/06/2017, são apresentados os resultados dos exames realizados sobre a 
gestão da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), como parte de sua prestação de contas 
anual.  

A EPE é uma empresa pública de direito privado, cuja missão é realizar estudos e 
pesquisas de alto nível de qualidade para subsidiar o planejamento energético 
brasileiro. Vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), sua visão é manter-se 
como referência no Brasil, e expandir este protagonismo para o mundo. 

Em contribuição a este propósito da empresa, a Auditoria Anual de Contas tem por 
objetivo fomentar a boa governança pública, aumentar a transparência, provocar 
melhorias na prestação de contas da EPE, induzir a gestão pública para resultados de 
excelência e fornecer opinião sobre as contas a serem julgadas pelo TCU. 

De acordo com o escopo de auditoria firmado em reunião realizada em 19/06/2019, 
entre a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica do TCU 
(SeinfraElétrica/TCU) e a Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Minas e Energia da 
Secretaria Federal de Controle da CGU (CGENE/SFC/CGU), foram efetuadas as seguintes 
análises previstas na DN TCU n.º 172 de 12/12/2018, a partir das respectivas questões 
de auditoria: 

Item 1: Conformidade das peças. 

1. Considerando a natureza jurídica e o negócio da Unidade Prestadora de Contas (UPC), 
as peças (i) rol de responsáveis; (ii) relatório de gestão; e (iii) relatórios e pareceres de 
órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a 
gestão dos responsáveis pela UPC, estão em conformidade com as normas e 
orientações? 

Item 2: Resultados quantitativos e qualitativos da gestão, notadamente: 

Atuação da gestão estratégica da EPE em direção ao cumprimento da missão e da visão 
institucional, em especial quanto ao assessoramento do MME; 

Adequação do objetivo estratégico “Fortalecer a EPE como empresa de referência na 
elaboração dos estudos e pesquisas que subsidiam o planejamento energético 
brasileiro”, e a iniciativa “Aperfeiçoar o assessoramento ao MME na formulação da 
política energética brasileira”, quanto às ações executadas e aos resultados alcançados 
em 2018; 

Suficiência do mapeamento, do monitoramento e dos recursos 
(humanos/financeiros/infraestruturais) relacionados à gestão dos processos da EPE; 
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Utilidade, atualização e atratividade do Plano Decenal de Energia (PDE) 2017/2027. 

2. Como se dá o processo de implementação e de avaliação da iniciativa "aperfeiçoar o 
assessoramento ao Ministério de Minas e Energia na formulação da política energética 
brasileira.", dentro do objetivo 1 da EPE que é o de “Fortalecer a EPE como empresa de 
referência na elaboração dos estudos e pesquisas que subsidiam o planejamento 
energético brasileiro."? 

Item 3: Utilidade e qualidade dos indicadores, em especial daqueles relacionados à 
iniciativa “Aperfeiçoar o assessoramento ao MME na formulação da política energética 
brasileira”; 

Item 4: Gestão de pessoas, com foco na proficiência do corpo técnico alocado na 
elaboração do Plano de Expansão da Transmissão (PET) e do Zoneamento Nacional de 
Recursos de Óleo e Gás (ZNMT); 

Item 8: Gestão de TI, com foco na gestão de dados e nos sistemas alocados ao PET e 
ZNMT; e 

Item 11: Controles Internos Administrativos, com foco nos riscos corporativos e nas 
medidas de controle para a mitigação desses riscos. 

Registre-se que os itens 3, 4, 8 e 11 foram abordados no produto da Auditoria de 
Resultados da Gestão (ARG) da EPE, Relatório de Auditoria n.º 201900130, que tratou 
sobre as práticas de gestão estratégica adotadas pela empresa em 2018, tendo como 
ponto de partida os seguintes assuntos: planejamento estratégico; indicadores de 
desempenho; riscos estratégicos e respectivas medidas de tratamento; processos e 
recursos organizacionais; e utilidade, atualização e atratividade do Plano Decenal de 
Energia PDE 2017-2027.  

3. A EPE tem atuado, do ponto de vista estratégico, para cumprir sua missão e tornar 
realidade sua visão de futuro? E implementa ações no sentido de ter o Plano Decenal de 
Energia (PDE) como um documento útil para o público interno, o cliente (MME) e o público-
alvo (mercado), além de atualizado e atrativo? 

Escopo adicional: 

a. Recomendações da CGU em monitoramento: 

4. A EPE tem acompanhado e atendido às recomendações emanadas pela CGU? 

b. Recomendações contidas nos itens 9.9.1 e subitens e 9.9.2 do Acórdão do TCU n.º 
1.631/2018-Plenário: 

5. As determinações do TCU para a EPE, com determinação específica para 
acompanhamento por parte da CGU, foram atendidas?  
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6. As recomendações contidas nos itens 9.9.1 e seus subitens e 9.9.2 do Acórdão do TCU 
nº 1631/2018-1-Plenário foram atendidas? 

A metodologia de trabalho incluiu: pesquisa de informações, análise de documentos e 
entrevistas com as seguintes áreas/gestores: Presidência e seu Gabinete; e Auditoria 
Interna. As atividades foram executadas em estrita observância às normas de auditoria 
aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

RESULTADOS DOS EXAMES 

1. Avaliação dos Resultados da Gestão - Oportunidades de 
melhoria no processo de implementação das iniciativas 
estratégicas da EPE, quanto à adoção de métodos de execução e 
de avaliação destas iniciativas.  

Em continuidade ao trabalho realizado no Relatório n.º 201900130 sobre as práticas de 
gestão ligadas à formulação de estratégias da EPE, avaliou-se como etapa seguinte os 
métodos de execução e de avaliação adotados pela empresa para implementar os 
objetivos estratégicos em nível tático e operacional. 

Como padrão de análise, considerou-se as diretrizes sobre controles internos da gestão, 
expostas na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n.º 01, de 10 de maio de 2016. 
Utilizou-se, também, os pressupostos da ferramenta de gestão escolhida pela EPE, o 
Balanced Scorecard (BSC), bem como algumas das melhores práticas adotadas por 
empresas públicas e privadas sobre gestão estratégica. 

O inciso II do art. 10 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n.º 01, de 10 de maio de 
2016, assinala como um dos objetivos específicos dos controles internos da gestão 
“proporcionar a eficiência, a eficácia e a efetividade operacional, mediante execução 
ordenada, ética e econômica das operações”.  

O objetivo acima costuma ser respaldado por um método de materialização de 
estratégias, do qual deriva um plano de ação. Este, por sua vez, se configura no produto 
de procedimento organizado e dotado de regularidade, com delegação de 
responsabilidades e de tarefas, e elaborado de forma deliberada para atingir finalidades 
que desdobram o planejamento estratégico.  

Ao partir de cada um dos objetivos e metas da empresa, os planos de ação (táticos e 
operacionais) exercem a função de integrar o planejamento estratégico aos demais 
níveis, e legitimar estratégias, políticas e normas perante o corpo funcional. Por isso, é 
desejável que o processo de operacionalização do planejamento seja palpável, 
rastreável, capaz de comunicar o desempenho esperado, e de demonstrar a relação 
entre o resultado buscado e os recursos utilizados para tornar realidade o propósito da 
empresa.  
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Neste ponto, revela-se o dinamismo do planejamento estratégico: a avaliação das metas 
contidas nos planos de médio e curto prazos deve retroalimentar o planejado para todo 
o ciclo. Para isso, faz-se necessário fixar critérios para caracterizar o valor a ser agregado 
ao resultado, monitorar continuamente cada uma das etapas do plano de ação, e aferir 
o desempenho das atividades por meio de indicadores.  

A escolha do BSC como ferramenta auxilia na consecução dos objetivos de longo prazo 
ao monitorar o desempenho no curto prazo. É pelo comparativo entre os parâmetros 
fixados e os resultados alcançados que será possível medir as dimensões de eficiência, 
eficácia e efetividade relacionadas ao desempenho da gestão. E este, por sua vez, 
fornecerá insumo para a tomada de decisão, validando ou modificando estratégias para 
o alcance da visão de futuro.  

No presente trabalho, as análises partiram da peça central do Planejamento Estratégico 
Institucional (PEI) da EPE: o mapa estratégico. Confeccionado com base no BSC, este 
mapa agrupou os objetivos estratégicos da empresa em quatro perspectivas: clientes; 
processos; pessoas, aprendizado e crescimento; e recursos. A cada uma das 
perspectivas, e dos correspondentes objetivos, foram associadas iniciativas estratégicas, 
indicadores e respectivas metas.  

Pelo critério de relevância, selecionou-se o objetivo e a respectiva iniciativa estratégica 
abaixo, para se ter acesso ao(s) método(s) porventura escolhido(s) pela EPE para levar à 
prática suas estratégias: 

Objetivo 1: Fortalecer a EPE como empresa de referência na elaboração dos estudos e 
pesquisas que subsidiam o planejamento energético brasileiro. 

- Iniciativa 2: Aperfeiçoar o assessoramento ao Ministério de Minas e Energia na 
formulação da política energética brasileira. 

De acordo com a EPE, esta e as demais iniciativas estratégicas dispostas no mapa 
estratégico expressariam o “como” os resultados seriam alcançados. Mas, o 
desdobramento se daria por meio do Plano Diretor Institucional (PDI), onde para cada 
iniciativa estariam arrolados os projetos como evidência de sua operacionalização.  

De periodicidade anual, o PDI se mostrou uma compilação de dados e informações 
relacionados a projetos estratégicos, ações e medições percentuais de indicadores. A 
despeito de sua relevância para a empresa, o Plano Diretor divergiu, em sua forma, 
conteúdo e aplicação, do que seria esperado de um plano elaborado formalmente para 
demonstrar a execução do PEI.  

A título de plano ou programa de ação e respectivos fluxos de trabalho, a EPE 
apresentou um rol de ações/projetos executados no biênio 2018/2019, todos 
acompanhados de um resumo explicativo, para evidenciar o que a empresa considerou 
como delineamento do processo de execução dos projetos e de elaboração dos 
produtos.  
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Nas informações repassadas pela EPE, sobre a iniciativa em comento, não foi possível 
identificar direcionadores de valor porventura constituídos para legitimar o 
aperfeiçoamento do assessoramento ao MME ao final do período proposto para o 
atingimento do resultado.  

Sobre a existência de avaliação institucionalizada e periódica das ações de 
desdobramento da iniciativa estratégica, a EPE informou que os projetos seriam 
monitorados por meio de consultas periódicas aos seus responsáveis, “no sentido de 
atualizar as informações relativas à sua execução.”.  

Na prática, percebeu-se que, em 2018, coube a apenas um funcionário recolher 
informações dos setores envolvidos em cada um dos projetos, consolidá-las em 
planilhas e associá-las às iniciativas estratégicas, para posteriormente apresentá-las à 
alta administração, como prestação de contas das gestões em nível tático e operacional. 

No que concerne à aferição de desempenho, a EPE repassou apenas a medição 
percentual da execução do cronograma 2018 de cada um dos projetos que estariam 
relacionados à iniciativa em análise. Apesar de considerar tais percentuais como 
indicadores, os números obtidos nada informaram sobre o desempenho do projeto, 
tampouco sobre a contribuição do cumprimento da meta para o resultado global da 
iniciativa. 

Complementando o contexto encontrado, constatou-se que o processo de tomada de 
decisão, relacionado à iniciativa 2, se resumiu a algumas deliberações de cunho 
administrativo envolvendo o Conselho de Administração (CA), a Diretoria Executiva (DE) 
e o Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X) no exercício de 2018.  

Para ratificar as evidências de que a EPE, em 2018, não contava com metodologia 
institucionalizada de desdobramento das iniciativas estratégicas, submeteu-se a 
iniciativa estratégica 1 “Realizar estudos e pesquisas de excelência para subsidiar e 
orientar o Planejamento e as estratégias de desenvolvimento do Setor Energético 
Brasileiro.”, aos mesmos parâmetros de análise da iniciativa 2.  

O resultado apontou o mesmo problema para a iniciativa 1: ausência de planos ou 
programas ordenados para integrar os objetivos estratégicos às ações ocorridas na base 
da empresa, de modo a validar e retroalimentar o planejamento estratégico.  

Assim como ocorrido com a iniciativa 2, não foram detectados: (i) critérios de agregação 
de valor ao resultado esperado da iniciativa 1; (ii) monitoramento sistematizado das 
ações; (iii) existência de indicadores operacionais e, tampouco, sua confluência para os 
números apurados em nível estratégico, de modo a deixar transparecer a contribuição 
do desempenho dos gestores em cada uma das perspectivas construídas com base no 
BSC. 

Aliás, os percentuais apresentados a título de indicadores de desempenho se mostraram 
pouco consistentes em sua representatividade, para ambas as iniciativas, devido à 
imaturidade do processo de aferição, e ao lapso temporal entre o cumprimento da meta 
e a medição do resultado do objetivo estratégico.  
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Como causa para os achados, identificou-se o deslocamento da responsabilidade pelo 
estabelecimento de diretrizes estratégicas para as áreas técnicas, sob a premissa de que 
a especialização do corpo funcional, aliada a uma estabilidade da demanda e da 
utilidade de seus produtos, seriam bastantes para manter os rumos, em detrimento da 
adoção de outras dimensões de desempenho que não somente a de execução.  

É preciso destacar que a estatal foi eficaz no cumprimento de sua missão, no sentido de 
apresentar as entregas esperadas para suas competências normativas. Especificamente 
sobre a iniciativa estratégica 2, a empresa demonstrou conhecer e estar comprometida 
com as necessidades de seu cliente primário, o MME.  

Porém, como não constituiu mecanismos para visualizar, intervir e/ou monitorar as 
ações relacionadas ao desdobramento da iniciativa, a empresa veio adotando como 
prática o aperfeiçoamento do produto sem considerar o processo, adiando o 
conhecimento e a administração da eficiência e dos esforços para de fato materializar a 
iniciativa. 

A falta de método estruturado para tornar claro o caminho entre o planejamento 
estratégico e estas entregas denotou uma gestão segmentada por áreas isoladas em 
suas especialidades, sobretudo por não haver fluxo horizontal de operações delineado 
e gerido a partir da cadeia de valor da empresa que, inclusive, ainda não foi desenhada. 

A despeito de haver um mapa estratégico contendo o percurso para o cumprimento da 
missão da empresa, os objetivos estratégicos e respectivas iniciativas não contaram, em 
2018, com práticas institucionais para executar, monitorar, incrementar, reformular e 
reavaliar o PEI, levando a uma gestão intuitiva e reativa. A assertiva tem suporte nas 
seguintes evidências: 

1. não existem programas ou planos de ação estruturados, de conhecimento 
disseminado aos colaboradores da EPE, para colocar em prática os objetivos 
estratégicos. Com isso, as formas de atingir os objetivos da empresa são pouco 
transparentes: ocorrem estritamente dentro das fronteiras das áreas 
especializadas, dificultando o necessário entrelaçamento das perspectivas 
estratégicas (processos, pessoal e recursos) e sua relação de causa e efeito para 
consecução do planejado. 

2. não existem direcionadores de valor, parâmetros e/ou requisitos para que o 
processo de levar à prática as iniciativas estratégicas seja coerente com o 
planejado e consistente em seus resultados. Isto demonstra uma governança 
passível de melhoria quanto à condução das estratégias pela alta administração.  

3. não há evidências de que a iniciativa estratégica seja constantemente 
monitorada, reavaliada e reformulada, pois não se verificou a existência de 
mapeamento de processos e metodologia de acompanhamento de etapas de 
projetos.  

4.  não há aferição do cumprimento das metas por meio de indicadores de 
desempenho robustos, ou qualquer outro instrumento dessa natureza, que 
sinalize a evolução ou a transformação do fenômeno acompanhado e sua 
contribuição para a retroalimentação do planejado.  

5. a gestão do planejamento estratégico, por parte da alta administração, vem 
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sendo baseada e evidenciada pelo recebimento de informações setorizadas e 
limitadas a percentuais de execução, repassadas por um único funcionário que 
tem como função ser elo entre os níveis estratégico, tático e operacional. 

Concluiu-se que o processo de implementação da iniciativa "aperfeiçoar o 
assessoramento ao Ministério de Minas e Energia na formulação da política energética 
brasileira.", dentro do objetivo 1 da EPE que é o de "Fortalecer a EPE como empresa de 
referência na elaboração dos estudos e pesquisas que subsidiam o planejamento 
energético brasileiro." vem sendo intuitivo, empírico e pouco transparente, tendo seu 
resultado baseado apenas na dimensão da execução.  

2. Avaliação das práticas de gestão estratégica adotadas pela EPE 
em 2018, em especial sobre: planejamento estratégico; 
mensuração de desempenho; riscos estratégicos e medidas de 
tratamento; processos, recursos organizacionais e produtos 
(PDE, PET/PELP e ZNMT). 

Em virtude dos exames realizados sobre algumas das práticas de gestão da EPE, a CGU 
identificou oportunidades de melhoria naquelas relacionadas a: planejamento 
estratégico; mensuração de desempenho; gestão de riscos corporativos e controles 
internos; e processos organizacionais.  

Igualmente, foram identificadas oportunidades de gestão junto ao Ministério das Minas 
e Energia (MME), no sentido de aprimorar pontos específicos das etapas de elaboração 
do Plano Decenal de Energia (PDE). 

Ao final, foram definidas recomendações com foco no aprendizado organizacional e na 
autoavaliação institucional, no intuito de contribuir com o aumento da percepção da 
alta administração sobre os benefícios da gestão integrada por meio do pensamento 
sistêmico e da dimensão de eficiência adotada como valor na prática.  Foram elas: 

1 – Apresentar plano de aprendizagem organizacional, tendo como público-alvo 
obrigatório e inicial a alta administração, e como escopo os seguintes assuntos no 
contexto da administração pública: gestão estratégica; indicadores de desempenho; 
gestão de riscos; sistema de controles internos; gestão por processos e projetos. 

2 – Apresentar proposta de um método para a avaliação do planejamento estratégico, 
com a participação da alta administração e do corpo funcional, e a divulgação dos 
resultados para toda a empresa.  

3 – Propor ao MME a elaboração de matriz conjunta com as atividades e 
responsabilidades de cada agente na elaboração do PDE. 

4 – Propor ao MME a normatização de calendário anual para etapas consideradas 
sensíveis na elaboração do PDE, considerando, pelo menos, a divulgação da minuta com 
abertura de consulta pública e a divulgação do documento final. 
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3. Avaliação da Conformidade das Peças. 

A Decisão Normativa TCU n.º 170/2018 trouxe a alteração da estrutura básica do 
Relatório de Gestão, com a adoção das diretrizes da “Estrutura Internacional de Relato 
Integrado”, focado principalmente nos resultados e na clareza e concisão das 
informações.  

Ao mesmo tempo, o Tribunal esclareceu, por meio de “Nota de Esclarecimento sobre o 
relatório de gestão no formato de relato integrado”, que para o exercício de 2018 seria 
compreensível que as unidades encontrassem limitações técnicas para elaboração 
daquele relato integrado, principalmente no relacionado aos efeitos visuais e 
infográficos. Ou seja, dificuldades estariam sendo esperadas no desenvolvimento do 
conteúdo completo do primeiro relatório de gestão a ser apresentado após a mudança. 

Isto posto, avaliou-se o alinhamento do Relatório de Gestão da EPE de 2018 às 
orientações contidas: (i) no caput, art. 3º, 5º e anexos II e III da Decisão Normativa-TCU 
nº 170, de 19/09/2018; (ii) no anexo único da Portaria-TCU nº 369, de 17/12/2018; (iii) 
nas orientações gerais para elaboração dos relatórios de gestão de 2018 e específicas 
para estatais, contidas no site do TCU; e (iv) na nota de esclarecimento do TCU sobre o 
relatório de gestão no formato de relato integrado. 

Em decorrência dos exames, notou-se a ausência dos seguintes conteúdos gerais no 
Relatório de Gestão 2018 da EPE, em desacordo com o estabelecido no anexo único da 
Portaria TCU nº 369: lista de tabelas; quadros; gráficos e figuras; resumo dos principais 
pontos tratados nas cartas anuais de políticas públicas e de governança corporativa; e 
declaração de integridade do relato integrado por parte dos responsáveis pela 
governança na empresa. 

Ressalta-se que a EPE havia entendido que a retirada da lista de tabelas, quadros, 
gráficos e figuras não prejudicaria o entendimento do relatório pelo usuário, estando 
esta atitude respaldada pelas orientações do TCU contidas no “Perguntas e respostas 
frequentes sobre a prestação de contas de 2018”.  Sobre as ausências detectadas, a 
estatal se comprometeu a inserir no seu próximo relatório de gestão as informações 
faltantes. 

É importante mencionar a existência de conteúdos no Relatório de Gestão 2018 da EPE 
que deixaram de atender às “Orientações adicionais a serem incluídas no sistema e-
Contas para as estatais” publicada no site TCU. Dentre as impropriedades citamos: (i) 
cadeia de valor sem fluxo narrativo lógico descrevendo os principais insumos, atividades 
e produtos; (ii) ausência de detalhamento das ações/projetos, realizados em 2018, para 
implementar as iniciativas estratégicas, na sessão “Planejamento Estratégico e 
Governança”; (iii) ausência de vinculação entre riscos e objetivos estratégicos, na sessão 
“Gestão de riscos e controles”; e  (iv) ausência de detalhamento da metodologia de 
elaboração do relatório de gestão no modelo de relato integrado. 

Em contraponto, a CGU  abordou a ausência de vinculação entre os riscos corporativos 
e os objetivos estratégicos no achado “Oportunidades de melhoria no processo de 
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gerenciamento de riscos corporativos da EPE, quanto ao alinhamento desses eventos aos 
objetivos estratégicos”, do Relatório de Avaliação nº 2019000130; e a ausência de 
detalhamento das ações/projetos para implementar as iniciativas estratégicas no 
achado “Oportunidades de melhoria no processo de implementação das iniciativas 
estratégicas, quanto à adoção de métodos de execução e de avaliação destas iniciativas” 
deste Relatório de Avaliação nº 201901071. 

Esclareça-se que o TCU informou na “Nota de Esclarecimento sobre o relatório de gestão 
no formato de relato integrado” que este último partiria do pressuposto de uma gestão 
organizada para pensar de forma integrada a estratégia de organização de seus 
recursos, visando obter resultados, afastando-se do modelo de negócio fragmentado e 
baseado em silos, para se aproximar de uma gestão sistêmica, participativa e de 
comprometimento da alta administração, configurando o chamado pensamento 
integrado. 

Por outro lado, a Corte de Contas entendeu que o relatório integrado seria resultado de 
um processo que demandaria tempo para se consolidar. Por isso, optou-se por apenas 
mencionar, neste ponto, as impropriedades encontradas no Relatório de Gestão 
EPE/2018, sem emitir recomendações específicas. 

No que se refere ao rol de responsáveis, detectou-se a ausência de três destes agentes, 
os quais foram incluídos posteriormente pela equipe de auditoria no E-contas do TCU. 

4. Avaliação do cumprimento das determinações do TCU 
expedidas para a EPE - Atendimento ao contido nos itens 9.9.1 e 
9.9.2 Acórdão do TCU n.º 1631/2018-1-Plenário. 

De 2014 a 2018, o Tribunal de Contas da União (TCU) não exarou determinações para a 
EPE contendo recomendação específica de acompanhamento por parte da CGU.  

Todavia, foi acordado com o TCU escopo adicional de verificação do atendimento das 
recomendações dos itens 9.9.1 e 9.9.2 do Acórdão TCU nº 1.631/2018-Plenário, no que 
concerne à EPE. 

Em 31/05/2019, por meio do Ofício nº 0508-2019-PR-EPE, a empresa encaminhou 
àquela Corte suas providências quanto às recomendações. O resumo do 
pronunciamento da EPE naquele documento segue abaixo por item do acórdão: 

1.  item 9.9.1: 

“elabore a ‘matriz energética brasileira de referência’, considerando o melhor conjunto 
de soluções para a expansão da capacidade de energia elétrica, sob o ponto de vista da 
segurança energética, modicidade tarifária, utilização racional e adequada das diversas 
tecnologias de geração disponíveis, emissão de CO2, além dos outros aspectos de ordem 
ambiental, social, técnica, econômica, histórico-arqueológica e burocrática:”. 
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A EPE afirma que a partir do PDE 2026 adotou o Modelo de Decisão de Investimento 
(MDI), que definiu a expansão do Sistema Interligado Nacional (SIN) através da 
minimização do custo total de investimento e operação, adotando premissas 
estabelecidas em conjunto com o MME para o atendimento a um cenário de projeção 
da carga de energia elétrica.   

De acordo com a empresa, o MDI levaria em consideração as seguintes variáreis: 
diferentes tecnologias de geração; custo total da expansão de geração e transmissão 
necessária para o escoamento da energia proveniente dos empreendimentos; prazos 
mínimos estimados para entrada em operação das usinas e linhas de transmissão; 
critérios de suprimento em vigor no setor elétrico brasileiro; e o atendimento a acordos 
internacionais de emissão de CO2.  

2. item 9.9.1.1: 

“envide esforços, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, no sentido da 
implementação, mais ampla possível, de tal matriz energética de referência, no 
planejamento energético, sobretudo na ampliação da capacidade de geração;”. 

A EPE informou que o MME, após ouvi-la, indicou as quantidades demandadas dos 
produtos de cada leilão de energia buscando consistência com o PDE, bem como os 
resultados dos leilões retroalimentaram este. 

3. item 9.9.1.2: 

“na construção de tal cenário de referência, sugere-se considerar, na opção a ser feita, 
o maior conjunto de alternativas possíveis, considerando tecnologias, fontes de energia 
e potenciais hídricos disponíveis;”. 

A empresa esclareceu que o PDE considerou uma gama de alternativas tecnológicas de 
geração, bem como os recursos considerados como disponíveis para a expansão da 
oferta no horizonte do plano decenal, período em que a EPE não prevê o 
aproveitamento hidrelétrico de projetos que se sobrepõem às terras indígenas e a 
unidades de conservação de proteção integral. 

Acrescenta que a partir do PDE 2026, além da expansão de referência são considerados 
cenários alternativos e efeitos na expansão associados a cada alternativa analisada. 

4. item 9.9.1.3: 

“aquelas soluções ou projeto cujo custo de transmissão se torne relevante, o mesmo 
deveria ser incluído no cenário de referência.”. 

A EPE informa, em relação a este item, que a expansão ótima pode, eventualmente, não 
indicar a expansão de um determinado projeto de geração devido ao custo total da 
expansão de geração e transmissão necessária para o escoamento da energia 
proveniente do empreendimento. 



 
 

16 
 

5.  item 9.9.2: 

“elabore avaliações comparativas e alternativas à adoção das UTEs fósseis constantes 
do Planejamento Decenal de Expansão de Energia 2026 ou daquele que venha a sucedê-
lo, considerando-se pelo menos UHEs com e sem reservatório, com base em critérios que 
propiciem o compromisso adequado entre segurança energética, modicidade tarifária,  
cumprimento dos acordos internacionais e legislação ambientais, especialmente os 
relacionados à contenção/redução da emissão de gases produtores do efeito estufa;”. 

A EPE reforça que o PDE 2027 considera os empreendimentos hidrelétricos em 
condições de serem implantados no horizonte decenal, bem como desconsidera a 
operação das UTEs à óleo a partir da data prevista para término dos seus contratos no 
ambiente regulado, considerando a substituição de parte do parque termelétrico 
atualmente em operação. 

Convém mencionar que a EPE participou, em 23/08/2018 e 25/09/2018 de 
videoconferências sobre o Acórdão nº 1.631/2018-TCU-Plenário, com representantes 
do MME, ANEEL, ANA, CCEE e ONS. 

No que se refere à análise comparativa do uso de UHEs em vez das UTEs fósseis 
indicadas no PDE 2026 (9.9.2 do Acórdão), o MME justifica ser infrutífero em uma 
publicação indicativa a análise comparativa da expansão significativa das UHE com 
reservatórios, uma vez que acha inviável esta expansão no horizonte decenal. 

Por conseguinte, sobre essas determinações, assim como o MME, a EPE entendeu já ter 
dado atendimento por meio do Plano Decenal de Energia.  

Para a CGU, foram acolhidos os esclarecimentos e as providências descritos nos 
documentos apresentados pela EPE ao Tribunal de Contas da União, por encontrarem, 
em suas linhas gerais, pertinência frente ao proposto pelas recomendações constantes 
dos subitens do item 9.9 do Acórdão 1631/2018-Plenário.  

5. Avaliação do cumprimento das recomendações da CGU. 

As análises para atendimento a este item partiram de três recomendações extraídas do 
Plano de Providências Permanente (PPP) por meio do Sistema Monitor, com status “em 
monitoramento”. 

As evidências obtidas no âmbito dos trabalhos de auditoria registrados no Relatório de 
Avaliação n.º 2019000130 e neste, bem como as informações contidas no Relatório de 
Gestão EPE 2018 foram bastantes para se formar a opinião de que a empresa tem 
acompanhado e atendido às recomendações emanadas pela CGU, não havendo 
pendências nesta data.   
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RECOMENDAÇÕES 

1 – Apresentar proposta de um método de gerenciamento dos objetivos estratégicos, 
de modo a informar, minimamente, quais áreas executarão o planejamento estratégico; 
o que deverá ser feito em termos práticos; como serão executados e monitorados os 
objetivos; e como serão avaliadas as ações relacionadas nos planos específicos.  

Achado n.º 2.  

CONCLUSÃO 

O presente trabalho buscou demonstrar como a EPE tem atuado, do ponto de vista 
prático, para organizar as ações em torno da execução e da avaliação das iniciativas e 
objetivos estratégicos, evidenciando, assim, sua implementação.  

Também se buscou atestar a aderência das peças aos normativos vigentes e o 
atendimento às determinações e recomendações do TCU e da CGU.  

No que se refere à conformidade das peças, concluiu-se que a EPE elaborou todas as 
peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 
2018. No entanto, configurou-se a necessidade de aperfeiçoar a rotina estabelecida pela 
Unidade em relação à elaboração do relatório de gestão e ao registro do rol de 
responsáveis que foi disponibilizado com informações em desacordo com as orientações 
daquele Tribunal. 

Quanto ao processo de implementação da iniciativa "aperfeiçoar o assessoramento ao 
Ministério de Minas e Energia na formulação da política energética brasileira.", dentro 
do objetivo 1 da EPE que é o de "Fortalecer a EPE como empresa de referência na 
elaboração dos estudos e pesquisas que subsidiam o planejamento energético 
brasileiro”, verificou-se a ausência de um método de execução e de avaliação, bem 
como de parâmetros para caracterizar o aperfeiçoamento desejado no assessoramento 
ao cliente para o qual as ações foram planejadas.  

No que diz respeito à avaliação do cumprimento das deliberações do TCU expedidas 
para a EPE, identificou-se que não houve, no período de 2014 a 2018, determinação 
específica do TCU à EPE, que contivesse recomendação para acompanhamento pela 
CGU. Em relação às determinações contidas nos itens 9.9.1 e 9.9.2 do Acórdão do TCU 
nº 1631/2018-1-Plenário, considerou-se acolhido o pronunciamento da empresa 
apresentado àquela Corte, como atendimento às recomendações expedidas para a EPE. 

Acerca do cumprimento das recomendações emitidas pela CGU, verificou-se que a EPE 
acompanhou e atendeu a todas, não existindo pendências na data de fechamento deste 
relatório. 

Por fim, de acordo com os apontamentos que integraram este trabalho, advindos do 
Relatório de Avaliação n.º 201900130, observou-se que as práticas de gestão da EPE 
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materializaram as ações de governo descritas no Plano Plurianual (PPA); e o 
Planejamento Estratégico Institucional (PEI) foi o norteador das ações dos gestores no 
exercício de 2018.   

Na mesma oportunidade, atestou-se a proficiência do corpo técnico responsável pela 
elaboração dos estudos contidos nos documentos PET/PELP e ZNMT; e a capacidade da 
infraestrutura tecnológica envolvida na confecção desses produtos quanto a gerir dados 
com rastreabilidade, confiabilidade e precisão. Ressalte-se que a EPE implantou os 
aperfeiçoamentos sugeridos pela equipe de auditoria no processo de produção do 
PET/PELP. 

Em concomitância, os exames diagnosticaram oportunidades de melhoria no processo 
de formulação de estratégias da EPE e em alguns de seus elementos constituintes, a 
saber; objetivos e iniciativas estratégicos e suas correlações; sistema de mensuração de 
desempenho; gerenciamento de riscos e suas medidas de tratamento.  

Também se constatou a oportunidade de reavaliação da forma de gerenciamento das 
atividades finalísticas e de apoio da EPE, quanto ao mapeamento e à integração dos 
processos organizacionais ao planejamento da empresa. Detectou-se a ausência de 
normatização das etapas e dos prazos de elaboração do PDE.  

Ao final, todos os apontamentos e recomendações tiveram como objetivo levar os 
gestores a refletir sobre a necessidade de alinhar suas ações às práticas de excelência 
normatizadas pela Administração Pública e amplamente aceitas pelo mercado, as quais 
essencialmente incluem: o pensamento sistêmico; o desempenho pautado pela 
dimensão de eficiência e não só de eficácia como tem se configurado até hoje; e o 
aprendizado organizacional desde a alta administração, como instrumento de tomada 
de consciência para melhoria da gestão da empresa. 
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ANEXOS 

I– MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Achado n.º 2: 

Manifestação da Unidade 

Sobre o achado de auditoria n.º 2, a EPE consignou no Ofício n.º 037 AIN-EPE/2019, em 
resposta ao Relatório Preliminar n.º 201901071, a seguinte manifestação: 

Em atenção ao requisitado no item 4 do Ofício em referência, encaminhamos 
a manifestação final desta EPE, elaborada pelo Diretor de Estudos Econômico-
Energéticos e Ambientais, com anuência do Diretor-Presidente, a qual 
consiste em sugestões de revisões de alguns trechos do relatório constantes 
das páginas 12 e 14, respectivamente, de forma a se evitar qualquer 
interpretação equivocada de que não havia monitoramento das Diretorias 
sobre os projetos, e  deixar mais claro que a questão principal consiste na 
ausência de formalização e sistematização da gestão institucional do 
planejamento estratégico, visto que as reuniões eram internas, mas sem 
registros formais, o que está sendo corrigido no novo ciclo de planejamento 
estratégico. Isso posto, solicitamos que sejam acatadas as sugestões de 
revisões propostas por esta EPE, conforme seguem: 

Página 12: 

Original: Na prática, percebeu-se que, em 2018, a interação entre a área 
estratégica e aquelas responsáveis por operacionalizar o planejado foi 
efetuada por apenas um funcionário, ao qual coube recolher informações dos 
setores envolvidos em cada um dos projetos, consolidá-las em planilhas e 
associá-las às iniciativas estratégicas para posterior apresentação à alta 
administração, como prestação de contas das gestões em nível tático e 
operacional. 

Sugestão EPE: Na prática, percebeu-se que, em 2018, a formalização da 
interação entre a área estratégica e aquelas responsáveis por operacionalizar 
o planejado foi efetuada por apenas um funcionário, ao qual coube recolher 
informações dos setores envolvidos em cada um dos projetos, consolidá-las 
em planilhas e associá-las às iniciativas estratégicas para posterior 
apresentação à alta administração, como prestação de contas das gestões em 
nível tático e operacional. As interações entre as Diretorias e aquelas 
responsáveis por operacionalizar o planejado não foram registradas de 
maneira formal e sistemática, ocorrendo em reuniões de coordenação 
internas das diretorias e interações diretas entre Diretores e 
Superintendentes e Consultores Técnicos. 

Original: No que concerne à aferição de desempenho, a EPE repassou apenas 
a medição percentual da execução do cronograma 2018 de cada um dos 
projetos que estariam relacionados à iniciativa em análise. Apesar de 
considerar tais percentuais como indicadores, os números obtidos nada 
informaram sobre o desempenho do projeto, tampouco sobre a contribuição 
do cumprimento da meta para o resultado global da iniciativa. 
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Sugestão EPE: No que concerne à aferição de desempenho, a EPE repassou 
apenas a medição percentual da execução do cronograma 2018 de cada um 
dos projetos que estariam relacionados à iniciativa em análise. Apesar de 
considerar tais percentuais como indicadores, os números obtidos nada 
informaram sobre o desempenho do projeto, tampouco sobre a contribuição 
do cumprimento da meta para o resultado global da iniciativa. Nesse sentido, 
observou-se a ausência de uma metodologia de acompanhamento que 
demonstrasse o desempenho do projeto e seus nexos causais para o 
cumprimento da meta para o resultado global da iniciativa. 

Original: Para ratificar as evidências de que a EPE, em 2018, não contava com 
método de desdobramento das iniciativas estratégicas, submeteu-se a 
iniciativa estratégica 1 “Realizar estudos e pesquisas de excelência para 
subsidiar e orientar o Planejamento e as estratégias de desenvolvimento do 
Setor Energético Brasileiro.”, aos mesmos parâmetros de análise da iniciativa 
2. 

Sugestão EPE: Para ratificar as evidências de que a EPE, em 2018, não contava 
com método de desdobramento formal e sistemático das iniciativas 
estratégicas, submeteu-se a iniciativa estratégica 1 “Realizar estudos e 
pesquisas de excelência para subsidiar e orientar o Planejamento e as 
estratégias de desenvolvimento do Setor Energético Brasileiro.”, aos mesmos 
parâmetros de análise da iniciativa 2. 

Página 14: 

Original: 4. a gestão do planejamento estratégico se resume ao recebimento, 
pela alta administração, de informações setorizadas e limitadas a percentuais 
de execução, repassadas por um único funcionário que tem como função ser 
elo entre os níveis estratégico, tático e operacional, demonstrando-se por 
parte da cúpula da empresa, a não priorização de provimento de uma 
instância que possua condições adequadas para subsidiar a alta 
administração no monitoramento da gestão estratégica, e que possa acionar 
e cobrar eventuais pendências de execução, por parte dos executores do 
Plano Diretor Institucional. 

Sugestão EPE:  4. a gestão do planejamento estratégico formalizada e 
evidenciada se resume ao recebimento, pela alta administração, de 
informações setorizadas e limitadas a percentuais de execução, repassadas 
por um único funcionário que tem como função ser elo entre os níveis 
estratégico, tático e operacional, demonstrando-se por parte da cúpula da 
empresa, a não priorização de provimento de uma instância que possua 
condições adequadas para subsidiar a alta administração no monitoramento 
da gestão estratégica, e que possa acionar e cobrar eventuais pendências de 
execução, por parte dos executores do Plano Diretor Institucional. 

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se fizerem 
necessárias. (grifo no original) 

Análise da Equipe de Auditoria 

Entendeu-se que as sugestões de revisão acima intentaram tornar mais claro o que a 
CGU teria constatado no relatório, sendo todas de certa forma pertinentes. Por isso, 
optou-se por reelaborar a redação dos pontos ressaltados pelo gestor, com o objetivo 
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de melhor comunicar a opinião da CGU e, ao mesmo tempo, preservar o produto em 
sua inteira autoria. 



II – RELATÓRIO DE AUDITORIA N.º 201900130 

24 de setembro de 2019 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Avaliação dos Resultados da Gestão 
A metodologia denominada "Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)” 
consiste na emissão de opinião sobre a gestão a partir da avaliação de um 
ou mais macroprocessos ou mesmo de um determinado processo ou 
contrato. 



 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Avaliou-se as práticas de 
gestão estratégica adotadas 
pela EPE em 2018, para 
cumprir sua missão e alcançar 
a visão de futuro, dentro dos 
seguintes assuntos: 
planejamento estratégico; 
mensuração de desempenho; 
riscos estratégicos e 
respectivas medidas de 
tratamento; e processos e 
recursos organizacionais. 

Também se buscou verificar o 
implemento de ações 
direcionadas para tornar o 
Plano Decenal de Energia 
(PDE) um documento 
atualizado, atrativo e útil para 
seu público-alvo. 

As atividades de campo foram 
realizadas no período de 
18.02.2019 a 26.04.2019, 
contemplando pesquisa de 
informações; análises de 
documentos; e entrevistas 
com gestores. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESTE 
TRABALHO? 

Um dos objetivos estratégicos da CGU é o de 
“aperfeiçoar e intensificar a atuação nas 
empresas estatais”. 

Em alinhamento a este objetivo, e 
considerando a relevância da missão da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para o 
planejamento energético do Brasil, mostrou-se 
oportuno avaliar os fundamentos sobre os 
quais a gestão estratégica da empresa se 
desenvolveu no exercício de 2018. 

 

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Em virtude dos exames realizados sobre 
algumas das práticas de gestão da EPE, a CGU 
identificou oportunidades de melhoria 
naquelas relacionadas a: planejamento 
estratégico; mensuração de desempenho; 
gestão de riscos corporativos e controles 
internos; e processos organizacionais.  

Igualmente, foram identificadas 
oportunidades de gestão junto ao Ministério 
das Minas e Energia (MME) para aprimorar 
pontos específicos das etapas de elaboração 
do Plano Decenal de Energia (PDE). 

Ao final, foram definidas recomendações com 
foco no aprendizado organizacional e na 
autoavaliação institucional, no intuito de 
contribuir com o aumento da percepção da 
alta administração sobre os benefícios da 
gestão integrada e focada: no pensamento 
sistêmico; na geração de valor; e no 
gerenciamento eficiente de recursos. 
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INTRODUÇÃO 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública de direito privado, cuja 
missão é realizar estudos e pesquisas de alto nível de qualidade para subsidiar o 
planejamento energético brasileiro. Constituída por cerca de 300 colaboradores, sua 
visão é manter-se como referência no Brasil, e expandir este protagonismo para o 
mundo. 

Vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), a EPE executa o Plano Plurianual 
(PPA) por meio de três programas de governo, cujas ações orçamentárias resumem as 
competências arroladas no Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004:  

- Estudos de Inventário e Viabilidade para Expansão da Geração Hidrelétrica; 

- Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica; 

- Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos; 

- Estudos Ambientais de Áreas Sedimentares; 

- Estudos Prospectivos de curto, médio e longo prazos das necessidades de energia para 
o desenvolvimento sustentável do país; e 

- Subsídios à formulação, ao planejamento e à implementação de ações do Ministério 
de Minas e Energia, no âmbito da política energética nacional. 

Como toda empresa pública brasileira, a EPE tem como finalidade gerar valor para a 
sociedade. Para isso, seu desempenho deve procurar refletir as dimensões mínimas de 
eficácia, eficiência e efetividade, enquanto caminho para atingir a excelência de 
resultados. Considerando que estes não decorrem do acaso, estratégias precisam ser 
traçadas. 

Esta auditoria examinou os fundamentos de gestão estratégica sobre os quais a EPE 
executou suas atividades em 2018, para garantir, sob o ponto de vista gerencial, o 
alcance de sua visão de futuro. Para tanto, considerou como critério a existência das 
iniciativas a seguir e suas interrelações possíveis:  

(i) formulação de estratégias para resultados de longo prazo; 
(ii) mensuração de desempenho por meio de indicadores alinhados à estratégia 
corporativa; 
(iii) gestão dos riscos capazes de impactar a estratégia; 
(iv) medidas de tratamento para as causas dos riscos; 



 
 

            
            

      8 
 

 

(v) gerenciamento dos processos-chave da empresa, para operacionalização do 
planejado; e 
(vi) provimento de recursos para alcance de resultados: proficiência de pessoal e 
infraestrutura tecnológica. 

Outrossim, foi parte do escopo verificar se a EPE implementou, em 2018, ações para 
manter o Plano Decenal de Energia (PDE) como um documento atualizado, atrativo e 
útil para seus clientes.  

A Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, que dispõe 
sobre controles internos e gestão de riscos, foi considerada como critério de referência 
para subsidiar a avaliação da atuação da EPE perante as boas práticas de gestão e 
governança no setor público. 

A metodologia de trabalho incluiu: pesquisa de informações, análise de documentos e 
entrevistas com os gestores das seguintes áreas: Gabinete da Presidência; Governança, 
Riscos, Integridade e Controle Interno (GRIC); Diretoria de Gestão Corporativa (DGC); 
Superintendência de Transmissão de Energia (STE); Superintendência de Petróleo (SPT); 
e Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (STI). 

Para se testar o item vi “provimento de recursos para o alcance de resultados, por meio 
da proficiência de pessoal; e a infraestrutura tecnológica” foram selecionadas por 
amostragem não probabilística a Superintendência de Transmissão de Energia (STE) e a 
Superintendência de Petróleo (SPT) ), responsáveis pela elaboração do Programa da 
Expansão da Transmissão (PET) e pelo Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 
(ZNMT), respectivamente. Das sete Superintendências ligadas à área finalística, 
mostrou-se oportuno escolher aquelas alinhadas à capacidade operacional e ao 
conhecimento da equipe de auditoria nos setores de petróleo e de energia elétrica.  

Tendo como ponto de partida aqueles critérios traçados para esta avaliação, foram 
elaboradas as seguintes questões e subquestões de auditoria:  

(Q1) A EPE tem atuado, do ponto de vista estratégico, para cumprir sua missão e tornar 
realidade sua visão de futuro? 
(Q1.1) As práticas de gestão da EPE:(i) desdobram as ações de governo descritas no 
Plano Plurianual (PPA) em missão e em objetivos estratégicos construídos para  levar a 
empresa ao alcance de sua visão de futuro;(ii) são parte de um processo de gestão 
estratégica formalmente organizado, avaliado e suportado por estrutura de recursos e 
de governança adequados; (iii) são pautadas em parâmetros e atributos criados para 
conferir valor aos produtos e serviços oferecidos aos clientes; (iv)têm associadas à sua 
execução planos de ação formalizados e articulados entre si; (v) estão refletidas em seus 
produtos? 
(Q1.2) A EPE possui indicadores de resultado para monitorar o alcance dos objetivos 
estratégicos, bem como parâmetros para medir o valor agregado à gestão e aos 
produtos? 
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(Q1.3) Os riscos para o atingimento dos objetivos estratégicos estão identificados? 
(Q1.4) Há medidas de tratamento para as causas relacionadas aos riscos estratégicos 
porventura identificados pela EPE? 
(Q1.5) A gestão é orientada por processos-chave, como desdobramento da cadeia de 
valor da empresa? 
(Q1.6) O corpo técnico responsável pela elaboração do PET e do ZNMT é proficiente? 
(Q1.7) Há infraestrutura tecnológica capaz de gerir dados e informações do PET e do 
ZNMT? 
 
(Q2) A EPE implementa ações no sentido de ter o Plano Decenal de Energia (PDE) como 
um documento útil para o público interno, o cliente (MME) e o público-alvo (mercado), 
além de atualizado e atrativo? 
(Q2.1) Há evidências ou obrigatoriedade formal de utilização das informações 
apresentadas no PDE para a tomada de decisão governamental?  
(Q2.2) A partir de teste de cruzamento de informações com outros documentos 
emitidos pela EPE, verifica-se a consistência com informações apresentadas no PDE?  

Ao responder a essas questões e subquestões de auditoria, a CGU intentou fornecer 
subsídios para reflexão, por parte da alta administração, sobre a necessidade de garantir 
a consistência dos processos de: formulação de estratégias; aferição de desempenho; 
identificação de riscos e respectivas medidas de tratamento; operacionalização das 
estratégias; e o provimento de recursos para o alcance de resultados, através da 
elaboração de produtos de alta relevância como o Plano Decenal de Energia (PDE), o 
Programa da Expansão da Transmissão (PET) e o Zoneamento Nacional de Recursos de 
Óleo e Gás (ZNMT).  

RESULTADOS DOS EXAMES 

1. Oportunidades de melhoria no processo de formulação de 
estratégias da EPE envolvendo: (i) a construção dos objetivos 
estratégicos; (ii) a aderência das iniciativas estratégicas a estes 
objetivos; (iii) o desdobramento do plano estratégico em planos 
de ação com definição dos meios de execução dos objetivos; (iv) 
a avaliação institucionalizada do planejamento estratégico; (v) a 
estruturação da governança interna relacionada ao processo de 
formulação de estratégias, quanto ao provimento de recursos 
(pessoal e tecnológico). 

No exercício de 2018, as atividades da EPE desdobraram as ações de governo descritas 
no Plano Plurianual (PPA). Os objetivos de cada um dos programas dispostos ali se 
refletiram nas linhas de ação do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), nas 
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atividades executadas, na entrega de seus produtos e no funcionamento da estrutura 
da empresa.  

O PEI 2016-2019 foi aprovado em 16 de dezembro de 2016, como produto do trabalho 
de grupo formado por representantes da Presidência da empresa e de sua Diretoria 
Executiva. Desde então, o plano passou por atualizações para adequar o conteúdo às 
demandas internas e externas. O primeiro Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 
da EPE se iniciou com o ciclo 2012-2015. 

A estrutura do documento é formada pelo mapa estratégico, pela identidade 
empresarial (negócio, missão, visão e valores) e pela metodologia de elaboração do 
plano. No mapa estratégico, os objetivos da empresa foram agrupados por perspectivas, 
seguindo a metodologia do Balanced Scorecard (BSC): clientes; processos; pessoas, 
aprendizado e crescimento; e recursos. Para cada uma das perspectivas e respectivos 
objetivos, a EPE associou iniciativas, indicadores e metas. 

A adoção do BSC como ferramenta gerencial é considerada uma boa prática a ser 
ressaltada enquanto evidência da busca por excelência na gestão. Utilizado por 
instituições privadas e públicas do mundo inteiro, o BSC tem como propósito criar um 
sistema de mensuração de desempenho por meio de indicadores relacionados aos 
objetivos estratégicos.  

Este instrumento gerencial traz consigo o desafio e a necessidade de a organização 
priorizar a geração de valor como matéria-prima dos objetivos estratégicos; de adotar o 
pensamento sistêmico; e de incutir na cultura organizacional a gestão por desempenho 
para resultados.  

No modelo da ferramenta, as perspectivas do mapa estratégico guardam relação de 
causa e efeito entre si, o que promove um encadeamento do cumprimento das metas 
da empresa e o consequente envolvimento de todas as áreas e processos com a 
operacionalização da estratégia. 

O desdobramento do planejado para cada ciclo se dá por meio de planos de ação de 
curto prazo, que são retroalimentados continuamente por meio de monitoramento 
estruturado. Os resultados, ao final do exercício, são avaliados mediante critérios de 
desempenho, medidos em dimensões de eficácia, eficiência e efetividade. 

Ao mesmo tempo que direciona toda a empresa para o alcance da visão de futuro, o 
mapa estratégico comunica quais valores pretende agregar à gestão para atender às 
necessidades dos clientes. Com efeito, o mapa promove maior transparência das 
decisões de alto nível, tanto para o público interno quanto para o público externo.  

É tarefa da alta administração estabelecer diretrizes e criar condições para unir pessoas, 
processos, tecnologia e orçamento em prol dos resultados almejados, bem como 
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promover a contínua autoavaliação das decisões tomadas em cada exercício, a fim de 
se alinhar aos rumos traçados para o longo prazo no planejamento estratégico.  

Na EPE, as duas instâncias incumbidas de gerir o PEI foram criadas em 2017: o Comitê 
Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X) e o Comitê Estratégico de Governança, Riscos, 
Integridade e Controles Internos (CGRIC-E). Ao primeiro coube monitorar as ações 
ligadas àquele plano; ao segundo, aprovar o documento.  

De acordo com a Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, são princípios da boa 
governança: (i) a responsabilidade que os agentes de governança devem ter na definição 
de estratégia e na execução de ações para a aplicação de recursos públicos; e (ii) o 
“accountability “ou prestação de contas da atuação dos administradores.  

A peça-chave do Planejamento Estratégico Institucional da EPE é o mapa estratégico. 
Observou-se neste a ausência de relação de causa e efeito entre as quatro perspectivas, 
as quais se limitaram a promover a distinção entre o que seriam atividades finalísticas, 
gerenciais e operacionais dentro das competências normativas da empresa.  

Ademais, os objetivos estratégicos prescindiram de indicar os valores que seriam 
agregados aos estudos e pesquisas de modo a alcançar o alto nível de qualidade inscrito 
na missão da empresa e, consequentemente, os retornos positivos esperados pela 
atuação da empresa no planejamento energético brasileiro.  

As iniciativas estratégicas, por sua vez, deixaram de traduzir o "como" os objetivos 
poderiam levar ao cumprimento da missão e ao alcance da visão de futuro. Os 
resultados apurados em 2018, de cada uma delas, foram representados por índices 
percentuais de execução, os quais não evidenciaram a contribuição para o alcance das 
metas do ciclo. 

As perspectivas, os objetivos e as iniciativas descritos no mapa não se fizeram tangíveis 
em planos e/ou programas de ação, elaborados para operacionalizar as estratégias e 
comunicar os resultados no exercício. Ainda neste assunto, observou-se que a EPE 
intitulou o Plano Diretor Institucional (PDI) como plano tático por este concentrar e 
comunicar os projetos e ações direcionados para o atingimento dos objetivos 
estratégicos.  

Considerado o responsável pelo “como será feito” da empresa, o PDI não é um 
documento de fato, mas uma compilação de dados e informações, de periodicidade 
anual, posta em telas do Microsoft PowerPoint para apresentação à alta administração. 

Diante disso, constatou-se uma lacuna entre o planejamento estratégico e as entregas 
da empresa. Apresentados como “planos” em desdobramento ao PEI, os projetos 
estratégicos constantes do Plano Diretor Institucional (PDI) representaram tão somente 
a execução das competências específicas de cada área. 
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No âmbito da estrutura de governança, na qual a formulação de estratégias da empresa 
esteve inserida, a participação dos comitês ficou aquém do esperado. Não houve 
deliberações sobre formulações, ajustes e avaliações do processo de planejamento 
estratégico e de seu desdobramento.  

Na parte de infraestrutura, faltou suporte tecnológico adequado à relevância e à 
criticidade dos dados envolvidos, que foram armazenados e manipulados somente em 
planilhas Excel. O gerenciamento (arquivamento, coleta, tratamento e consolidação) 
das informações derivadas da execução do planejamento estratégico foi realizado, em 
2018, por estrutura mínima de pessoal, resumida ao Chefe de Gabinete da Presidência.  

O fomento à participação quantitativa e qualitativa do corpo funcional, por meio da 
cooperação direta com o processo de gerenciamento das ações estratégicas, da 
responsabilidade sobre as metas, e do conhecimento sobre os resultados, não restou 
demonstrado, enquanto evidência de uma gestão participativa.  

O fato de a lógica do BSC não ter sido visualizada como esperado nas práticas de gestão 
da EPE, quanto à formulação de estratégias e sua implementação, derivou não apenas 
do estágio ainda inicial de formatação da ferramenta aos moldes da realidade da estatal, 
mas, antes, da necessidade, por parte da alta administração, de conhecer com mais 
profundidade o método BSC para somente então orquestrar sua aplicação na empresa. 

Ao delegar a função de planejamento à formulação de propósitos de mão única, 
prescindindo da revisão das próprias decisões com base nos erros e acertos do que foi 
executado, a EPE acabou por propiciar a dissociação entre o mapa estratégico e o que 
foi executado na base, deixando de legitimar o planejamento por meio do desempenho 
para o qual foi criado.  

A ausência de planos de ação construídos para tornar realidade o programado 
concorreu para a tomada de decisões sem respaldo nas linhas mestras das estratégias; 
para uma execução de curto prazo desvinculada do planejamento de longo prazo; e para 
o descolamento das práticas que ocorreram em cada uma das áreas finalísticas e de 
apoio.  

No exercício de 2018, a EPE se mostrou comprometida, do ponto de vista técnico, com 
seu papel de importante agente para a promoção de valor para o planejamento 
energético brasileiro. Contudo, as práticas gerenciais examinadas neste trabalho se 
mostraram passíveis de melhoria. 

O equilíbrio entre as dimensões de eficácia, eficiência e efetividade precisa ser 
estabelecido. A concentração de esforços na entrega do produto - em detrimento da 
adoção de iniciativas capazes de congregar estratégia, governança, pessoas, processos, 
resultado e comunicação, evidencia um desempenho pouco maduro com relação às 
demais dimensões, principalmente a da eficiência.  
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O cultivo do pensamento sistêmico e do diagnóstico estratégico advindos da 
autoavaliação institucional e da aprendizagem organizacional, a partir do alto escalão 
da empresa, são ferramentas para dar início às melhorias necessárias ao processo de 
formulação de estratégias na EPE.  

2. Oportunidades de melhoria no sistema de mensuração de 
desempenho da EPE, em nível estratégico, quanto à consistência 
dos indicadores existentes e à definição de parâmetros para 
aferir a agregação de valor aos produtos da empresa.  

A avaliação de indicadores de desempenho se circunscreveu à verificação do modelo 
adotado pela EPE para traduzir o cumprimento dos objetivos estratégicos em medidas 
tangíveis e expressar o desempenho da empresa, de forma representativa e consistente, 
para alcançar seus propósitos com alto nível de qualidade como valor agregado.  

Pôde-se constatar que o Balanced ScoreCard (BSC) foi a metodologia de gestão de 
desempenho escolhida para medir resultados de longo prazo na EPE. Por este método, 
a empresa partiu dos objetivos agrupados em cada uma das perspectivas definidas no 
mapa estratégico (clientes; processos; pessoas, aprendizado e crescimento; e recursos) 
para expressar o alcance das metas por meio de indicadores.  

A hierarquia da mensuração por indicadores na empresa foi assim representada: 

1. Perspectiva Estratégica 

1.1 Objetivo (s) Estratégico (s) 

1.2 Iniciativa Estratégica 

1.3 Meta Estratégica 

1.4 Indicador Estratégico 

Em 2018, havia 30 indicadores estratégicos instituídos pela empresa; cada um deles 
relacionado formalmente a uma meta, iniciativa e objetivo estratégico. Na versão 
original do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), de 2016, não havia medição em 
nível estratégico. Daí a ausência de série histórica desses índices. O monitoramento do 
desempenho se dava, segundo a empresa, apenas em nível operacional e, mesmo assim, 
media apenas o cumprimento do prazo de conclusão dos projetos.  

A mensuração é parte essencial de um modelo de gestão do desempenho. Além dos 
indicadores, a empresa precisa traduzir em parâmetros os valores que deseja agregar 
aos produtos. Uma vez atingidos, esses requisitos evidenciam o diferencial pretendido 
pela organização e buscado pelo cliente.  
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O BSC tem a finalidade de transpor a missão e a estratégia para medidas tangíveis, que 
permitam avaliar o desempenho da empresa em dimensões como eficácia, eficiência e 
efetividade. Os indicadores são os instrumentos mais viáveis para monitorar o 
cumprimento de metas.  

Por isso, a EPE deve contar com um grupo de indicadores capazes de aferir os atributos 
necessários para a produção de estudos de qualidade. Deve, também, possuir números 
que reflitam seu desempenho e apontem evolução ou necessidade de melhorias na 
gestão. 

Os indicadores apresentados pela empresa, que vigoraram em 2018, refletiram a 
execução de sua própria meta e não o desempenho das ações que poderiam levar à 
consecução qualitativa da iniciativa estratégica. Igualmente, deixaram de nominar o que 
cada um deveria avaliar e onde tal resultado encontraria reflexo. 

Os percentuais apurados não representaram, em sua completude e essência, o 
desempenho de cada uma das perspectivas (clientes, processos internos, pessoas e 
recursos), e respectivos objetivos, em dimensões como eficiência, efetividade, 
economicidade, etc. Tampouco foi possível visualizar a contribuição dos índices de 2018 
para a parcela do planejamento estratégico, a ser executada no exercício em exame. 

As variáveis das fórmulas dos indicadores resumiram fenômenos de diversos níveis de 
complexidade e de arranjo organizacional. A amplitude dessas características no cálculo 
dos indicadores prejudicou sua representatividade e, por conseguinte, o objetivo da 
medição.  

Em paralelo, a alta qualidade que a EPE declarou querer agregar aos estudos e aos 
produtos não foi transformada em parâmetros mensuráveis através de direcionadores 
de valor, construídos sobretudo para determinar a medida necessária para transformar 
esforços em diferencial de qualidade. 

Muito embora tenha havido um esforço visível da empresa de acompanhar e medir seu 
desempenho, os achados de auditoria evidenciaram o estágio de compreensão da EPE 
sobre o funcionamento de um sistema de mensuração para cumprimento de metas. A 
prática de gerenciar por meio de métricas e avaliação contínua ainda precisa ser 
exercitada. 

A começar pelo provimento de estrutura corporativa minimamente adequada. Em 2018, 
a tarefa de elaborar, coletar informações, interpretá-las e reportá-las à alta direção 
sobre a forma de indicadores, esteve sob a responsabilidade de um único funcionário.  

Sem números consistentes, a função dos indicadores de desempenho deixou de ser 
exercida e sua existência tornou-se um fim em si mesmo. A possibilidade de 
interferência, seja ela positiva ou negativa, nos processos da empresa e na consequente 
tomada de decisão é o que justifica a construção de um sistema de indicadores.  
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Medir desempenho por meio de números é somente parte de um conjunto de 
providências. Estes começam com o propósito real de adotar uma gestão de resultados, 
amparada por uma metodologia de aferição que gere informações e tenha caráter 
valorativo.  

Sem isso, a alta administração da EPE tenderá a permanecer atuando sem de fato saber 
o quão longe ou perto estará do caminho para o atingimento de seus objetivos 
estratégicos, e sem poder mensurar o nível de responsabilidade sobre os atos de gestão, 
para além de ingerências políticas e de contingenciamentos orçamentários.  

3. Oportunidades de melhoria no processo de gerenciamento de 
riscos corporativos da EPE, quanto ao alinhamento desses 
eventos aos objetivos estratégicos. 

A EPE possui estrutura de gestão de riscos institucionalizada, de componentes já 
implementados e outros suscetíveis de melhorias. Dentre os já estabelecidos, há a 
Política de Gestão de Riscos, aprovada em 16/12/2016 e a Norma de Gestão de Riscos e 
Controles Internos, de 2018. Esta última arrola as regras das atividades de 
gerenciamento de riscos e de controles internos na empresa. 

Em 2017, foram criados o Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Integridade e 
Controles Internos (CGRIC-E), de natureza deliberativa e formado pela Diretoria 
Executiva; e o Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos 
(CGRIC-X), integrado por representantes das áreas da Empresa.    

A primeira matriz de riscos corporativos da EPE foi aprovada pela Diretoria Executiva em 
junho de 2018. Composta por 13 riscos de diferentes categorias (estratégicos, 
operacionais, de informática e comunicação, pessoal, financeiros e orçamentários e de 
integridade), a matriz teve seu conteúdo consolidado e gerenciado pela Área de 
Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (GRIC). 

A avaliação de riscos é um dos componentes da estrutura de controles internos da 
gestão pública. Um de seus princípios, exposto no inciso VII do art. 8º da Instrução 
Normativa MP/CGU nº 01/2016, é o: “mapeamento das vulnerabilidades que impactam 
os objetivos, de forma que sejam adequadamente identificados os riscos a serem 
geridos;”.  

A definição acima contém a expressão que embasa os apontamentos da CGU: 
mapeamento das vulnerabilidades. Por estas, entende-se lacunas, fragilidades, pontos 
fracos ou críticos identificados em qualquer perspectiva estratégica e nível/área da 
gestão, que deem margem (medida pela relação impacto x probabilidade) para a 
ocorrência de eventos dificultadores da consecução dos objetivos estratégicos. 
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Os eventos elencados na matriz de riscos corporativos da EPE, embora válidos em sua 
construção e intenção, não se correlacionaram com os objetivos constantes do mapa 
estratégico da empresa. Sua construção foi dissociada do processo de estabelecimento 
das estratégias, quando da elaboração e atualização do PEI. Por conseguinte, as ações 
executadas no exercício de 2018, relacionadas à mitigação de riscos, não 
necessariamente contribuíram para garantir a consecução dos resultados. 

É competência regimental do Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Integridade e 
Controles Internos (CGRIC-E), composto pela Diretoria Executiva, assegurar o 
alinhamento entre as atividades de riscos e controles internos e os objetivos 
estratégicos da empresa. A garantia dessa relação e a melhoria contínua dos processos 
organizacionais seriam os principais motivos para ter implementado o gerenciamento 
de riscos.  

Quanto à melhoria contínua de processos, observou-se, pela descrição das causas dos 
riscos, que não houve procedimento sistematizado para identificar as fontes de 
vulnerabilidade nas atividades capazes de prejudicar a consecução dos objetivos. Essas 
causas se configuraram, em sua maioria, como previsões, suposições e inferências, que 
independeram da atuação da empresa no exercício auditado.  

Como os processos da empresa sequer estão mapeados, os achados de auditoria 
conduzem para a conclusão de que as atividades da EPE têm pontos críticos não 
monitorados. Avaliados isoladamente, os riscos circunscrevem-se a possibilidades de 
ocorrência sem nexo causal com os objetivos estratégicos do PEI e com as medidas de 
tratamento informadas pela empresa.  

A formulação de estratégias ainda em processo de amadurecimento sob uma 
perspectiva holística, e o conhecimento ainda a ser aprofundado sobre quais eventos de 
fato seriam capazes de incidir sobre os objetivos da empresa, apresentam-se como 
causas prováveis para a ocorrência dos fatos apontados.  

Por outro lado, iniciativas como o seminário “É tempo de Gestão de Riscos” e 
capacitações sobre o assunto, promovidas em 2018, têm o potencial de promover 
mudança dos padrões de gestão por meio da informação e do conhecimento. Além 
disso, existe uma arquitetura de gerenciamento de riscos na EPE que conta com 
incentivo da alta administração, arcabouço normativo, estrutura própria na governança 
interna (muito embora sejam apenas dois funcionários) e metodologia de gestão 
implantada. 

A despeito disso, o produto representado pelos riscos corporativos mapeados não se 
mostrou aderente aos objetivos estratégicos e, por isso, seu tratamento não 
necessariamente garantiu o alcance dos resultados propostos no planejamento 
estratégico da empresa.  
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Considerando o exposto, a gestão de riscos da EPE tem um longo percurso até se 
consolidar como apoio imprescindível à tomada de decisão, e como provedora de 
oportunidades para que o gestor faça escolhas conscientes e assertivas, priorize ações 
e distinga entre formas alternativas de ação.  

4.  Oportunidades de melhoria no processo de identificação 
das causas e respectivas medidas de tratamento relacionadas 
aos riscos estratégicos da EPE. 

Em 2016, o Conselho de Administração (CA) da EPE aprovou a Política de Controles 
Internos da Gestão e de Conformidade da empresa. Posteriormente, em 2018, essa 
política viria a se desdobrar no Procedimento Metodológico de Gestão de Controles 
Internos e na Norma de Gestão de Riscos e de Controles Internos, ambos aprovados pela 
Diretoria Executiva. 

Destaque-se daquele procedimento, a metodologia de verificação de conformidade com 
as leis se regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas, planos e 
procedimentos de governo e da própria EPE. Assim como o procedimento de gestão de 
riscos, o documento teve como referências a Resolução CGPAR N°18, de 10 de maio de 
2016 e a Instrução Normativa Conjunta CGU/MP N°01, de 10 de maio 2016.  

Esta instrução, da mesma forma, pautou os trabalhos de auditoria, especialmente o 
conteúdo do inciso I do art. 10, que trata dos objetivos dos controles internos da gestão, 
dentre eles: “dar suporte à missão, à continuidade e à sustentabilidade institucional, 
pela garantia razoável de atingimento dos objetivos estratégicos do órgão ou entidade.” 

Em aplicação ao texto, a EPE deve garantir a implementação de medidas de tratamento 
para os riscos estratégicos identificados. Os controles existentes devem atuar sobre as 
causas mapeadas - detectadas como fragilidades e lacunas nos processos da empresa, 
para que a ocorrência dos eventos de risco seja mitigada.  

Importa também que o sistema de controles internos da empresa conte com instâncias 
proativas e catalisadoras das ações capazes de gerenciar tais eventos. Os mecanismos 
de resposta aos riscos de toda a espécie somente têm efetividade se integrados ao 
processo de gestão como parte de estratégia consciente da alta administração.  

Além da política e dos normativos mencionados, a EPE possui uma série de outros 
documentos dessa natureza, os quais constituem parte importante dos controles 
internos da empresa, enquanto auxílio no enfrentamento dos riscos em todos os níveis. 
Cite-se como exemplo: a Política de Gestão Organizacional; a Política de Segurança da 
Informação e Comunicações; a Política de Gestão dos Estudos e Pesquisas de 
Planejamento Energético; e a Política de Integridade. 

http://www.epe.gov.br/sites-pt/acesso-a-informacao/institucional/Politicas/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20dos%20Estudos%20e%20Pesquisas%20de%20Planejamento%20Energ%C3%A9tico.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/acesso-a-informacao/institucional/Politicas/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20dos%20Estudos%20e%20Pesquisas%20de%20Planejamento%20Energ%C3%A9tico.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/acesso-a-informacao/institucional/Politicas/Pol%C3%ADtica%20de%20Integridade.pdf
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Para cada um dos 13 riscos corporativos identificados pela EPE, foram associadas 
medidas de tratamento. Neste primeiro momento, não foram realizados testes para 
verificar a efetividade desses controles. Porém, para fechar o ciclo de análise das 
práticas gerenciais relacionadas à formulação de estratégias e às providências da 
empresa para sua concretização, foram selecionados quatro riscos categorizados como 
estratégicos, constantes do Plano de Tratamento dos Riscos Corporativos da empresa: 

1. Sobrevivência da EPE; 

2. Perda da credibilidade; 

3. Inexistência de inovação; e 

4. Paralisação das atividades normais (greve). 

As ações propostas pela empresa para mitigar a ocorrência dos riscos elencados na 
matriz apresentaram pouca ou nenhuma correlação com as fontes causadoras dos 
eventos. Além de se configurarem como possibilidades, conjeturas e percepções 
negativas sobre o cenário e situações contingentes, tais causas não estariam sob o 
controle da empresa e, por isso, extrapolariam as medidas de tratamento propostas.  

Ademais, os controles existentes se mostraram ora genéricos, ora subjetivos e, se não 
aplicáveis, aderentes apenas por um curto espaço de tempo não correspondente à 
duração do efeito do risco. As iniciativas da EPE funcionaram mais como gestões junto 
a partes interessadas externas, do que providências necessárias para suprir lacunas 
reais, identificadas nos processos da empresa, incluindo nestes os de tomada de 
decisão. 

Sobre esta, as atuações do Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e 
Controles Internos (CGRIC-X) e do Comitê Estratégico de Governança, Riscos, 
Integridade e Controles Internos (CGRIC-E), criados em 2017, ficaram aquém do exigido 
pela tarefa. Não houve deliberações específicas dessas instâncias sobre controles 
internos, em 2018, embora aquele primeiro comitê tenha estado reunido duas vezes 
nesse exercício.  

A ausência de mapeamento sistemático dos contextos interno e externo da empresa e 
dos processos organizacionais tem o condão de dificultar o gestor na identificação das 
vulnerabilidades acaso existentes nos atos de planejamento e execução das atividades. 
Com isso, as respostas aos eventos capazes de influenciar de forma negativa os objetivos 
estratégicos se tornam intempestivas, quando não ausentes, comprometendo o 
desempenho da empresa nos médio e longo prazos. 

O observado até aqui é que, muito embora exista um esforço concentrado da EPE para 
implementar iniciativas que melhorem as atividades de controles internos, os pontos 
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críticos que podem dar causa a eventos de risco, e com isso impactar as metas da 
empresa, ainda estão por serem tratados. 

5. Oportunidades de reavaliação da forma de gerenciamento das 
atividades finalísticas e de apoio da EPE, quanto à integração dos 
processos organizacionais ao planejamento da empresa por 
meio de mapeamento e gestão. 

Em cumprimento à missão “realizar estudos e pesquisas de alto nível de qualidade 
visando subsidiar o planejamento energético”, a EPE é responsável por um rol de 96 
produtos entregues à sociedade, os quais incluem: planejamento de expansão de 
infraestrutura de energia, estudos elétricos e energéticos, metodologias, modelos, 
consolidação de dados e produção de estatísticas e tarefas de suporte a leilões de 
energia. 

Destes, três publicações destacam-se perante o mercado pela sua relevância: Plano 
Decenal de Expansão de Energia; Programa da Expansão da Transmissão / Plano de 
Expansão de Longo Prazo (PET/PELP); e Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e 
Gás. 

Tomando estes produtos como base para as análises, observou-se que a sequência de 
atividades que lhes deram origem no ano de 2018 não estiveram mapeadas 
institucionalmente, nem fizeram parte de um processo integrado da empresa enquanto 
sistema organizacional. 

Muito embora conste da política formal da EPE a promoção de "uma estrutura 
organizacional que permita o uso eficiente dos recursos e a integração de tecnologia, de 
processos e pessoas", bem como a intenção de iniciar uma gestão por processos, haja 
vista as contratações de consultorias realizadas no passado, a empresa tem adiado o 
primeiro passo: mapear seus processos finalísticos, gerenciais e de apoio.  

A assertiva tem como uma de suas evidências a cadeia de valor corporativa apresentada 
no Relatório de Gestão 2018. A figura ali exposta não representa graficamente os 
macroprocessos e processos responsáveis por traduzir em operações sequenciadas e 
coordenadas a missão da EPE.  

Em nível operacional, a realização de análises sobre o fluxo de trabalho das 
Superintendências de Petróleo (SPE) e Transmissão de Energia (STE) - no que se refere 
aos produtos ZNMT e PET/PELP, respectivamente, também corrobora o evidenciado em 
nível macro.  

A gestão orientada por processos estruturados com base nos recursos disponíveis e nas 
limitações normativo-orçamentárias próprias da natureza da empresa fornece maiores 
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chances de orientar as decisões para os resultados, a despeito das restrições que 
venham a se interpor no caminho. 

Nesse contexto, é uma boa prática avaliar a consecução dos objetivos estratégicos a 
partir do desempenho dos processos que formam a rede de ações movimentadas para 
a empresa alcançar o planejado. Esta seria a execução ordenada, ética e econômica das 
operações para proporcionar eficiência e eficácia e efetividade operacional, de que fala 
a Instrução Normativa Conjunta CGU/MP N°01/2016, no inciso II do art. 10. 

A empresa tem cumprido seus objetivos graças a iniciativas individuais, que, embora 
legítimas, não estão integradas ao contexto organizacional, perdendo, por isso, parte de 
sua eficiência. A ausência da identificação dos processos da organização é um fator 
desfavorável ao gerenciamento das ações em nível operacional, enquanto 
desdobramento dos objetivos estratégicos. 

A eficiência das atividades que leva à confecção de seus produtos está exclusivamente 
sob a responsabilidade dos técnicos e dependentes da proatividade destes. Prova disso 
é que as Superintendências objeto da amostra possuem fluxos e controles próprios e 
trabalham de acordo com suas próprias percepções de eficácia e eficiência. 

Ademais, como os processos não estão mapeados, o gerenciamento do risco em nível 
operacional e a implantação de procedimentos de controle ficam restritos à área e ao 
principal executor, dificultando avaliações e auditorias. 

A despeito de vir historicamente efetivando sua missão, a EPE tem deixado de avaliar 
seu desempenho sob o critério da eficiência e da qualidade da gestão. A empresa tem 
atingido os objetivos sem saber em que medida tem sido eficiente e o quanto poderia 
potencializar a utilização dos recursos a ela disponibilizados pela União. 

Mesmo que os resultados possam, aparentemente, atender aos critérios de qualidade 
intrínsecos ao produto, a dimensão da relação custo-benefício para realizá-lo ainda é 
importante de ser observada. 

O fato de ainda não ter havido, por parte da alta administração, um incentivo firme 
sobre a tarefa de mapear as atividades da empresa, para integrá-las e melhor geri-las, 
compromete o aproveitamento dos recursos – pessoas, orçamento e tecnologia, e, por 
conseguinte, a eficiência dos gastos públicos. 

Da mesma forma, a ausência de uma visão sistêmica por parte da gestão da empresa, e 
da percepção da necessidade de sequenciamento das atividades em fluxos de trabalho 
para melhor gerenciá-las apresentaram-se como causa para o não mapeamento de 
processos.  
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Em consequência, configuraram-se para o gestor dificuldades para antever pontos 
críticos, tratar tempestivamente as não conformidades e introduzir mudanças para 
inovação. 

Por todo o exposto, concluiu-se que as práticas de gestão da EPE, em 2018, prescindiram 
da dimensão de melhoria de processos, ao não realizar a necessária estruturação de 
seus processos finalísticos, gerenciais e de apoio com base nos objetivos estratégicos, 
para alavancar seu desempenho e garantir decisões assertivas, permeadas pela 
eficiência no gasto público.  

6. Aperfeiçoamento no PET/PELP quanto à validação das 
correções de impropriedades detectadas pelos testes de 
consistência. 

O Programa de Expansão da Transmissão (PET) documenta os estudos de expansão da 
transmissão de energia elétrica, representando um dos referenciais técnicos mais 
relevantes da EPE.  

De periodicidade semestral e caráter determinativo, tem como finalidade subsidiar o 
Ministério de Minas e Energia (MME) e os agentes setoriais, num horizonte de seis 
anos,com informações que influenciarão leilões de transmissão, no caso do MME, e 
investimentos no mercado de energia.  

O Plano de Expansão de Longo Prazo (PELP) tem caráter indicativo e contempla as 
instalações recomendadas para entrar em operação a partir do sétimo ano no Sistema 
Interligado Nacional (SIN). 

Complementares entre si, estes dois produtos retratam um conjunto de informações 
que são coletadas, tratadas e consolidadas por meio de operações envolvendo pessoas, 
sistemas e processos. Neste trabalho de auditoria,foram avaliados os processos de 
trabalho, posteriormente as pessoas e por último os sistemas de informação envolvidos. 

Como parte de amostra selecionada para verificar a operacionalização da iniciativa 
estratégica “realizar estudos e pesquisas de excelência para subsidiar e orientar o 
Planejamento e as estratégias de Desenvolvimento do Setor Energético Brasileiro”, o 
PET/PELP teve seu fluxo de trabalho submetido a análise. O resultado está a seguir:  

A Superintendência de Transmissão de Energia (STE) apresentou um fluxograma com 
cinco etapas do PET/PELP. Com o auxílio deste fluxo de trabalho, buscou-se confirmar a 
rastreabilidade, confiabilidade e precisão dos dados do produto, por meio de testes de 
cruzamento de dados do PET/PELP 2º semestre-2017, com o PET/PELP 2º semestre-
2018. 
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Importa destacar que as alterações ocorridas nas datas de necessidade dos 
empreendimentos do PET/PELP 2º semestre-2018 foram fundamentadas no PDE 2026, 
na prévia do PDE 2027 e em revisões ocorridas em Relatórios R1. Todavia, existiram 
casos em que as alterações da data de necessidade oriundas dos novos Planos Decenais 
não foram informadas no campo “Observação” dos empreendimentos, dificultando, 
com isso, a rastreabilidade das alterações sofridas por estes no PET/PELP 2º semestre-
2018. 

Ressalta-se que após a Reunião de Busca de Soluções deste relatório, a EPE apresentou 
a alteração dos “Procedimentos de Validação da base de Dados do SGET” incluindo o 
item 2.3.21 – Preenchimento do campo “Observação” de modo a homogeneizar seu 
preenchimento e assegurar a rastreabilidade das alterações dos empreendimentos do 
PET/PELP.  

Ainda sobre os testes realizados, detectou-se uma impropriedade no empreendimento 
SE 500/440/230 kV Taubaté, que teve o valor estimado alterado de R$ 71.341.120, no 
PET/PELP 2º semestre-2017, para R$ 53.765.365.000 no PET/PELP 2º semestre-2018. A 
EPE esclareceu que ocorreu um equívoco na digitação do fator de multiplicação do 
custo, tendo corrigido o valor do empreendimento na última versão do PET/PELP 1º 
semestre-2019, publicada em maio de 2019. 

Outrossim, a STE informou que realizou os testes de consistência detalhados no item 2.3 
do manual “Validação da Base de Dados do SGET” três vezes por ano, antes da emissão 
do PDE e das duas edições do PET/PELP.  Após a aplicação dos testes, o gestor do SGET 
informou as impropriedades detectadas, por e-mail, aos servidores da STE que 
procedem às devidas correções dos empreendimentos no sistema corporativo.  

Constatou-se a existência de falha no desenho do processo de monitoramento do 
PET/PELP, haja vista que o gestor do SGET não confere se as correções solicitadas aos 
servidores foram implementadas no sistema, antes da divulgação do produto, 
aumentando o risco de emissão deste com informações incorretas, detectadas nos 
testes de consistências, porém não implementadas pelos servidores. 

Insta acentuar que após a Reunião de Busca de Soluções deste relatório, a EPE 
apresentou a alteração dos “Procedimentos de Validação da base de Dados do SGET” 
acrescentando o item 2.3.22 – Conferência final e validação das fichas PET/PELP, no qual 
inclui etapa de validação pelos gestores do SGET das correções das impropriedades 
detectadas pelos testes de consistência, conforme recomendado pela equipe de 
auditoria. 

Cabe destacar que a ausência de mapeamento institucional de tarefas do processo de 
produção do PET/PELP, redundou na iniciativa da STE em adotar um processo de 
produção sem a etapa de validação do produto, pelos gestores do sistema corporativo.  
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A EPE após alertada sobre a fragilidade detectada, incluiu a etapa faltante ao processo, 
mitigando os riscos associados a inexistência da mesma. 

Diante do exposto, concluímos que desenvolver referenciais técnicos, a exemplo do 
PET/PELP, com profissionais proficientes e sistemas de informação corporativos (SGET) 
capazes de gerir eficientemente os dados, porém sem fluxos processuais 
institucionalmente mapeados e desenhados, coloca em risco a qualidade dos produtos 
da estatal. É essencial o esforço institucional para mapear seus processos, requisito 
necessário para subsidiar a produção intelectual da empresa e, consequentemente, o 
alto nível de qualidade desejável para tornar efetiva a contribuição da EPE com o 
macroplanejamento energético. 

7. Proficiência do corpo técnico responsável pela elaboração do 
PET/PELP e do ZNMT. 

Na análise da proficiência dos profissionais responsáveis pela elaboração dos produtos 
da amostra (PET/PELP e ZNMT), buscou-se verificar a formação e/ou especialização na 
sua área de atuação, bem como capacitação continuada para realizar as tarefas a eles 
atribuídas pelo cargo. 

As áreas responsáveis pela confecção do ZNMT e PET/PELP são compostas por Analistas 
de Pesquisa Energética concursados, todos com formação ou especialização nas áreas 
de Exploração e Produção de Petróleo (E&P) e de Transmissão de Energia, 
respectivamente. 

Importante mencionar que em 2018, 75% dos servidores da STE (PET/PELP) e 90% dos 
servidores da SPE (ZNMT) participaram de pelo menos um treinamento com carga 
horária de mínima de 8 horas, na sua área de atuação. Três servidores da STE (PET/PELP) 
e dois servidores da SPE (ZNMT) participaram de cursos de mestrado e doutorado na 
sua área de atuação, com liberação de carga horária embasada no item 5.2 da Norma 
de Capacitação NOG-SRL-007 da EPE. 

A STE afirmou nunca ter utilizado consultorias para a elaboração do PET/PELP. Já a área 
responsável pelo ZNMT fez uso de fundações e consultorias para a realização de estudos 
geológicos das bacias sedimentares brasileiras. Todavia, o desenvolvimento 
metodológico e a estruturação do ZNMT, com a perspectiva geológica e econômica, 
foram idealizados e realizados pelos servidores da EPE. 

Conclui-se que a proficiência dos servidores responsáveis pelo PET/PELP e ZNMT, bem 
como o incentivo à capacitação fornecem razoável garantia de que estes produtos 
tenham o alto nível de qualidade buscado pela empresa.  
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8. Infraestrutura tecnológica capaz de gerir dados com 
rastreabilidade, confiabilidade e precisão nos produtos 
PET/PELP e ZNMT. 

Sobre a infraestrutura tecnológica que suporta os produtos em análise, será abordado 
inicialmente o ZNMT.  

A ferramenta base de referência espacial do ZNMT é o ArcGIS, origem da Base de Dados 
Georreferenciada de Petróleo e Gás (BIZROG), onde se armazena as análises dos plays 
exploratórios que compõem os ZNMT emitidos pela EPE. A utilização do ArcGIS 
conjugado com o arquivo texto “Descrição do Play” garante a rastreabilidade, 
confiabilidade e precisão dos dados contidos no ZNMT. 

É importante mencionar que em dezembro de 2018, a EPE adquiriu duas licenças 
flutuantes do sistema Kingdom. Todavia, seriam necessárias quatro licenças 
permanentes para atender às necessidades da SPT. Destaque-se que o domínio desta 
ferramenta para estudos geológicos e geofísicos capacitará a equipe responsável pelo 
ZNMT a realizar suas próprias interpretações de linhas sísmicas, diminuindo o grau de 
dependência das interpretações da Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

Ademais, sobre o Termo de Confidencialidade firmado com a ANP para utilização dos 
dados confidenciais cedidos e utilizados no ZNMT, a EPE adotou as seguintes medidas 
de segurança de informação: (i) utilização de área restrita de armazenamento digital no 
servidor, com manipulações  monitoradas por software de segurança, bem como (ii)  
armazenamento em armário com chave dos dados em meio físico. 

Convém mencionar que a área responsável pelo ZNMT deixou de utilizar a ferramenta 
institucional de gestão de projetos, MS Project, devido a conflitos relacionados à 
sobreposição da equipe envolvida com o PDE, passando a adotar o controle por meio da 
planilha eletrônica “Cronograma de Atividades ZNMT 2017-2019” para monitorar o 
processo.  

Em relação ao PET/PELP, a STE utiliza o sistema corporativo SGET para gerenciar as 
etapas associadas à expansão da transmissão de energia, quantificando o valor dos 
empreendimentos com base do Banco de Preços de Referência da ANEEL. Entende-se 
ser necessário formalizar um Termo de Cooperação entre EPE e ANEEL, visando a 
possibilitar uma interação mais próxima quanto às atualizações do Banco de Preços, 
uma vez que a EPE é usuária ativa deste Banco, o qual tem impacto determinante nas 
análises e recomendações dos estudos de planejamento da transmissão. 

Face ao exposto, quanto aos sistemas envolvidos na elaboração dos produtos em 
análise, conclui-se que: a estrutura de gestão de dados do sistema corporativo SGET, 
aliada aos testes de consistência realizados pelos gestores do sistema, e a gestão do 
sistema ArcGIS, combinado com a memória do racional de alteração de cada play 



 
 

            
            

      25 
 

 

exploratório no ZNMT (Descrição do Play), conferem rastreabilidade, confiabilidade e 
precisão aos dados dos produtos ZNMT e PET/PELP. 

9. Ausência de normatização das etapas e dos prazos de 
elaboração do PDE, além de perda do horizonte decenal de 
cobertura do documento.  

O Plano Decenal de Energia (PDE) é uma publicação estratégica para o segmento de 
energia do país, realizada sob a responsabilidade do Ministério de Minas e Energia 
(MME), a partir de elaboração em conjunto com a Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE). 

Seu fluxo de trabalho envolve a entrega, pela EPE, de minuta do documento que o MME 
disponibiliza para Consulta Pública. As contribuições, porventura existentes, são 
avaliadas pela EPE para posterior geração e divulgação da versão final do Plano pelo 
MME.  

A existência de roteiro ou manual atribuiria maior clareza às responsabilidades da EPE, 
do MME e dos seus agentes na elaboração do PDE. A norma poderia, inclusive, 
estabelecer a existência de um calendário com a previsão de dia ou mês para a 
divulgação da consulta pública e para o lançamento anual da versão final do PDE, como 
um mecanismo para a atratividade, ao definir igual período anualmente para os 
interessados participarem da interação e/ou terem acesso ao documento. 

A partir da visualização de datas para interação externa, foi possível verificar que não há 
regularidade destas para as etapas externas do documento. O PDE 2027 teve consulta 
pública entre 26/10 e 27/11/2018 e foi aprovado por meio da Portaria nº 520, de 
27/12/2018. O PDE 2026, por sua vez, teve consulta pública entre 07/07 e 27/08/2017 
e foi aprovado pela Portaria nº 463, de 29/11/2017.  

O PDE 2027 tem horizonte decenal, se destinando a projetar o período de 2018 a 2027. 
No entanto, foi divulgado ao final de 2018, encurtando o horizonte que projeta e 
podendo apresentar situações projetadas que já não se concretizariam na prática. 
Entende-se que o documento deveria ter sido divulgado em 2017 ou, no limite, até o 
primeiro trimestre de 2018, de forma a apresentar informações atualizadas.  

Como aspecto positivo, confirmou-se a participação das empresas que apresentaram 
contribuições nas consultas públicas citadas. Na ocasião, também destacaram a 
importância do documento como indicador do planejamento energético do governo 
federal e sua utilização para a tomada de decisões.  

Além da consulta pública, a EPE realiza interação com a sociedade por meio de 
apresentações de estudos em seminários, workshops, reuniões, encontros técnicos e 
congressos, entre outros momentos, práticas estas consideradas pela empresa uma 
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forma eficiente e direta de conhecer as demandas dos interlocutores de diversas áreas, 
permitindo aperfeiçoar os estudos dos PDE seguintes com melhores dados de entrada e 
criar novas análises de sensibilidade (“what-if analysis”) sobre variáveis importantes 
para o mercado.  

Há indicativo de atratividade do documento percebida pela quantidade e qualidade de 
contribuições apresentadas em consultas públicas; evolução do plano em decorrência 
das colaborações; e utilização de informações do PDE em apresentações para o 
Congresso Nacional e para agentes externos.  

As falhas identificadas decorreram da ausência de normatização e sistematização das 
etapas de elaboração do documento incluindo a definição, pelo MME em conjunto com 
a EPE, de datas-limite para a realização de atividades relativas ao PDE anualmente, 
ocasionando perda do horizonte decenal e inexistência de calendário anual de 
divulgação da minuta e da versão final do PDE.  

Destarte, conclui-se que a EPE tem implementado ações no sentido de ter o PDE como 
um documento útil para o público interno, o MME e o público externo, embora haja 
oportunidades de melhoria em relação à atualidade do documento, especificamente no 
tocante à cobertura de previsão decenal, e à atratividade, por meio de implementação 
de calendário anual para a disponibilidade da minuta e da versão final do PDE.  

 
RECOMENDAÇÕES 

1. Apresentar plano de aprendizagem organizacional, tendo como público-alvo 
obrigatório e inicial a alta administração, e como escopo os seguintes assuntos no 
contexto da administração pública: gestão estratégica; indicadores de desempenho; 
gestão de riscos; sistema de controles internos; gestão por processos e projetos. 

Achados n.º 1, 2, 3, 4 e 5. 

2. Apresentar proposta de método de avaliação do planejamento estratégico, com a 
participação da alta administração e do corpo funcional, e a divulgação dos resultados 
para toda a empresa, prevendo como parte desta avaliação a análise contextualizada da 
contribuição das ações e do desempenho de curto prazo dentro dos objetivos de longo 
prazo. 

Achado n.º 1. 

3. Propor ao MME a elaboração de matriz conjunta com as atividades e 
responsabilidades de cada agente na elaboração do PDE. 
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Achado n.º 9. 

4. Propor ao MME a normatização de calendário anual para etapas consideradas 
sensíveis na elaboração do PDE, considerando, pelo menos, a divulgação da minuta com 
abertura de consulta pública e a divulgação do documento final. 

Achado n.º 9. 

 
CONCLUSÃO 

O presente trabalho buscou demonstrar como a EPE atuou, do ponto de vista 
estratégico, para cumprir sua missão e tornar realidade sua visão de futuro no exercício 
de 2018. 

Avaliou-se as práticas gerenciais adotadas pela empresa, pautando-se na verificação da 
existência e da consistência das seguintes, as quais funcionaram como requisitos de 
elaboração dos achados: 

1. gestão estratégica, marcada por uma visão sistêmica e pela definição de parâmetros 
de atribuição de valor aos produtos e à própria gestão; 

2. mensuração de resultados por indicadores de desempenho, para monitorar o alcance 
dos objetivos estratégicos; 

3. gestão de riscos e controles internos como forma de garantir a implementação das 
iniciativas estratégicas e a consecução dos objetivos da empresa; e 

4. gestão por processos para otimização de recursos (processos, pessoas e sistemas), e 
cumprimento eficiente dos objetivos estratégicos. 

Ao final dos exames, pôde-se observar o grau de comprometimento da empresa no 
desenvolvimento de suas competências técnicas. Os elementos que ao longo do 
exercício em análise promoveram e desenharam a atuação da EPE estiveram 
representados: pela natureza e execução de seus projetos; pelo corpo funcional 
especializado; pela demanda de produção atendida; pelo provimento de infraestrutura 
tecnológica para a entrega de produtos relevantes como o Plano da Expansão da 
Transmissão (PET) e o Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (ZNMT); pela 
interação contínua com o mercado, com outros órgãos e com o governo; e pelo retorno 
positivo de parte destes, sobre a atratividade e a utilidade dos estudos e pesquisas da 
estatal.  
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Do mesmo modo, pôde-se identificar oportunidades de melhoria, aperfeiçoamento, 
reavaliação e normatização de algumas práticas e processos, as quais se encontram 
apontadas nas respostas às seguintes questões de auditoria: 

(Q1) Como a EPE tem atuado, do ponto de vista estratégico, para cumprir sua missão 
e tornar realidade sua visão de futuro? 

As práticas de gestão da EPE têm materializado as ações de governo descritas no Plano 
Plurianual (PPA) e previstas como sendo de competência da empresa.  

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) tem sido o documento responsável por 
desdobrar a missão da EPE em objetivos estratégicos, iniciativas, indicadores e metas. 
Porém, a consistência dessas linhas de atuação, quanto à sua mútua correlação e à 
agregação de valor aos produtos, fornece poucas garantias de alcance da visão de 
futuro.  

Além disso, as estratégias não se ligam às ações de base por meio de planos 
institucionalizados. E os foros de governança ainda são pouco atuantes. Também não há 
avaliação formal do planejamento estratégico; e a infraestrutura de pessoal e de 
tecnologia é insuficiente para gerenciar os dados e as informações relacionados à 
formulação e à implementação de estratégias da EPE. 

A aferição de desempenho, por sua vez, ainda está em estágio de desenvolvimento. Os 
indicadores têm baixa maturidade, representatividade e consistência em sua formação, 
e não há parâmetros e atributos criados para conferir valor aos produtos e serviços 
oferecidos aos clientes.  

Os riscos corporativos identificados pela EPE não se relacionam diretamente aos 
objetivos estratégicos. O planejamento de cada um destes deixou de considerar em sua 
essência os eventos capazes de obstaculizar o alcance da visão projetada no mapa 
estratégico. 

Os controles internos implementados pela empresa não garantem a mitigação dos riscos 
estratégicos para os quais foram criados, pois aqueles não se correlacionam às causas 
destes, em sua natureza, adequação e aplicabilidade.  

Os processos organizacionais não estão mapeados. Tal fato torna-se um obstáculo 
principalmente para: a visualização das atividades finalísticas e de apoio; a compreensão 
da estrutura e suas interrelações; e o gerenciamento das responsabilidades e 
contribuições das partes para a consecução das metas do todo. Os fluxos de trabalho 
porventura existentes foram construídos por iniciativa de cada área, sem eliminação de 
fronteiras ou integração e otimização de tarefas. 

Por outro lado, o comprometimento do corpo funcional e sua proficiência sinalizaram 
(i) a capacidade de a EPE manter ao longo do tempo o desempenho eficaz de suas 
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funções e (i) o potencial de buscar a eficiência num horizonte próximo desde que se 
dedique a isto. 

Para tanto, a EPE precisará fazer coexistir a gestão técnico-especializada, focada na 
entrega de produtos, e a gestão de resultados, pautada pela mensuração de 
desempenho em todos os níveis, e pela formulação de estratégias de real alcance da 
visão de futuro e da geração de valor agregado para as partes interessadas.  

(Q2) A EPE implementa ações no sentido de ter o PDE como um documento útil para 
o público interno, o cliente (MME) e o público-alvo (mercado), além de atualizado e 
atrativo? 

Sim. A EPE implementa ações no sentido de ter o PDE como um documento útil para o 
público interno, o MME e o público externo, embora haja necessidade de melhorias em 
relação: a) à atualidade do documento, especificamente no tocante à cobertura de 
previsão decenal; e b) à sua atratividade, por meio de implementação de calendário 
anual para a disponibilidade da minuta e da versão final do PDE. 
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ANEXOS 

I– MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Achados 1 e 2: 

Oportunidades de melhoria no processo de formulação de estratégias da EPE 
envolvendo: (i) a construção dos objetivos estratégicos; (ii) a aderência das iniciativas 
estratégicas a estes objetivos; (iii) o desdobramento do plano estratégico em planos 
de ação com definição dos meios de execução dos objetivos; (iv) a avaliação 
institucionalizada do planejamento estratégico; (v) a estruturação da governança 
interna relacionada ao processo de formulação de estratégias, quanto ao provimento 
de recursos (pessoal e tecnológico). 

Oportunidades de melhoria no sistema de mensuração de desempenho da EPE, em 
nível estratégico, quanto à consistência dos indicadores existentes e à definição de 
parâmetros para aferir a agregação de valor aos produtos da empresa. 

1.1 e 2.1 Manifestação da Unidade 

Sobre os achados de auditoria n.º 1 e 2, a EPE consignou no anexo ao Oficio n.º 027/AIN-
EPE/2019, de 19/06/2018, a seguinte manifestação. A numeração dos parágrafos é de 
autoria da equipe com vistas a referenciar o texto nas análises.  

REGISTROS 1 E 2 

Resposta: 

1.O Planejamento Estratégico da EPE encontra-se em seu segundo ciclo, de 
2016 a 2019, o qual passou por três revisões e aprimoramentos ao longo de 
sua execução. Eles ocorreram, principalmente, em função de mudanças na 
gestão da Empresa e no contexto de sua atuação durante os anos do ciclo do 
Planejamento Estratégico. Esse contexto, diga-se, resultou entre as diretrizes 
estratégicas um foco no sentido de tratamento do risco de continuidade do 
negócio. 

2.O primeiro aprimoramento ocorreu ao final do primeiro ano do ciclo, ou 
seja, em dezembro de 2016, de forma a refletir a perspectiva estratégica de 
novos dirigentes que assumiram naquele ano, num contexto político e 
econômico de crise e elevada incerteza, após um período de praticamente 
onze anos de continuidade da gestão anterior.  

3.No contexto da nova Lei das Estatais, no final de 2017, prevendo-se a 
necessidade de identificação de indicadores e metas que de fato medissem o 
desempenho da Empresa sob a perspectiva estratégica, o Planejamento 
Estratégico sofreu uma profunda revisão. Foi revisada e reconstruída, com 
base no Balanced Scorecard, a cadeia de valor da EPE, que, a partir de 
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objetivos estratégicos relacionados aos recursos humanos, tecnológicos, 
logísticos e orçamentários, traduziam-se em objetivos estratégicos relativos 
aos processos e aos resultados da Empresa na perspectiva do cliente. Assim, 
foram identificados 10 objetivos estratégicos, abertos em 21 iniciativas e 
medidos por 28 indicadores estratégicos. Sua concepção contou com forte 
apoio da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da EPE e foi 
coordenado pela recém-criada Área de Governança, Riscos, Integridade e 
Controles Internos - GRIC.  

4.Esse aprimoramento levou em consideração uma série de referências 
públicas em termos de modelo de Planejamento Estratégico e, em toda sua 
concepção, buscou se manter alinhado com o Planejamento Estratégico do 
Ministério de Minas e Energia, nosso principal cliente, e com o Plano 
Plurianual (PPA 2016-2019). 

5.Além disso, nesse segundo aprimoramento, o Planejamento Estratégico foi 
desdobrado em duas camadas: uma de caráter mais estratégico, o 
Planejamento Estratégico Institucional - PEI, sob coordenação e 
monitoramento do Conselho de Administração, e o Plano Diretor Institucional 
- PDI, de caráter mais operacional, sob coordenação da Diretoria Executiva. 
Neste último documento, as 21 iniciativas estratégicas foram desdobradas 
em ações e, estas, em projetos estratégicos, identificados como aqueles que 
seriam responsáveis pelo alcance da missão, visão e dos objetivos 
estratégicos. Dessa forma, a leitura dos projetos do PDI deve ser feita à luz 
dos objetivos estratégicos do PEI, já que existe uma relação objetiva entre 
eles. 

6.Assim, a metodologia utilizada pela EPE seguiu as boas práticas já utilizadas 
nos Planos Estratégicos de Tecnologia da Informação na Empresa, dividindo-
o em um plano estratégico e outro tático. Com isso, entende-se que o 
atingimento das metas estabelecidas para cada iniciativa conduz ao 
atingimento dos objetivos estratégicos da EPE. Além disso, todos os projetos 
levaram em consideração os valores da instituição e estão atrelados direta ou 
indiretamente aos indicadores estratégicos definidos no PEI. Por conseguinte, 
o PDI foi construído com foco no atingimento dos resultados estratégicos.  

7.Para cada um dos projetos foram identificados: justificativa, descrição, 
público alvo, alinhamento estratégico, gerência executiva, entregas, 
objetivos, premissas, restrições, não escopo, requisitos, riscos, metas físicas 
intermediárias e final, orçamento (investimento e custeio), aquisições, 
recursos humanos, homem-hora alocado, solicitante, melhorias na gestão e 
no clima organizacional, áreas integradas, partes interessadas e cronograma 
físico e financeiro. Além disso, com base nessas premissas, os projetos foram 
selecionados e priorizados pela Diretoria Executiva. 

8.Vale ressaltar que, durante a elaboração do PDI, houve novamente 
mudança na Presidência da EPE no primeiro semestre de 2018. Além disso, a 
coordenação do Comitê Executivo de Gestão Estratégica - CGE-X e o 
monitoramento saíram da gestão da área GRIC e passaram para a Chefia de 
Gabinete da Presidência, buscando coordenação mais próxima à Diretoria 
Executiva.  
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9.As mudanças de gestão culminaram na revalidação dos projetos 
estratégicos do PDI, assim como na metodologia de monitoramento do Plano 
como um todo. A definição da carteira de projetos estratégicos que foi um 
processo que durou meses e envolveu toda a liderança da Empresa. Este 
processo contou com apoio dos membros do Comitê de Gestão Estratégica 
nas suas respectivas áreas, que compuseram uma carteira com quase 150 
projetos inicialmente. E, destes, foram priorizados 92 para o ciclo do PDI de 
2018-2019. 

10.Um dos grandes resultados oriundos do aprimoramento do Planejamento 
Estratégico (ciclo 2016-2019) da Empresa no final de 2017 foi a formulação 
de indicadores estratégicos mais robustos que medissem a efetividade, a 
eficiência e a eficácia das ações da EPE com vistas ao atingimento da sua 
missão, visão e objetivos estratégicos. A carteira de projetos estratégicos foi 
determinada em função das ações necessárias para o alcance das iniciativas 
estratégicas e do cálculo dos indicadores estratégicos. 

11.Todos os resultados dos indicadores são numéricos e ponderados de 
acordo com a relevância de cada projeto estratégico, ação estratégica, 
iniciativa estratégica, objetivo estratégico e perspectiva estratégica. Os 
indicadores coloridos sinalizam em que faixa de risco está cada indicador com 
vistas ao atingimento da meta.  

12. As variáveis das fórmulas dos indicadores de fato misturam fenômenos de 
diversos níveis de complexidade e de arranjo institucional, algo que é um 
reflexo natural da natureza do nosso negócio e dos nossos produtos. 
Exatamente por esse motivo, foi realizado um grande esforço de conceber as 
fórmulas utilizadas, que ponderam os projetos em função de uma série de 
parâmetros objetivos, respeitando, assim, a diversidade de projetos que 
compõem a carteira do PDI. Como mencionado, esses parâmetros dizem 
respeito a homem-hora, orçamento, integração, área solicitante, partes 
interessadas, melhorias na gestão, melhorias no clima organizacional, 
tamanho de equipe dedicada etc. Cada projeto é “pesado” em função desses 
parâmetros e recebe uma nota, que serve tanto para seleção, priorização, 
quanto ponderação dentro das fórmulas dos indicadores, como preconizam 
as boas práticas. 

13.Vale lembrar que a EPE é uma empresa jovem, que se encontra no seu 
segundo ciclo do Planejamento Estratégico. Além disso, até antes do 
aprimoramento de 2017, os indicadores utilizados no plano apenas 
monitoravam a execução do cronograma de um portfólio de projetos. 

14. Por tudo isso, não se pode avaliar o Planejamento Estratégico Institucional 
sem confrontá-lo com o Plano Diretor Institucional, já que as iniciativas 
estratégicas, dentro do PEI, estão associadas a macroprocessos gerenciais e 
finalísticos da Empresa.  

15. Cabe ressaltar que os planos táticos da Empresa buscam o alinhamento e 
articulação com o Plano Estratégico, englobando o próprio PDI, além do Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, o Plano Anual de Aquisições – 
PAAq, o Plano Anual de Capacitação, entre outros. 
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16.Nesse contexto, ressaltamos que o PDI é um plano tático, tratado a nível 
operacional por meio de indicadores que medem a execução física, execução 
orçamentária e aderência ao escopo inicial, de forma a contribuir 
objetivamente na mensuração do desempenho das superintendências e 
diretorias. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções (RBCS), realizada em 26/08/2019, a EPE 
manifestou-se por e-mail, em 02/09/2019, enviando uma série de documentos 
“contemplando as apresentações e as respectivas análises e deliberações da Alta 
Administração acerca do Planejamento Estratégico.”. A análise do conteúdo e a 
respectiva conclusão encontram-se abaixo: 

1.1 e 2.1 Análise da Equipe de Auditoria: 

Os achados de auditoria 1 e 2 decorreram dos trabalhos realizados sobre os seguintes 
assuntos: formulação de estratégias e indicadores de desempenho.  

Retome-se aqui o objetivo que redundou no achado 1, que foi o de avaliar o processo 
de formulação de estratégias na EPE para o cumprimento de sua função pública, 
verificando se as seguintes práticas de gestão fizeram parte da realidade da empresa em 
2018: (i) desdobramento das ações de governo descritas no Plano Plurianual (PPA) em 
objetivos estratégicos construídos para  levar a empresa ao alcance de sua visão de 
futuro; (ii) processo de gestão estratégica formalmente organizado, avaliado e 
suportado por estrutura de recursos e de governança adequados; (iii) fixação de 
parâmetros e atributos criados para conferir valor aos produtos e serviços oferecidos 
aos clientes; (iv) execução da estratégia por meio de planos de ação formalizados e 
articulados entre si; (v) alinhamento entre o planejado e o entregue, no que diz respeito 
aos produtos oferecidos pela EPE.  

Tendo como parâmetro de avaliação a ferramenta de gestão estratégica Balanced 
ScoredCard (BSC) utilizada pela EPE, os achados iniciais deste trabalho apontaram o 
seguinte: 

1. objetivos estratégicos agrupados em perspectivas (clientes; processos; pessoas, 
aprendizado e crescimento; e recursos) não guardam relação de causa e efeito entre si, 
além de não indicar o valor a ser agregado aos clientes dos estudos e pesquisas. 

2. iniciativas estratégicas pouco esclarecedoras do "como" os objetivos poderiam ser 
alcançados; metas que mesmo se alcançadas não garantiriam o cumprimento do 
objetivo. 

3. ausência de planos específicos, articulados entre si, de maneira a implementar o 
planejado e retroalimentar o processo de elaboração de estratégias. 

4. ausência de avaliação formal do planejamento estratégico da EPE.  
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5. ausência de comprovação de atuação do Comitê Executivo de Gestão Estratégica 
(CGE-X); bem como de estrutura de pessoal para gerenciar as informações que 
alimentam o processo de planejamento estratégico. 

6. projetos que, de per si, não garantem o cumprimento da iniciativa estratégica.  

Do pronunciamento da EPE sobre tais achados, extraiu-se o contexto de elaboração, 
revisão e aprimoramento do Planejamento Estratégico, desde o primeiro ciclo 2012-
2015:  

(i) Mudanças na gestão da Empresa e no cenário de atuação, redundando em 
diretrizes estratégicas construídas com foco no risco de continuidade do 
negócio; 

(ii) Perspectiva estratégica de novos dirigentes; 
(iii) Contexto político e econômico de crise e incerteza; e 
(iv) Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, chamada “Lei das Estatais”. 

Segundo a empresa, a Lei das Estatais teria motivado uma “profunda revisão” de seu 
planejamento estratégico, provocando, como um dos efeitos colaterais, a adoção da 
ferramenta gerencial Balanced Scorecard (BSC). Inclusive, a cadeia de valor da empresa 
teria sido revisada e reconstruída. Toda a concepção teria contado com “forte apoio” 
da alta administração. Por fim, esse aprimoramento do PEI teria levado em consideração 
referências públicas e buscado alinhamento com o Planejamento Estratégico do 
Ministério de Minas e Energia. (grifo nosso) 

De acordo com sua manifestação, a EPE afirmou que o segundo aprimoramento do PEI 
teria desdobrado o documento em duas camadas, sendo a primeira o próprio plano 
estratégico e a segundo o Plano Diretor Institucional (PDI), de caráter operacional e a 
cargo da Diretoria Executiva. Com base nessa lógica, segundo a EPE, “a leitura dos 
projetos do PDI deve ser feita à luz dos objetivos estratégicos do PEI, já que existe uma 
relação objetiva entre eles.”. (grifo nosso) 

Acrescentando a esse raciocínio, a EPE afirmou que estaria seguindo boas práticas já 
utilizadas nos Planos Estratégicos de Tecnologia da Informação, ao dividir o PEI em dois 
planos, um estratégico e outro tático. Com isso, entenderia que o atingimento das 
metas estabelecidas para cada iniciativa conduziria ao atingimento de seus objetivos 
estratégicos. Continuou esclarecendo que os projetos (constantes do PEI), 
consideraram os valores institucionais, estando assim atrelados direta ou indiretamente 
aos indicadores estratégicos definidos no PEI. Por isso, o PDI teria sido construído com 
foco no atingimento dos resultados estratégicos. (grifo nosso) 

Para cada projeto estratégico, a EPE afirmou que haveria detalhamento e que com base 
nisso, seriam priorizados pela Diretoria executiva. Ao mesmo tempo, durante a 
elaboração do PDI, teriam ocorrido mudanças na governança interna as quais teriam 
provocado, por sua vez, revalidação dos projetos, processo este apoiado pelo Comitê 
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de Gestão Estratégica, tendo como resultado a priorização de 92 projetos par ao ciclo 
do PDI 2018-2019. (grifo nosso) 

Cabe tecer algumas observações sobre a manifestação da EPE. Primeiramente, sobre a 
cadeia de valor que teria sido revisada e reconstruída. Diferentemente do conceito da 
Cadeia de Valor de Porter1, comumente aceito e aplicado em organizações públicas e 
privadas, o modelo apresentado pela EPE no Relatório de Gestão 2018 não permitiu a 
visualização das atividades, tampouco dos processos-chave da empresa, responsáveis 
por colocar em prática sua estratégia. 

Sobre outra afirmação, a respeito da relação entre objetivos e projetos estratégicos, há 
que se ressaltar que se buscou neste trabalho visualizar não somente os projetos (o 
programado) e os produtos (o resultado), mas o desdobramento do planejamento 
formalizado no mapa estratégico executado em 2018. O intuito foi o de tomar 
conhecimento sobre as sequências de atividades pensadas pela empresa e postas em 
planos de ação para traçar o caminho de desdobramento dos objetivos estratégicos.  

A adoção de uma ferramenta de gestão estratégica testada e aprovada pelo mercado, 
como é o caso do Balanced Scorecard (BSC), por si só é evidência de que a intenção da 
EPE é construir uma gestão por resultados, marcada por um desempenho com 
dimensões de eficácia, eficiência e efetividade. 

Contudo, é longo o processo de conquista da excelência. Há que existir esforço 
consciente, por parte da alta administração, para garantir critérios que permitam à EPE 
se situar naquelas dimensões, a saber:  

1 Adoção de ferramentas gerenciais condizentes com sua realidade.   

Por mais profícua que seja a adoção do BSC como ferramenta gerencial, é preciso 
reavaliar constantemente a aderência da ferramenta ao contexto da empresa, que por 
ser pública exige um esforço de mudança de mentalidade maior. Para que a implantação 
da metodologia seja sustentável, o corpo funcional precisa estar informado e motivado 
para a realidade de uma gestão voltada para resultados.  

A relação de interpendência entre as dimensões de eficácia (entregar o produto com 
qualidade), eficiência (entregar o produto com qualidade no menor custo possível para 
o contribuinte) e efetividade (entregar um produto que atenda às necessidades do 
cliente) é de tal modo necessária para se chegar à excelência, que qualquer metodologia 
que prescinda de uma delas ou mesmo de práticas a elas relacionadas tem o potencial 
de falhar.  

                                                      

1cit. no documento intitulado Produto 1: Mapeamento Bibliográfico e do Estado da Arte sobre Indicadores 
de Gestão, Brasília; 2009.  
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A formulação de objetivos deve levar em conta os cenários interno e externo da 
empresa e não apenas as intenções dos gestores, por melhores que sejam. Uma vez que 
seja condizente com a realidade da empresa, a ferramenta de gestão funciona como 
instrumento propulsor dos objetivos e é mais facilmente internalizada pelo corpo 
funcional. 

De forma natural, as estratégias precisam ser postas em prática por meio de planos de 
ação monitoráveis para se manterem coerentes com o planejado e funcionarem como 
vetores de resultados. Para tão importante e complexa tarefa, a alta administração deve 
manter um staff dedicado ao processo, de modo a garantir a operacionalização dos 
objetivos. 

Por fim, todos os fatos aqui levantados não vêm sendo objeto de deliberação formal por 
parte das instâncias que deveriam fazê-lo, a saber: Comitê Executivo de Gestão 
Estratégica (CGE-X) e o Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Integridade e 
Controles Internos (CGRIC-E). 

Em análise dos documentos encaminhados pela EPE após a  
RBCS, verificou-se que estes não foram suficientes para modificar a conclusão da equipe 
de auditoria. Mesmo assim, julgou-se importante ressaltar algumas informações que, 
embora já recebidas no decurso dos trabalhos, ratificaram a avaliação e a recomendação 
expedida pela CGU. 

O exercício se encerrou sem uma avaliação robusta da parcela realizada em 2018, 
concernente ao respectivo objetivo estratégico de longo prazo.  Tanto em 2017 quanto 
em 2018, o que a empresa chamou de “Análise de Atendimento das Metas e Resultados 
na Execução do Plano de Negócio e da Estratégia de Longo Prazo” realizada pelo 
Conselho de Administração, se circunscreveu a resumos de informações sobre projetos 
específicos da empresa, para o exercício de 2017, e a percentuais de execução das metas 
para cada um dos indicadores considerados estratégicos pela EPE, para o exercício de 
2018.  

Tais reportes prescindiram do fornecimento de um panorama da gestão da empresa no 
ano de referência, frente ao planejado. Além de não guardarem estreita relação entre 
si, as informações prestadas deixaram de vir acompanhadas de uma correspondente 
análise gerencial, situacional e crítica, tampouco convergiram para uma conclusão.  

O que se constatou como padrão de comunicação de resultados da empresa foi: a 
reiterada informação sobre a metodologia de aferição dos indicadores, sem qualquer 
contextualização destes em relação à sua contribuição para a tomada de decisão; a 
projeção de expectativas de implantação de modelos, sistemas e práticas como 
alternativa para o que deixou de ser realizado; o cancelamento de projetos e o 
adiamento de ações ligadas a atividades-meio sob a justificativa de contingenciamento 
de recursos mas, ao mesmo tempo, a retomada destes projetos como pauta prioritária.  
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Face ao exposto, ratifique-se o conteúdo do achado de auditoria, que aponta 
necessidades de melhoria no processo de formulação de estratégias da empresa, 
incluindo, especificamente quanto à recomendação 2, uma avaliação anual 
contextualizada do planejamento estratégico. 

Indicadores de desempenho: 

O objetivo do exame sobre o assunto consignado no registro 2 foi o de verificar a 
existência de mensuração de desempenho por meio de indicadores alinhados à 
estratégia corporativa.  

A equipe de auditoria havia identificado que os indicadores estratégicos informados não 
refletiram, em 2018, o desempenho das ações para alcance dos objetivos estratégicos. 
Também constatou que as iniciativas estratégicas eram insuficientes em termos 
qualitativos para representar o alcance dos objetivos. A EPE teria deixado de instituir 
parâmetros, indicadores e/ou procedimentos para aferir e/ou validar o atributo de 
qualidade de suas pesquisas e estudos, declarado em sua missão. 

No âmbito geral, o sistema de mensuração da EPE, que não possui série histórica, não 
forneceu em 2018 uma visão do desempenho das perspectivas (clientes, processos 
internos, pessoas e recursos) e seu papel para alcance dos resultados. Essa visão, 
inclusive, forneceria uma noção de representatividade dos recursos para atingimento 
dos objetivos.  

Por fim, as variáveis das fórmulas dos indicadores misturaram fenômenos de diversos 
níveis de complexidade e de arranjo organizacional, havendo, também, uma lacuna de 
indicadores em nível operacional. 

Assim como no registro 1, o pronunciamento da empresa para este tópico não 
possibilitou a mudança do até agora concluído. Em sua resposta, a EPE atestou ser um 
dos grandes resultados do aprimoramento do PEI a formulação de indicadores 
estratégicos mais robustos e capazes de medir a efetividade, a eficiência e a eficácia 
das ações da EPE. Inclusive, a carteira de projetos da empresa teria sido determinada 
“em função das ações necessárias para o alcance das iniciativas estratégicas e do cálculo 
dos indicadores estratégicos.”. 

Esclareceu que os resultados dos indicadores seriam ponderados de acordo com a 
relevância de cada projeto, ação, iniciativa, objetivo e perspectiva estratégica. Admitiu 
que as variáveis misturariam fenômenos de diversos níveis de complexidade e arranjo 
institucional, mas justificou o fato como sendo um “reflexo natural da natureza” do 
negócio e dos produtos. 

A EPE ponderou, ainda, ser uma empresa jovem, estando em seu segundo ciclo de 
planejamento estratégico. Tornou a ressaltar a necessidade de avaliar o PEI em conjunto 
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com o PDI, “já que as iniciativas estratégicas, dentro do PEI, estão associadas a 
macroprocessos gerenciais e finalísticos da Empresa.”. 

Por fim, ressaltou mais uma vez que o PDI é um plano tático, tratado em nível 
operacional por meio de indicadores que mediriam a execução física e orçamentária, 
bem como a aderência ao objetivo da empresa. 

De fato, a empresa está em processo de amadurecimento no quesito mensuração de 
desempenho. Mas, os esclarecimentos apresentados não encontraram respaldo nas 
práticas e nos registros da empresa.  

Ao contrário do afirmado pela EPE, não foi apresentado rol ou mesmo um indicador que 
aferisse dimensões como efetividade, eficiência e eficácia. Também não foi possível 
visualizar a associação de iniciativas a macroprocessos gerenciais e finalísticos da 
empresa, até porque estes não estiveram mapeados em 2018. 

Destarte, pode-se afirmar que na EPE existem indicadores de desempenho, mas estes 
carecem de consistência, em sua formação, abrangência e representatividade para 
aferir o cumprimento das metas dispostas no mapa estratégico da empresa.  

Achado n.º 3  

Oportunidades de melhoria no processo de gerenciamento de riscos corporativos da 
EPE, quanto ao alinhamento desses eventos aos objetivos estratégicos. 

3.1 Manifestação da Unidade: 

Sobre o achado de auditoria n.º 3, a EPE consignou no anexo ao Oficio n.º 027/AIN-
EPE/2019, de 19/06/2018, a manifestação a seguir. 

Resposta: 

A área de GRIC vem desde o início de sua criação trabalhando na 
implementação dos instrumentos normativos que norteiam sua operação e 
interação com as demais áreas da Empresa. Dentre os produtos produzidos 
ressaltam-se: 

• As Políticas de Gestão de Riscos, Controles internos e de Integridade; 

• A Norma de gestão de Riscos e de Controles Internos; e 

• Os procedimentos metodológicos de gestão de Riscos e de Controles 
Internos. 

Destacam-se: 

• O Programa de Integridade; e 

• O Plano de Integridade. 
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Um importante ponto a se destacar, sobre as ações acima descritas, trata-se 
da busca pela aderência e conformidade com todo o conjunto legal-
normativo preconizado pelas melhores práticas corporativas nacionais ou 
internacionais. 

Como conjunto normativo, enquadram-se: 

• A Lei 13.303, de 30 de junho de 2016; 

• O Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016; 

• A Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 001, de 10 de maio de 
2016; 

• A Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa 
e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR nº 18, de 
10 de maio de 2016; e  

• GSI IN1 NC4/2013: Estabelece diretrizes para o processo de Gestão de 
Riscos de Segurança da Informação e Comunicações – GRSIC nos órgãos ou 
entidades da Administração Pública Federal - APF, direta e indireta. 

E como melhores práticas e demais normativos, apresentam-se:  

• A NBR ISO 27005:2011;  

• A NBR ISO 31000:2009 – Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes; e  

• O Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos – 
IBGC Cadernos N°03 e Nº 19;  

Salienta-se o importante benchmarking realizado com outras empresas por 
meio da realização de pesquisas em seus sites institucionais, pela busca de 
materiais e trabalhos sobre o tema e, principalmente, no estabelecimento de 
contatos com os representantes de áreas de GRIC de outras empresas 
públicas e/ou privadas. Dentre estes, destacam-se: 

• Casa da Moeda, com estabelecimento de contato e troca de materiais 
e metodologias;  

• ANEEL, com estabelecimento de contato e recebimento de todo o 
material; 

• Material de referência sobre Gestão de Riscos do Grupo NeoEnergia; 

• Referencial Básico de gestão de Riscos do TCU; 

• Plano de Integridade TCU; 

• Manual de Gestão de Riscos do Ministério da Fazenda; 

• Materiais referentes à Metodologia de gestão de Riscos do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 

• Manual de Gestão de Riscos Corporativos do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul; 

• Política de Gestão de Riscos da Agencia Nacional de Saúde 
Complementar; 

• Projeto de desenvolvimento do guia de orientação para o 
gerenciamento de riscos - guia de orientação para o gerenciamento de riscos 
– GESPUBLICA; e 

• Periódicos, livros, artigos e materiais diversos sobre o assunto. 

Denotam-se abaixo, algumas das capacitações realizadas pela equipe da 
GRIC: 
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• Como elaborar um Programa de Compliance para sua empresa; 

• Curso de "Gestão de Riscos nas aquisições da administração pública"; 

• Curso de Compliance: uma estratégia para a empresa; 

• Curso online "Auditoria interna, controle interno e gestão de risco"; 

• Curso de "Gestão de Riscos - Princípios e Diretrizes - ABNT NBR ISO 
31000:2009"; 

• Curso “Programa de integridade, gestão de riscos e contratações nas 
empresas estatais”; 

• Curso “Passo a Passo da Implementação do Programa de Compliance”; 

• Curso de “Gestão de Riscos no Setor Público”;  

• Curso de “Governança, Compliance, Controle Interno e Gestão de 
Riscos nas Estatais”; 

• Curso de “Gestão de Controles Internos e Compliance das Empresas 
do Setor Elétrico”; 

• Curso de “Controles Internos Uma Visão pelo COSO”; 

• Curso de “Programa de Integridade, Gestão de Riscos e Contratações 
nas Empresas Estatais: à luz da Lei 13.303/16 e do Decreto 8.945/16”; 

Nas pesquisas realizadas pela GRIC chama a atenção o material referente à 
ANEEL, que teve o processo de estruturação de sua área de Riscos, por meio 
de consultoria contratada, especificamente com essa finalidade. A forma 
como chegaram aos seus riscos estratégicos serviu como uma referência para 
a escolha da nossa forma de trabalho. Outras instituições, como a Casa da 
Moeda e o próprio Ministério da Fazenda escolheram trabalhar o tema da 
gestão de riscos tendo como abordagem a metodologia de processos. Dessa 
forma, percebe-se que não uma única abordagem possível para a gestão de 
riscos, dado que diferentes metodologias poderão se adaptar mais ou 
menos a cada contexto e a cada organização. (grifo nosso) 

Aqui na EPE, após avaliação de diversas abordagens possíveis, optamos por 
uma focada objetivamente nos riscos que poderiam inviabilizar o negócio, 
o que foi objeto de discussão e validação pelo Conselho de Administração. 
Nesse contexto, os 13 riscos corporativos, inicialmente mapeados, 
representam riscos que se relacionam com os objetivos estratégicos da 
Empresa, o que pode ser demonstrado na matriz apresentada abaixo. (grifo 
nosso) 

Quanto ao mapeamento dos processos, embora haja alguns processos 
mapeados, a ausência de uma metodologia corporativa padronizada é 
percebida e materializada no risco “Ineficiência na execução de 
processos/procedimentos”, cujo Plano de tratamento encontra-se 
formalizado na matriz, por meio da Contratação da solução de software para 
Gestão Documental e Mapeamento de Fluxo de Processos, previsto no 
Plano de Aquisições da Empresa.(grifo nosso) 

Ressalta-se, por fim, o processo colaborativo e ampliado, que contemplou 
todas as Superintendências e Assessorias, em que cada gestor pôde dar a sua 
visão sobre os principais riscos que poderiam atingir o negócio e o 
cumprimento de nossa missão institucional e, em sequência, inviabilizar o 
alcance da visão institucional. O trabalho foi debatido e validado em reuniões 
da Diretoria Executiva, culminando com a aprovação da Matriz de Riscos 
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Corporativos e seu encaminhamento final aprovado pelo Conselho de 
Administração. (grifo nosso) 

Integração da Gestão de Riscos com o Planejamento Estratégico (grifo no 
original) 

Uma das grandes referencias utilizadas para implementação da Gestão de 
Riscos na Administração Pública Federal é a Norma ABNT ISO/IEC 31000. 
Contudo, além dela, ressalta-se o modelo preconizado pelo COSO, que em 
sua atualização realizada em 2017 ganhou mais força a necessidade da ligação 
entre os Riscos Corporativos com a Estratégia Institucional. 

[...] 

Um dos primeiros Riscos a serem considerados nesse viés são os que tratam 
da falta de alinhamento entre os Objetivos Estratégicos com a Missão, Visão 
e Valores institucionais. Na EPE este risco foi mitigado pelo debate realizado 
no grupo de trabalho sobre o aperfeiçoamento do PEI, assim como, nas 
reuniões subsequentes realizadas na DE e no CA, culminando com os 
Objetivos que viabilizam o cumprimento da Missão institucional e do 
atingimento da Visão institucional. Na definição dos Objetivos também foram 
debatidas as possíveis consequências e implicações das estratégias 
escolhidas. (grifo nosso) 

No que diz respeito aos riscos de execução da estratégia é possível observar 
com clareza a interligação com a Matriz de Riscos Corporativos da EPE. 
Como exemplo, pode-se citar o Risco da Perda do Capital Humano, hoje tão 
citado pelos diversos níveis da gestão, que pode afetar o atingimento dos 
objetivos do negócio, indistintamente. (grifo nosso) 

As relações entre os Objetivos Estratégicos e a Matriz de Riscos Corporativos 
são ilustradas na matriz abaixo. Os riscos, portanto, impactam o atingimento 
de cada um dos objetivos estratégicos. (grifo nosso) 

[...] 

Por fim, conclui-se que mesmo dentro de todas as abordagens possíveis 
para o início da implantação da gestão de riscos, a EPE acabou escolhendo 
a que lhe era mais adequada a enfrentar os seus principais desafios aos 
cumprimentos do objetivo do negócio. (grifo nosso) 

Descrição do item 2: “embora tenha sido criado em 2017, o Comitê 
Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (CGRIC-
X) ainda não evidenciou sua atuação, a qual deveria estar registrada em atas 
de reunião, conforme determina seu Regimento Interno. (grifo no original) 

Reposta: 

Como comprovação da atuação do Comitê Executivo de Governança, Riscos, 
Integridade e Controles Internos (CGRIC-X) apresentam-se em anexo 2 atas 
de reuniões realizadas em 2018. O nº reduzido de reuniões realizado nesse 
ano foi devido ao grande quantitativo de demandas da área advindas da 



 
 

            
            

      42 
 

 

Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, além da necessidade de 
atendimento de marcos legais. As reuniões foram realizadas conforme 
abaixo: 

• Ata da 1ª reunião, realizada em 09 de junho de 2018; 

• Ata da 2ª reunião, realizada em 24 de agosto de 2018. 

As atas de 2019 também seguem em anexo. Segue descritivo abaixo: 

• Ata da 1ª reunião, realizada em 09 de junho de 2019; 

• Ata da 2ª reunião, realizada em 20 de março de 2019; 

• Ata da 3ª reunião, realizada em 17 de abril de 2019; 

• Ata da 4ª reunião, realizada em 22 de maio de 2019; e 

• Ata da 5ª reunião, realizada em 12 de junho de 2019.”. 

3.2 Análise da Equipe de Auditoria: 

É importante esclarecer alguns pontos da manifestação do gestor, à luz não só das 
mesmas referências citadas pela EPE, mas, principalmente, da Instrução Normativa 
Conjunta MP/CGU n.º 01, de 10 de maio de 2016, que dispõe sobre controles internos, 
gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal. 

Em seu art. 13 do Capítulo III, a Instrução apresenta os parâmetros que estão sendo 
observados nas análises do pronunciamento da EPE, dentro do assunto gestão de riscos:  

“Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, 
monitorar e revisar o processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus 
objetivos estratégicos, observadas as diretrizes estabelecidas nesta Instrução 
Normativa.”. (grifo nosso) 

O trecho acima resume a compreensão da CGU de que a gestão de riscos na EPE deve 
ser construída de forma customizada e alinhada ao que é próprio de cada empresa: os 
objetivos estratégicos. Também há que se observar o contexto de atuação, sobre o qual 
incidem diversas variáveis, inclusive a de cunho político-legal, acentuadamente 
relacionada a empresas públicas como a EPE. 

Por outro lado, em sendo a avaliação de risco um dos componentes da estrutura de 
controles internos da gestão, é importante ressaltar um dos princípios dentro daqueles 
expostos no art. 8º daquele IN, que é o “mapeamento das vulnerabilidades que 
impactam os objetivos, de forma que sejam adequadamente identificados os riscos a 
serem geridos;”. (grifo nosso) 

A definição grifada contém a base dos apontamentos da equipe de auditoria: 
mapeamento das vulnerabilidades capazes de redundar em risco, ameaçando cada um 
dos objetivos arrolados no mapa estratégico da empresa. 
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Por vulnerabilidades, são entendidos os pontos fracos, as lacunas, as fragilidades, 
detectadas nos processos organizacionais, com potencial de favorecer a ocorrência de 
um evento crítico, em qualquer atividade da empresa.  

As causas apontadas pela EPE em sua matriz de tratamento são válidas como sinalização 
do que a empresa considera como ocorrências potencialmente críticas, detectadas no 
atual cenário político-legal. Em detrimento deste raciocínio, numa análise da natureza 
das causas dispostas na matriz de riscos, notou-se que estas configuram-se como 
previsões, suposições e inferências, pondo em questão o cálculo da relação impacto e 
probabilidade enquanto base para tratamento do risco.  

Embora válidos, os riscos elencados pela EPE em sua matriz circunscrevem-se a 
possibilidades de ocorrência sem nexo causal com o planejamento estratégico e com as 
medidas de tratamento informadas pela empresa. Estas últimas serão tratadas no 
próximo item.  

A EPE mapeou seus riscos na forma de engenharia reversa, começando pelo risco de 
extinção, o que se daria ao não conseguir demonstrar seus resultados para a sociedade 
e se tornar dispensável; e por não influenciar as grandes decisões do governo e do 
mercado na alocação e investimentos de recursos para uma equilibrada matriz 
energética nacional.  

Mas, a despeito da pertinência do risco em sua construção e intenção, as quais refletem 
o esforço da empresa em demonstrar que considera importante mapear eventos que 
obstaculizem sua ação, a preocupação com a sobrevivência tem levado a EPE a focar em 
eventos extremos, que fogem ao seu controle, em detrimento daqueles relacionados à 
sua gestão interna. Os efeitos de uma gestão ineficiente também se constituem em risco 
à sobrevivência da EPE.  

O alinhamento, apenas formal e por afinidade teórica, dos objetivos estratégicos a riscos 
identificados em contexto dissociado substantivamente e temporalmente das ações de 
longo prazo da empresa diminui, para a alta administração, a possibilidade de 
intervenção tempestiva e assertiva no processo de gestão, e aumenta as chances de 
tomada de decisão reativa e ineficaz.  

Em 2018, o Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos 
(CGRIC-X) e o Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Integridade e Controles 
Internos (CGRIC-E) estiveram ativos. Mas, somente para aquele primeiro foi possível 
constatar a atuação, registrada em duas atas.  

Sobre o fato, o representante da área de Governança, Riscos, Integridade e Controles 
Internos (GRIC) afirmou que “é possível ver suas ações nas atas do Comitê de Riscos e 
nas atas da Diretoria Executiva (DE).”. 
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A leitura das deliberações do Conselho de Administração não comprovou o 
cumprimento das responsabilidades deste órgão, dispostas na Política de Gestão de 
Riscos, quanto a, principalmente, “definir o apetite e a tolerância aos riscos institucionais 
com a finalidade de promover o alinhamento da gestão de riscos ao planejamento 
estratégico da organização”. 

Em vez disso, restou demonstrado que o processo de detecção e definição dos riscos 
organizacionais, em nível estratégico, esteve sob total responsabilidade da GRIC. Tal 
constatação torna necessário o envolvimento mais proativo dos comitês no 
aprimoramento da gestão de riscos para aperfeiçoamento da governança da EPE.  

Destarte, a despeito do pronunciamento da Unidade, seus objetivos estratégicos e riscos 
corporativos continuam sem correlação e interdependência. Tal fato, por isso, torna 
incerto o cumprimento do programado pela empresa em seu planejamento estratégico, 
a despeito da atual estrutura da área e da vontade de seus gestores.  

Achado n.º 4  

Oportunidades de melhoria no processo de identificação das causas e respectivas 
medidas de tratamento relacionadas a riscos estratégicos da EPE.  

4.1 Manifestação da Unidade: 

A EPE consignou no anexo ao Oficio n.º 027/AIN-EPE/2019, de 19/06/2018, a sua 
manifestação.  

Reposta: 

Na tabela abaixo denota-se a relação entre os riscos levantados, as ações de 
tratamento/mitigação (coluna Ações relacionadas) e uma explicação do 
porquê tal medida contribui na mitigação dos riscos, clareando o foco de sua 
atuação. Como citado na resposta ao Registro 3, chega-se à conclusão que os 
13 riscos corporativos podem afetar os objetivos Estratégicos Institucionais 
precisando de medidas efetivas para sua mitigação.  

PLANOS DE TRATAMENTO DOS RISCOS CORPORATIVOS 

[...] 

Descrição do item 3, dentro do grupo 4.2 Fato:  

“Sobre a atuação do Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e 
Controles Internos (CGRIC-X) e do Comitê Estratégico de Governança, Riscos, 
Integridade e Controles Internos (CGRIC-E), notou-se que não há deliberações 
específicas dessas instâncias com relação ao assunto controles internos; ou 
evidências de interação com o Comitê de Gestão Estratégica (CGE-X).”. 

Reposta: 



 
 

            
            

      45 
 

 

Conforme denotado nas repostas citadas ao Registro 3, item 2, descrevem-se 
abaixo todas as reuniões realizadas no âmbito do CGRIC-X em 2018 e em 
2019. O comitê cuida de aspectos relacionados à Governança, Riscos, 
integridade e Controles Internos.  

As reuniões foram realizadas conforme abaixo: 

• Ata da 1ª reunião, realizada em 09 de junho de 2018; 

• Ata da 2ª reunião, realizada em 24 de agosto de 2018. 

As atas de 2019 também seguem em anexo. Segue descritivo abaixo: 

• Ata da 1ª reunião, realizada em 09 de junho de 2019; 

• Ata da 2ª reunião, realizada em 20 de março de 2019; 

• Ata da 3ª reunião, realizada em 17 de abril de 2019; 

• Ata da 4ª reunião, realizada em 22 de maio de 2019; e 

• Ata da 5ª reunião, realizada em 12 de junho de 2019. 

Além disso, o Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Integridade e 
Controles Internos (CGRIC-E) é formado pelos membros da Diretoria 
Executiva (DE) da Empresa, as deliberações e apreciações dos assuntos 
relacionados à área de GRIC são formalizadas e comprovadas por atas das 
reuniões da DE, conforme tabela abaixo.  

[...] 

4.2 Análise da Equipe de Auditoria: 

A despeito de seu pronunciamento, a EPE não conseguiu demonstrar a correspondência 
entre as medidas de tratamento e os respectivos riscos. Aquelas, inclusive, abrangeriam 
de forma pouco ordenada ações de diferentes níveis e arranjos organizacionais, sem 
correlação, inclusive, com os objetivos estratégicos para os quais deveria buscar garantir 
o cumprimento.  

Seria importante o exercício do pensamento sistêmico, o qual permitiria à alta 
administração visualizar as relações de interdependência entre objetivos estratégicos, 
riscos e medidas de controle.  

Qualquer ação para fortalecer a EPE precisaria necessariamente interligar pessoas, 
processos, tecnologia e orçamento por meio de práticas gerenciais. As ações propostas 
pela empresa se afiguraram como movimentos pontuais que não levariam à mitigação 
do suposto risco, necessitando de ações complementares.  

Em 2018, a atuação do Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles 
Internos (CGRIC-X) e do Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Integridade e 
Controles Internos (CGRIC-E) sobre os assuntos relacionados a atividades de controles 
internos, governança, ouvidoria, riscos, integridade e indicador foi demonstrada em atas 
de reunião.  
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A despeito disso, é possível concluir que as ações selecionadas como forma de 
tratamento dos riscos atualmente levantados na EPE não garantem o alcance dos 
objetivos traçados até 2018. As medidas que seriam tomadas para a mitigação do risco 
se mostraram independentes da existência deste, constituindo-se em tarefas intrínsecas 
aos processos organizacionais, não se propondo a sanar ou remediar vulnerabilidades 
enquanto causas para eventos críticos. 

Achado n.º 5  

Oportunidades de reavaliação da forma de gerenciamento das atividades finalísticas 
e de apoio da EPE, quanto à integração dos processos organizacionais ao planejamento 
da empresa por meio de mapeamento e gestão. 

5.1 Manifestação da Unidade: 

Registre-se que a empresa não se manifestou explicitamente sobre este ponto no anexo 
ao Oficio n.º 027/AIN-EPE/2019, de 19/06/2018, conforme fez com os demais registros. 
Mas, no meio do pronunciamento ao Registro 3, constante do ofício, a empresa afirmou 
o que segue: 

Quanto ao mapeamento dos processos, embora haja alguns processos 
mapeados, a ausência de uma metodologia corporativa padronizada é 
percebida e materializada no risco “Ineficiência na execução de 
processos/procedimentos”, cujo Plano de tratamento encontra-se 
formalizado na matriz, por meio da Contratação da solução de software para 
Gestão Documental e Mapeamento de Fluxo de Processos, previsto no Plano 
de Aquisições da Empresa. 

5.2 Análise da Equipe de Auditoria: 

Os exames revelaram que a EPE vem prescindindo do mapeamento de seus processos-
chave. No texto, a empresa apresenta a contratação de um software como saída para o 
ponto crítico detectado: ausência de padronização e ordenamento de seus processos 
para ligar as estratégias às práticas operacionais.  

Observou-se, também, a ausência de compreensão do processo como um conjunto de 
atividades inter-relacionadas e arranjadas para produzir com o melhor custo-benefício, 
agregando valor aos produtos. As informações que compõem um fluxo processual são 
as mesmas que subsidiam a tomada de decisão. A excelência como resultado requer 
sistematização de atividades e mensuração de desempenho destas. 

Por isso, a despeito do movimento observado em direção à adoção de uma gestão por 
processos, verifica-se que a empresa ainda está por amadurecer seu entendimento e 
identificar suas necessidades. 
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Com isso, pode-se afirmar que a EPE não possui representada graficamente a estrutura 
dos processos finalísticos, gerenciais e de apoio, o que se daria por meio de uma cadeia 
de valor. A descrição gráfica das atividades essenciais da empresa teria como potenciais 
benefícios: 

✓ oferecer uma visão sistêmica da empresa em seus processos e relações; 
✓ alinhar os processos aos objetivos, retroalimentando estes com os resultados 

operacionais; e 
✓ ser a primeira etapa para o desdobramento da missão em processos, o que 

ocorre não por área, mas a partir dos macroprocessos identificados na cadeia de 
valor.  

Tendo em vista o exposto, permanecem as conclusões quanto ao verificado: a EPE 
necessita estruturar suas atividades em torno de processos sem tarefas redundantes, 
com utilização de recursos de maneira otimizada e capazes de fornecer ao gestor 
chances de intervir tempestivamente e de inovar quando necessário. 

Achado n.º 9  

Ausência de normatização das etapas e dos prazos de elaboração do PDE, além de 
perda do horizonte decenal de cobertura do documento.  

9.1 Manifestação do Auditado: 

Em resposta a este registro, a EPE apresentou a manifestação a seguir, por meio do 
Ofício nº 019/AIN-EPE/2019, de 29 de maio de 2019: 

Em relação à Solicitação de Auditoria CGU 2019000130/10, que apresenta a 
descrição sumária e avaliação em relação ao Plano Decenal de Energia (PDE), 
gostaríamos de esclarecer os seguintes pontos: 

1. Em 2015, foi realizado um mapeamento dos processos do PDE 
(Modelagem “As is”) em relação apenas à parte que compete à Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), qual seja, a do desenvolvimento dos capítulos que 
formam o texto consolidado do PDE. Foi utilizada a metodologia por meio da 
notação BPMN (Business Process Management and Notation) que se baseia 
no desenho de diagramas com o intuito de facilitar o entendimento dos vários 
grupos de interesse. Tal documento encontra-se em anexo a esta mensagem. 

2. A cada ciclo do PDE é estabelecido um cronograma macro, definido em 
conjunto com o Ministério de Minas e Energia (MME), no qual são anotados 
os principais marcos de acompanhamento de etapas de evolução do estudo. 
São incluídas no cronograma macro, entre outras, a data da consulta pública 
e de publicação da portaria com a versão final do PDE. O cronograma 
referente ao PDE 2027 foi anexado para referência. 

3. Em seguida, a EPE faz um detalhamento interno do cronograma 
macro, monitorando, dentro do processo de elaboração do PDE, apenas 
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aquelas etapas em que há interação (trocas de informações, isto é, projeções 
e textos) entre diferentes superintendências, deixando a cada uma a 
responsabilidade de condução dos estudos respectivos e estabelecendo as 
datas-limite para cada etapa.   

4. Dessa forma, não há qualquer dúvida a respeito das responsabilidades 
do MME e da EPE na condução dos estudos e internamente à EPE a atribuição 
de cada superintendência na elaboração dos seus respectivos capítulos, bem 
como das datas para a realização de cada etapa. O cronograma referente ao 
PDE 2027, incluindo a atribuição interna de responsabilidades, foi anexado 
para referência. 

5. Conquanto seja importante por gerar um compromisso de entrega, o 
calendário para elaboração do PDE não deve ser lido com rigidez extrema, 
sob prejuízo de limitar o melhor conjunto de informações que o documento 
do PDE constantemente procura trazer aos agentes do setor sobre as 
perspectivas de expansão do setor de energia no horizonte decenal. Em 
outras palavras, o estudo tem por objetivo propiciar uma visão de médio 
prazo do setor de energia. 

6. Nesse sentido, não se pode propriamente destacar a questão da perda 
do horizonte decenal na atratividade do plano, visto que seu objetivo 
principal é coordenar expectativas dos agentes dentro de um prazo suficiente 
para avaliação de investimentos no setor de energia, dado o conjunto de 
incertezas econômicas, energéticas, sociais e ambientais. Com este fim, o 
MME está sempre em avaliação, em conjunto com a EPE, das informações 
que surgem ao longo do período de elaboração do PDE e que porventura 
possam ter um impacto significativo na visão de médio prazo do setor. Nesse 
caso, uma postergação do prazo de entrega é sugerida pelo MME e à EPE a 
utiliza de modo a manter a qualidade do estudo, conforme amplo 
reconhecimento pelos agentes do setor. 

7. Portanto, não traz prejuízo analítico significativo tratar 9, 10 ou 11 
anos à frente. Nesse sentido, neste ciclo, o MME decidiu pela publicação do 
PDE com horizonte até 2029, o que, pelo cronograma macro inicialmente 
acordado, com publicação da versão final em dezembro de 2019, resultará 
em horizonte analítico de 10 anos. 

8. De qualquer modo, no nosso entendimento, a divulgação anual de 
calendário, embora não seja elemento central na atratividade do produto, 
caberia ao MME.  

9. O MME também entende a importância de haver maior sistematização 
em relação ao PDE. Nesse sentido, o MME entendeu que, neste momento, 
dever-se-ia dar maior importância ao registro das metodologias associadas ao 
PDE, de forma a garantir maior transparência e permitir o amplo debate em 
relação às melhores técnicas para os exercícios conduzidos pela EPE. Para 
tanto, o MME tem solicitado à EPE a publicação das notas técnicas com as 
metodologias de análise utilizadas nas projeções e estudos relacionados ao 
PDE. São exemplos dessas notas (disponíveis na página da EPE na internet - 
http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-
decenal-de-expansao-de-energia-2027): Modelo de Decisão de 
Investimentos para Expansão do SIN – Versão PDE 2027, Custo Médio de 



 
 

            
            

      49 
 

 

Expansão do Setor Elétrico Brasileiro – Metodologia e Cálculo – 2018, Análise 
socioambiental das fontes energéticas do PDE 2027, entre outras. 

10. Consequentemente a atratividade do PDE advém de ser um estudo 
regular, de alta qualidade, com informações relevantes, elaborado dentro de 
um prazo razoável e de acordo com seu grau de complexidade, para a 
coordenação de expectativas no médio prazo e para a tomada de decisão 
mais bem informada dos agentes. 

Como anexos, foram disponibilizados: Modelagem de Processos AS IS do PDE, de 
outubro/2015; mensagem enviada pela EPE para o MME, em 12/02/2019, com proposta 
de cronograma para análise; planilha contendo cronograma. Posteriormente, foi 
complementado pelos seguintes documentos, relativos ao PDE 2027: Ofício nº 
0748/EPE/2018, de 13/07/2018, da EPE para Secretário de Planejamento e 
Desenvolvimento Energético, em resposta a Ofício do MME, em que trata da 
programação para elaboração do documento para setembro, porém sinalizando a 
antecipação, tendo ocorrido a remessa parcial em 10/08/2018 e a disponibilidade da 
versão preliminar completa ocorreu em 10/09/2018.  

9.2 Análise da Equipe de Auditoria: 

As informações complementares apresentadas pela Empresa de Pesquisa Energética em 
relação ao Plano de Desenvolvimento Energético 2027 indicam a realização de 
interações com o Ministério de Minas e Energia por mensagens de correio eletrônico 
para o estabelecimento de calendário para entrega de etapas no processo de elaboração 
do documento. 

Foi disponibilizado, ainda, o documento “Modelagem de Processos AS IS referente ao 
PDE – Plano Decenal de Energia”, que tem por objeto o mapeamento do processo 
referente ao PDE, e é decorrente de contratação de empresa especializada para a 
implantação da plataforma de gestão de processos da Empresa de Pesquisa Energética 
– EPE. O documento traça o fluxo interno do processo de elaboração do PDE na empresa, 
prevendo a elaboração de proposta de cronograma, além de tratar da construção dos 
capítulos. Apresenta diagramas e atividades, indicando as ações principais e o fluxo para 
a elaboração da versão preliminar do Plano, tratamento das contribuições apresentadas 
na consulta pública e publicação do documento, nas versões digital e impressa. 

Convém ressaltar que a qualidade do fluxo estabelecido e a verificação das informações 
contidas no PDE não foram objeto de análise, uma vez que o objetivo da verificação, no 
tocante a este documento, foi sua utilidade. 

Merece destaque a responsabilidade do MME sobre o documento final, não sendo de 
exclusividade da EPE o estabelecimento de calendário ou a definição de data ou mês de 
referência para divulgação da versão preliminar ou definitiva.  
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A complexidade dos temas envolvidos e da atividade de construção coletiva do 
documento requerem a atuação conjunta dos órgãos para a tomada de decisão quanto 
ao horizonte decenal ou de médio prazo – neste caso cabendo rever a denominação 
formal do documento. Compete, ainda, resgatar o Acórdão nº 1196/2010 – Plenário em 
que o TCU recomenda ao MME para que, em conjunto com a EPE, publique os planos 
decenais de expansão tempestivamente no início do seu período de vigência.  

Nesse sentido, a manifestação apresentada pela EPE apontou que o MME decidiu pela 
publicação do PDE com horizonte até 2029, com previsão de publicação da versão final 
em dezembro de 2019, o que resgata o horizonte decenal.  

Por fim, tem-se que as informações complementares apresentadas pela EPE indicam a 
existência de interação entre a Empresa e o Ministério para a elaboração do documento, 
e de fluxo de atividades no âmbito da empresa. 

Apesar disso, entende-se que há necessidade de atuação em conjunto com o MME 
quanto à: (i) melhoria em relação à atualidade do documento, especificamente no 
tocante à cobertura de previsão decenal; (ii) avaliação sobre a implementação de 
calendário anual que defina período para a disponibilidade da minuta e da versão final 
do PDE; (iii) elaboração de norma conjunta que defina as atribuições e responsabilidades 
da EPE e do MME no processo de elaboração do documento, bem como a definição das 
rotinas necessárias a cada etapa, de forma a ter a conformidade na elaboração, a 
manutenção da abordagem institucional ao longo do tempo e a diminuição de eventuais 
riscos decorrentes de mudanças na equipe. 


