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Mensagem do Presidente do Conselho de 

Administração 
 

Em cumprimento aos dispositivos legais e normativos vigentes, o 

Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) apresenta o Relatório Anual Integrado - 2019, com os 

resultados relevantes para a formulação e efetiva implementação 

da Política de Energia Nacional, bem como para a melhoria dos 

Mercados de Energia e do Ambiente de Negócios. 

 

Com foco no planejamento integrado, a EPE contribui para 

assegurar as condições à Infraestrutura de Energia do País, 

contando com as ferramentas e a base de dados adequadas para 

o apoio ao Ministério de Minas e Energia (MME) na formulação de 

Políticas Públicas e Tomada de Decisões. As diretrizes definidas 

pelo MME constituíram os insumos necessários, para orientar os 

trabalhos, cujos resultados podem ser observados no presente 

Relatório. 

 

Os estudos e pesquisas desenvolvidos subsidiam o Planejamento, 

em suas diversas formas, seja no Setor de Energia Elétrica, seja no 

Setor de Petróleo e Gás Natural e seus derivados, passando pelos 

Segmentos de Biocombustíveis, Fontes de Energia Renováveis e 

Eficiência Energética, dentre outros. 
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Nesse Processo de Planejamento, cabe destacar as ações que 

definiram a nossa Matriz sustentável, com o objetivo de assegurar 

uma infraestrutura adequada ao desenvolvimento do País. 

 

Os esforços da Equipe técnica e gerencial da Empresa têm sido 

orientados para cumprir os objetivos, em consonância com a 

Política de Energética Nacional.  Sempre, em prol do Interesse 

Público, os trabalhos são elaborados com base em princípios e 

visão de longo prazo, para o fornecimento de informações, com a 

isenção e credibilidade necessárias, fortalecendo um ambiente de 

confiança entre os Agentes do Setor. 

 

Assim, os resultados alcançados, balizados por informações 

técnicas de qualidade e relevância, proporcionam circunstâncias 

favoráveis para investimentos no Segmento e em novas 

tecnologias, contribuindo para propiciar exitosos leilões em blocos 

exploratórios de petróleo e em geração e transmissão de energia. 

 

Em síntese, o intuito é modernizar o Modelo do Setor, 

preservando a segurança e priorizando a racionalidade econômica, 

em contexto de confiança, competitividade e inovação, por meio 

da incorporação de atuais modelos de negócios, novos conceitos e 

tecnologias, boas práticas internacionais e outros referenciais de 

modernidade. 
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As ações e atividades de destaque no Exercício 2019   

materializam-se, do ponto de vista administrativo, no Relatório 

Anual Integrado, que contempla os seguintes aspectos necessários 

ao cumprimento do papel institucional da Empresa: Visão 

Organizacional e Ambiente Externo; Planejamento Estratégico e 

Governança; Gestão de Riscos e Controles Internos; Resultados da 

Gestão; Alocação de Recursos; e Demonstrações Contábeis 

(incluindo o Balanço Patrimonial). 

 

Diante do momento delicado e desafiador que aflige a todos, 

iniciamos o ano de 2020, com as melhores expectativas na 

capacidade de a Sociedade se fortalecer e voltar a um novo 

período de prosperidade; e  de o País alcançar elevados patamares 

de desenvolvimento econômico, sendo a Infraestrutura de Energia 

um componente fundamental na busca desses propósitos. 

 

Nesse panorama, a Empresa de Pesquisa Energética tem um papel 

de evidência no fornecimento de fundamentos técnicos para a 

intensa Agenda em curso; para as reformas modernizantes do 

Segmento; e para os desafios inéditos e desconhecidos que estão 

por vir. 
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Com a certeza de contar com a EPE, na contribuição para o 

planejamento do futuro do Setor e do Brasil, parabenizamos e 

agradecemos à Equipe, pelos excelentes resultados alcançados em 

2019. 

 

 
 

BENTO ALBUQUERQUE 


