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Mensagem do Presidente 

Em 2019, a EPE completou 15 anos de existência. A empresa veio para 

dotar o setor energético brasileiro de uma instituição altamente qualificada 

e de perfil essencialmente técnico, voltada a pensar no planejamento, no 

longo prazo e de forma integrada, em regime permanente, com as 

ferramentas, bases de dados, metodologias e, sobretudo, de um quadro 

multidisciplinar de profissionais capaz de dialogar de igual para igual com 

qualquer instituição de energia internacionalmente renomada. Ademais, a 

imparcialidade, a integridade e o espírito público são notáveis marcas, que, 

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

que habitam múltiplos interesses. 

A EPE cumpre duas funções primordiais.  

Fundamentalmente, provê com agilidade e qualidade o suporte técnico 

requerido para a formulação, a implementação e a avaliação da política 

energética nacional, apoiando sobretudo o processo decisório do 

Ministério de Minas e Energia. O forte envolvimento da EPE na densa 

agenda atual de reformas e busca por soluções para os desafios do setor, 

como a abertura do mercado de gás e de combustíveis, a modernização do 

setor elétrico, o planejamento de novos investimentos de transmissão, os 

leilões de geração, o RenovaBio, os esforços de avanço da eficiência 

energética, o esforço de ampliação e dinamização das atividades de 

exploração e produção de petróleo, a renegociação do Anexo C do Tratado 

de Itaipu, entre diversas outras iniciativas, ilustra como o referido 

Ministério tem sabido tirar grande proveito das capacidades da EPE para 

entregar mais e melhores resultados para a sociedade brasileira. 

A outra função primordial da EPE é, a exemplo do que faz a Energy 

Information Administration (EIA) nos EUA, prover aos mercados de energia 

dados, informações e estudos confiáveis para reduzir os custos de 

transação e de entrada de novos agentes nesses mercados, assim como 

reduzir as assimetrias de informação entre os agentes, ajudando a 

fortalecer a confiança no país, aumentar a competitividade, atrair 

investimentos e reduzir incertezas. Todos os dias interagimos com 

empresas brasileiras e multinacionais, associações, fundos de 

investimento, bancos, empreendedores, consumidores, entre outros, num 

esforço para esclarecer dúvidas, nivelar expectativas, trazer referências 

para orientar estratégias de negócios. Nossa motivação se renova a cada 

novo empreendimento viabilizado. 

Para desempenhar bem essas funções, a principal qualidade exigida é o 

diálogo e a abertura para lidar com as múltiplas perspectivas dos atores. 

Nesse esforço, contamos com diversas instituições e associações parceiras 

e temos investido na estratégia de ampliar ainda mais as parcerias, em 

formatos inovadores, para entregar mais resultados, sobretudo na forma 

de consensos mínimos, que permitem fazer avançar a pauta de 

modernização e desenvolvimento econômico e social do país, com 

sustentabilidade. 

O alcance da missão institucional conta ainda com uma estrutura, embora 

enxuta, muito profissional e dedicada à gestão e governança corporativa, 

com atenção à segurança jurídica, à comunicação social, gerenciamento 

dos riscos, ouvidoria atuante, auditoria independente, planejamento 

estratégico e inovação, gestão orçamentária e de recursos logísticos, 

gestão de pessoas, e de tecnologia da informação. Um dos 

reconhecimentos desse empenho é que a EPE alcançou em 2019 a nota 

máxima no IG-SEST, indicador de governança corporativa das estatais, 



 

5 
 

Relatório Anual Integrado 2019 

apurado pelo Ministério da Economia. Temos orgulho também de ter 

comitês internos atuantes na promoção da ética e da diversidade. 

Fruto de todo esse trabalho integrado, a EPE oferece à sociedade uma 

gama de produtos e sistemas de informação, como os Planos Decenais de 

Expansão de Energia, o Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás, 

o Balanço Energético Nacional, o Anuário Estatístico de Energia Elétrica e 

sua versão online interativa, as revisões quadrimestrais da carga de energia 

elétrica, o Programa de Expansão da Transmissão incluindo as análises 

socioambientais, os estudos de longuíssimo prazo como o Plano Nacional 

de Energia (2050), a habilitação técnica de projetos para os Leilões de 

Energia no Sistema Interligado e nos Sistemas Isolados, o Plano Indicativo 

de Gasodutos de Transporte e o Plano Indicativo de Processamento e 

Escoamento de Gás Natural, os boletins e análises de conjuntura da 

indústria do petróleo e biocombustíveis, a plataforma de informações 

georreferenciadas Webmap, os estudos de viabilidade, de impacto 

ambiental e do componente indígena de novas usinas hidrelétricas, 

inventários hidrelétricos de bacias hidrográficas e de usinas reversíveis, 

além de diversas notas técnicas e outros produtos. A EPE também está 

presente nos principais fóruns do setor, com destaque para o Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE). 

Nas seções 1, 2 e 3 deste Relatório, apresentamos os elementos centrais 

que guiam a gestão da empresa e dos seus recursos orçamentários e 

humanos, e que condicionam a qualidade, transparência e 

responsabilidade aplicados nessa gestão. É possível verificar a aderência da 

nossa estrutura ao arcabouço legal vigente, em especial à Lei das Estatais, 

bem como a constante busca por implementar as melhores práticas de 

governança corporativa. Destaco o esforço de fortalecimento da cultura de 

planejamento estratégico com a concepção de novo ciclo 2020-2024 e das 

substanciais evidências do ambiente de integridade que existe na EPE. 

Na seção 4, apresentamos em números os nossos principais resultados. 

Mesmo num contexto desafiador, foi possível fechar o ano com 87% dos 

indicadores com alta performance (acima de 85% da meta estabelecida), 

com estrutura de monitoramento aderente aos objetivos estratégicos 

aprovados pelo Conselho de Administração. Também é possível ver o 

desdobramento da estratégia num nível operacional, com absoluta 

predominância de projetos concluídos ou próximos da conclusão.  

Na seção 5, o leitor pode ter uma compreensão da diversidade de produtos 

e serviços e da densidade técnica dos conteúdos produzidos pela EPE, bem 

como evidências tangíveis do seu impacto para o país. O assessoramento 

aos formuladores da política energética, em especial o Ministério de Minas 

e Energia, permitiu agilidade na tomada de decisão sobre questões 

estratégicas para o setor de energia, que em 2019 teve um ano cheio, com 

o desenvolvimento, especialmente no âmbito federal, de muitas iniciativas 

orientadas à modernização e maior abertura dos mercados de energia no 

Brasil. 

A seção 6 permite um melhor entendimento da gestão orçamentária e do 

resultado financeiro. Destaca-se o montante de R$ 106.905.480 de 

subvenção governamental para investimento e custeio, fonte vital de 

recursos para viabilização das entregas da EPE. Também mostramos a 

política de gestão de pessoas voltada à garantia de qualificação técnica de 

alto nível, essencial para a natureza do negócio da EPE. A gestão de 

aquisições e de TI também são destaques no apoio à gestão da EPE. 

Todos os esforços descritos anteriormente contribuíram para a obtenção 

de resultados concretos na atração de investimentos, como evidenciam os 
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resultados dos leilões de blocos exploratórios de petróleo e de transmissão 

e geração de energia elétrica, contribuindo para o desenvolvimento do 

país. Na grande maioria dos eventos relevantes da agenda brasileira de 

atração de investimentos no setor energético, a EPE atuou de forma 

determinante nos processos que os envolviam. 

A EPE possui hoje forte reconhecimento das autoridades governamentais 

e dos mercados de energia, estando presente nos principais 

acontecimentos da área de energia do País e sendo responsável direta por 

um conjunto de ações relevantes nesse contexto. A empresa se consolidou 

como interlocutor essencial nas pautas do setor energético e fonte de 

informações confiáveis, consistentes e acessíveis para lidar com a 

complexidade crescente desse setor, bem como para interpretar a sua 

dinâmica. 

Este ano, adotamos o formato de relatório integrado, permitindo ao leitor 

ter maior clareza sobre os resultados da empresa em 2019. Apresentamos 

a estratégia e os critérios da Administração para utilização dos cerca de R$ 

110 milhões que foram empenhados no ano, demonstrando a 

responsabilidade no gerenciamento desses recursos e apresentando 

indicadores que revelem com boa precisão os resultados obtidos, com foco 

no cumprimento da missão institucional e no retorno final para a 

sociedade. Este Relatório traz informações que possibilitam melhor 

conhecimento da EPE, seus objetivos e políticas, em complemento às peças 

contábeis. É com orgulho que apresento a todos o nosso Relatório Anual 

Integrado. 

 

THIAGO BARRAL 
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Sobre este relatório 
Este é o Relatório Anual Integrado – Ano 2019 da Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE. Encontra-se aqui reunido, num único documento, o 

conteúdo referente ao Relatório da Administração e as Demonstrações 

Financeiras, assim como o Relatório de Gestão, atendendo aos objetivos de 

ambos.  

O Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis fazem parte 

de obrigação legal que se aplica à EPE, conforme estabelece a Lei nº 

13.303/2016: 

Art. 7º Aplicam-se a todas as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista de capital fechado e as suas subsidiárias as 

disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as 

normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e 

elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a 

obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado 

nesse órgão. 

Por sua vez, o Relatório de Gestão é a peça central da prestação de contas 

que os responsáveis pela gestão de recursos públicos devem realizar a cada 

exercício. Seu objetivo principal é oferecer uma visão clara para a 

sociedade sobre como a estratégia, a governança, o desempenho e as 

perspectivas da entidade pública, no contexto de seu ambiente externo, 

levam à geração de valor público em curto, médio e longo prazos, além de 

demonstrar e justificar os resultados alcançados em face dos objetivos 

estabelecidos. 

Nesse sentido, destacamos que o presente Relatório Anual Integrado 

observa as diretrizes e orientações da: 

 Instrução Normativa - TCU 63, de 1º de setembro de 2010, que 

estabelece normas de organização e de apresentação dos 

relatórios de gestão e das peças complementares que 

constituirão os processos de contas da administração pública 

federal, para julgamento do Tribunal de Contas da União, nos 

termos do art. 7º da Lei nº 8.443, de 1992; e 

 Decisão Normativa-TCU Nº 178, de 23 de outubro de 2019, que 

dispõe acerca das prestações de contas anuais da 

Administração Pública Federal referentes ao exercício de 2019, 

que devem ser apresentadas em 2020, especificando a forma, 

os elementos de conteúdo, as unidades que devem prestar 

contas e os prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da 

Instrução Normativa-TCU 63, de 1º de setembro de 2010. 

De acordo com o documento “Relatório de gestão – Guia para elaboração 

na forma de relato integrado” (2019), publicado pelo TCU, a organização 

deve buscar o pensamento integrado, isto é, deve considerar o 

relacionamento existente entre suas diversas unidades operacionais e os 

recursos alocados para alcançar os objetivos institucionais. Nesse contexto, 

o relatório integrado deve integrar informação financeira e não financeira, 

a saber, informações sobre estratégia, governança, desempenho e 

perspectivas da organização. 

Enquanto o relato integrado é uma abordagem para preparação do 

relatório corporativo por meio do pensamento integrado da organização, 

o relatório integrado é o documento resultante desse processo.
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Quem somos 
A Empresa de Pesquisa Energética – EPE é uma empresa pública, vinculada 

ao Ministério de Minas e Energia, criada por meio de Medida Provisória 

convertida em lei pelo Congresso Nacional (Lei 10.847, de 15 de março de 

2004). Com a edição do Decreto 5.184, de 16 de agosto de 2004, deu-se o 

início efetivo das operações da empresa. 

De acordo com a sua lei de criação, a EPE tem por finalidade prestar 

serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o 

planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e 

gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis 

e eficiência energética, dentre outras. São atividades fundamentalmente 

voltadas ao interesse público, de forma que a mesma lei estabeleceu que 

os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiarão a formulação, o 

planejamento e a implementação de ações do Ministério de Minas e 

Energia, no âmbito da política energética nacional.  

 

 

Empresa pública federal vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia criada pela lei 10.847/2004 

 

Desenvolvemos estudos, pesquisas e bases de 
informações para subsidiar a formulação, 
implementação e avaliação das políticas 
energéticas no Brasil 

 

Razão de ser 
A partir dos movimentos de abertura dos mercados de energia no Brasil, 

sobretudo a partir dos anos 1990, a criação da EPE decorreu de um amplo 

consenso sobre a necessidade de uma instituição nacional que 

implementasse uma abordagem integrada do planejamento energético, de 

modo a conciliar, estrategicamente, pesquisa, exploração, uso e 

desenvolvimento dos insumos energéticos, dentro de uma política nacional 

unificada e ajustada às diretrizes de governo e às necessidades do País. 

Trata-se, também, de garantir credibilidade, representatividade e 

transparência às ações envolvidas nesses processos. 

Em outras palavras, a existência da EPE se apresentou como 

solução adequada para um mercado não mais monopolista e em 

expansão. A demanda dos agentes por sinalizações de longo prazo, 

estudos de apoio e articulação institucional, sejam eles empresas 

do mercado ou órgãos do poder concedente, necessitaria de uma 

instituição que fosse capaz de servir a todos os interesses, com 

neutralidade e com competência técnica. 

Desde sua constituição, a EPE tem participado ativamente das grandes 

discussões que dizem respeito ao setor energético brasileiro. A Empresa 

atua no planejamento do setor energético nacional conduzindo os estudos 

e pesquisas que culminam na construção do conjunto de procedimentos e 

ações que visam à realização da política necessária ao suprimento de 

energia. No ano de 2019, foram notórias as contribuições para o desenho 

e implementação de ações modernizantes no setor de energia, com 
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destaque para a abertura do mercado de gás natural e a modernização do 

arcabouço legal-regulatório do setor elétrico. 

Nossa atuação requer ampla articulação com órgãos e instituições diversos. 

Nesse sentido, a EPE empreendeu, no âmbito setorial, estreita articulação 

com o Ministério de Minas e Energia - MME, com as agências reguladoras 

– Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Agência Nacional do 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis – ANP e Agência Nacional de Águas – ANA, 

com o Operador Nacional Sistema Elétrico - ONS e com a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. A EPE também tem assento nos 

fóruns mais relevantes do setor energético, como o Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 

(CMSE). 

 

Instituições análogas à EPE em 

outros países 
Instituições voltadas ao planejamento energético são comuns no mundo. 

Diversos países também criaram unidades análogas à EPE, com objetivo de 

propiciar um ambiente de maior credibilidade para investimentos no setor 

energético, além de conferir maior transparência sobre os custos, 

benefícios e riscos relacionados ao suprimento de energia no país.  

A Energy Information Administration (EIA) nos EUA é uma agência 100% 

pública criada ainda nos anos 1970 com missão institucional muito similar 

à EPE: coletar, analisar e publicar informações energéticas de forma 

imparcial e independente, de forma a promover políticas energéticas 

sólidas, mercados eficientes e entendimento do público sobre energia e 

sua interação com a economia e o meio ambiente. Por que essa atividade 

é tão valorizada em ambientes altamente liberalizados como nos EUA? Por 

que informação é elemento essencial para garantir a melhor alocação de 

recursos e é indispensável na tomada de decisão dos agentes sobre como 

e quanto consumir, produzir ou investir. Em condições ideais, a informação 

deveria estar disponível, acessível, com baixo ou nenhum custo de 

obtenção para todos os agentes do mercado.  

Embora possa haver variações no escopo de atuação, desenho 

institucional, entre outros, podemos citar como instituições análogas à EPE 

também a UPME (Colômbia), Danish Energy Agency (Dinamarca), Agency 

for Natural Resources and Energy (Japão), entre outras. Também pode-se 

citar a Agência Internacional de Energia, vinculada à OCDE e sediada em 

Paris, com a qual a EPE desenvolve ações em colaboração, no marco da 

associação do Brasil à Agência. 

Saiba mais sobre o valor da informação e dos estudos de 
planejamento para o funcionamento dos mercados de 
energia na série “O Papel da EPE” 

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

abertos/publicacoes/serie-o-papel-da-epe 

 

 

 

http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/serie-o-papel-da-epe
http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/serie-o-papel-da-epe
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Onde estamos 
O Escritório Central da EPE funciona no centro da cidade do Rio de Janeiro, 

em local de fácil acesso e próximo a outros relevantes atores públicos, 

privados e acadêmicos do setor energético. Em 2019, foram iniciados 

estudos para mudança de endereço, buscando oportunidades no mercado 

imobiliário que se reflitam em economia de recursos orçamentários. No 

Escritório Central se concentram as operações, o corpo técnico e gerencial. 

A sede da instituição fica em Brasília, onde a empresa mantém um 

empregado, para atividades de apoio à gestão.  

 

 

Políticas e Programas de 

governo 
O arcabouço que constitui a Política Energética Nacional é amplo número 

de leis, decretos e normas infralegais. É importante mencionar a Lei nº 

9.478, de 6 de agosto de 1997, que enuncia os princípios e objetivos da 

Política Energética Nacional. Por sua vez, a Lei de criação da EPE (Lei nº 

10.847/2004) é bastante explícita sobre a aderência do trabalho 

desempenhado pela EPE no alcance dos objetivos da Política Energética 

Nacional.  

Dessa forma, buscamos sistematizar a forma como os principais produtos 

e serviços prestados pela EPE se alinham aos objetivos das políticas 

públicas conforme segue, de forma não exaustiva: 

a) Subsídios para a formulação de políticas de energia, de forma integrada 

e com perspectiva de longo prazo 

 Planos de expansão da infraestrutura de energia (ex.: Plano 
Decenal de Expansão de Energia – PDE e Plano Nacional de 
Energia – PNE, Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte – 
PIG). 

 Assessoramento direto em comitês, comissões, conselhos e 
iniciativas relacionadas a reformas setoriais ou construção de 
novas políticas (ex.: RenovaBio, Novo Mercado de Gás, GT 
Modernização do Setor Elétrico, Abastece Brasil, REATE 
(Programa de Revitalização da Exploração e Produção de 
Petróleo e Gás em Áreas Terrestres). Participação e 
assessoramento ao Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE). 

Rio de Janeiro 

Brasília 

Escritório 

Central 

Sede 
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 Mapeamento de recursos energéticos nacionais (ex.: 
Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás, Roadmap 
Eólica Offshore, Potenciais de eficiência energética) 

b) Implementação da Política Energética Nacional 

 Estudos de Expansão do Sistema de Transmissão (R’s) 

 Habilitação Técnica dos projetos cadastrados para Leilões de 
Energia 

 Planos de Eficiência Energética, em articulação com outros 
agentes setoriais (ex.: MME, Procel e INMETRO) 

 Estudos técnicos de apoio às tratativas referentes ao Anexo C do 
Tratado de Itaipu 

 Implementação de Programa de Trabalho do Brasil com a 
Agência Internacional de Energia 

c) Monitoramento, Avaliação e Comunicação dos Resultados da Política 

Energética Nacional 

 Balanço Energético Nacional 

 Relatórios de Conjuntura dos Biocombustíveis e da Indústria de 
Petróleo e Gás Natural 

 Anuário Estatístico de Energia Elétrica 

 Participação no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e 
Comitê de Monitoramento do Novo Mercado de Gás. 

d) Redução da assimetria de informação no mercado e redução de barreiras 

de entrada 

 Os estudos, projeções e bases de dados produzidos ou mantidos 
pela EPE são convertidos em publicações, sistemas de 
informação abertos a consulta e utilizados amplamente em 
apresentações e debates em eventos, entrevistas a diversos 
canais de comunicação, reuniões com agentes, vídeos.  

 

Saiba mais na Carta Anual de Políticas Públicas e 
Governança Corporativa da EPE no link 

https://bit.ly/38bdMqH  

 

 

Governança institucional 
A estrutura de Governança Institucional da EPE é composta pelos seguintes 

órgãos estatutários: pela Assembleia Geral, pelo Conselho de 

Administração, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal, pelo Comitê 

de Auditoria (COAUD), pelo Comitê de Elegibilidade e pelo Conselho 

Consultivo. As competências de todos esses órgãos estatutários 

encontram-se estipulados no Estatuto Social da Empresa aprovado em 13 

de dezembro de 2017. Para maiores informações: http://www.epe.gov.br/pt/a-

epe/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-estatutarios  

A EPE é administrada pelo Conselho de Administração (CA) e por uma 

Diretoria Executiva (DE), composta por um Presidente e quatro Diretores. 

Maiores detalhes sobre os membros dos órgãos estatutários estão no site 

da EPE: http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/nossa-equipe 

Os requisitos e vedações para compor os quadros, tanto do CA, quanto da 

DE, encontram-se relacionados no Estatuto Social da EPE e estão 

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

https://bit.ly/38bdMqH
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-estatutarios
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-estatutarios
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/nossa-equipe
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dezembro 1976; a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 e o Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Como requisitos essenciais destacam-se: a reputação 

ilibada, o conhecimento técnico, a formação acadêmica, a experiência profissional e a ausência de conflito de interesses. 
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Ambiente externo 
Ambiente institucional 

O setor energético é complexo, com múltiplos instituições e atores, 

privados e públicos, e com variáveis econômicas, sociais, ambientais, 

geopolíticas e tecnológicas. Nesse contexto, a boa governança 

institucional, bem como a transparência e previsibilidade, com fundamento 

em referências e estudos tecnicamente sólidos, são elementos-chaves para 

a credibilidade do setor energético e a confiança requerida para a tomada 

de decisão de investimentos. Além disso, a formulação de políticas 

energéticas consistentes é determinante no alcance de um custo de 

energia “estruturalmente” competitivo e acessível aos consumidores. 

A EPE se insere no contexto institucional do setor público como uma 

empresa enxuta e ágil na produção de evidências úteis para apoio à 

decisão. A existência da EPE permite uma segregação de funções que 

contribui para a credibilidade do setor energético brasileiro: o formulador 

das políticas de energia não é o mesmo agente que produz as referências. 

Além disso, os agentes interessados passam a dispor de publicações que 

apresentam a racional por trás das decisões de política energética, 

elevando o nível do debate em torno das escolhas públicas nesse setor. 

Além do estreito relacionamento com o Ministério de Minas e Energia, a 

EPE mantém acordos operacionais com outras instituições do setor e 

agenda de trabalho e coordenação com atores públicos e privados, no 

sentido de acompanhar os eventos relevantes e diagnosticar corretamente 

as transformações e desafios do setor energético. 

Por ser uma instituição pública e dependente do orçamento da União, a 

EPE está sujeita à dinâmica do processo orçamentário do Governo Federal, 

em articulação com o MME. Os últimos anos têm sido de restrição 

orçamentária, visando ao reequilíbrio das contas públicas e, sobretudo, a 

uma qualidade maior do gasto/investimento público. Isso requer da EPE a 

capacidade de se adaptar a esse contexto, mas com os cuidados para não 

comprometer a qualidade e tempestividade das suas entregas e a 

satisfação de seus clientes, destacadamente o MME.  

O ambiente, de forma geral, é de elevada incerteza, especialmente quanto 

à trajetória da economia mundial, à evolução da geopolítica (inclusive no 

âmbito das negociações internacionais relacionadas às mudanças 

climáticas), às perspectivas tecnológicas (centradas na digitalização e 

inteligência artificial) e às transformações e movimentos sociais e políticos.  

Nesse contexto, o reconhecimento amplo da imparcialidade e credibilidade 

técnica da EPE é uma oportunidade e tem permitido à empresa trabalhar 

na construção de parcerias com instituições públicas e privadas, nacionais 

e internacionais, para o fortalecimento das ações modernizantes do setor 

energético brasileiro e criação de condições adequadas para que a 

transição energética beneficie o país. Isso permite lidar melhor com o atual 

contexto de restrição orçamentária.  

Transição energética 

Em seu aspecto mais abrangente o ambiente externo de atuação da EPE 

tem sido fortemente impactado pela transição energética. As transições 

energéticas envolvem diversas dimensões e trazem transformações amplas 

nos sistemas socioeconômicos e em suas relações com o meio ambiente. 

Ademais, tal processo é complexo e usualmente longo. 
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A nova transição energética tem sido embasada por condicionantes como 

redesenho de mercados, desenvolvimento sustentável, mudanças 

climáticas e inovações tecnológicas associadas à eletrônica e à entrada na 

era digital. Tal conjunto de fatores está moldando as modificações nas 

matrizes energéticas primárias e finais em todo o mundo, ainda que o 

estágio e o ritmo possam ser distintos geograficamente. 

Nesse contexto, há estímulos ao uso mais eficiente dos recursos 

energéticos e à redução da participação de combustíveis mais intensivos 

em emissões de carbono na matriz energética primária mundial em favor 

de fontes de baixo carbono (sobretudo renováveis) e da eletrificação dos 

conversores. Ademais, tal processo ocorre associado à maior automação e 

digitalização de processos, controles e serviços, possibilitando tanto o 

aumento da eficiência energética como a maior participação de fontes 

renováveis com maior variabilidade (eólica, solar, etc.). 

Cabe ressaltar que as mudanças na matriz energética primária consistem 

apenas na parte diretamente mais visível das transições energéticas. Isto 

porque as transições energéticas implicam também em profundas 

alterações na base tecnológica, nos padrões de consumo e nas relações 

socioeconômicas e ambientais. A própria relação tempo-espaço muda com 

as transições energéticas, à medida que os serviços de mobilidade se 

tornam mais eficientes e eficazes. A digitalização e a automação poderão 

inclusive evitar a movimentação física de bens e serviços, substituindo em 

parte fluxos de transporte por fluxos de informação e dados. Essas 

transformações podem retroalimentar mudanças nas relações 

socioeconômicas e ambientais via alterações nos fluxos de comércio e nos 

padrões de consumo das sociedades. 

Tais transformações trazem também implicações para a geopolítica da 

energia, ao alterar as correlações de força entre os países ou regiões e seus 

respectivos stakeholders. As modificações impactam produtores e 

consumidores da fonte primária hegemônica e suas cadeias tecnológicas 

associadas, bem como o leque de bens e serviços produzidos a partir dessa 

base tecnológica ou que lhe sejam relacionados. Ademais, redistribuem 

impactos sobre o meio ambiente e sobre a sociedade e sua apropriação de 

riqueza. 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte de um 

Protocolo Internacional da Assembleia Geral das Organizações das Nações 

Unidas (ONU), adotado em setembro de 2015, por 193 países. O Brasil 

assumiu o compromisso de implementar os ODS e, através da Secretaria de 

Governo Federal, criou a Comissão Nacional para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, com a finalidade de elaborar um plano de 

ação para implementação da Agenda 2030, promovendo a articulação com 

órgãos e entidades públicas das unidades federativas para a disseminação 

e a implementação dos ODS nos níveis estadual, distrital e municipal. 

Em particular, o ODS 7 – Energia Limpa e Acessível visa assegurar o acesso 

confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e 

todos. 

Ainda que o país tenha uma matriz energética primária de baixo carbono, 

seus desafios à frente para completar a transição energética e promover o 

desenvolvimento sustentável são consideráveis. Em primeiro lugar, o Brasil 

é um país em desenvolvimento, registrando ainda níveis modestos de uso 

de energia por habitante (1,39 tep per capita em 2018, contra 1,86 tep per 

capita do mundo e 4,10 tep per capita dos países da OECD). Neste contexto, 
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mesmo com ganhos de eficiência energética, o desenvolvimento 

econômico conduzirá a busca por maior qualidade de vida pelas famílias 

acarretando no aumento da demanda por serviços energéticos: força 

motriz, calor de processo, cocção, climatização de ambientes, aquecimento 

de água, refrigeração, iluminação, mobilidade, entre outros. 

Os estudos de planejamento energético devem buscar, então, balancear a 

transição energética, a redução das emissões de gases de efeito estufa no 

setor energético e a promover o desenvolvimento sustentável em suas três 

dimensões: econômica, social e ambiental. 

Redesenho dos Mercados Energéticos 

Outro desafio associado à transição energética e aos ODS é a necessidade 

de redesenhar mercados energéticos para promover mais diversidade, 

competição, flexibilidade, confiabilidade, eficiência e inovação, bem como 

internalizar as externalidades ambientais. Cabe citar, em particular, o GT 

de Modernização do Setor Elétrico, o Novo Mercado de Gás e o RenovaBio, 

além de iniciativas originadas no âmbito de Poder Legislativo. Tais 

iniciativas almejam adequar os arcabouços institucionais, legais e 

regulatórios para garantir o acesso universalizado a fontes de energia 

modernas, limpas e acessíveis à toda a população brasileira. 

Acordo de Paris e a Contribuição Nacionalmente Determinada 

(NDC) do Brasil 

O Brasil assumiu metas bastante ambiciosas no Acordo de Paris: redução 

de 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025. Ademais, registrou em sua NDC 

contribuições indicativas subsequentes mais ambiciosas: redução de 43% 

abaixo dos níveis de 2005, em 2030. 

Tal comprometimento foi definido apesar de o país partir de uma matriz 

energética significativamente menos intensiva em carbono e de ter uma 

menor responsabilidade histórica sobre o aumento da temperatura. Como 

afirmado no Anexo de sua NCD, torna-se claro que sua contribuição, “ao 

mesmo tempo em que é consistente com as circunstâncias e capacidades 

nacionais, é muito mais ambiciosa do que corresponderia à 

responsabilidade marginal relativa do Brasil ao aumento de temperatura 

média global”. 

O Brasil tem implementado medidas adicionais que são consistentes com 

sua NDC. Para tal, tem redesenhado seus mercados energéticos e 

estabelecido instrumentos para acelerar a entrada de novas fontes 

renováveis para geração elétrica como a eólica, a solar e o biogás, bem 

como para ampliar descarbonização de sua matriz de combustíveis. 

O GT de Modernização do Setor Elétrico, já citado, tem entre seus objetivos 

facilitar a inserção de inovações no setor elétrico, reforçando o impulso que 

os leilões de energia já vinham dando aos empreendimentos eólicos, 

solares e de biomassa, além da energia hídrica. O redesenho do setor 

elétrico também tem favorecido o crescimento dos recursos energéticos 

distribuídos, em particular a solar. Mesmo a termeletricidade requerida 

para garantir da confiabilidade do sistema tem migrado para fontes de 

baixo carbono como as a biomassa e a gás natural, cuja oferta será 

reforçada com o Novo Mercado de Gás, que está redesenhando esse 

mercado para um arranjo competitivo. A decisão de retomar a construção 

de Angra III também contribuirá para manter a baixa emissão de carbono 

do setor elétrico brasileiro. O país também estuda outras usinas nucleares 

e o melhor aproveitamento dessa tecnologia, tendo vista seu papel 

estratégico para o desenvolvimento nacional, inclusive nas aplicações para 

saúde e agricultura. 
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Já o RenovaBio, ao estabelecer uma meta de redução da intensidade de 

carbono dos combustíveis de cerca de 10% e criar um mercado de carbono 

para operacionalizar a política (o mercado de CBIO), trará novo momento 

para a produção e o uso de biocombustíveis no setor de transporte do 

Brasil. Ademais, a Lei nº 13.263/2016 e elevou o percentual mandatório de 

biodiesel, possibilitando a elevação da mistura em até 15%, após a 

realização de testes específicos. 

Os biocombustíveis são soluções tecnológicas brasileiras à 

descarbonização dos transportes, que podem trazer resultados imediatos 

devido à frota flex fuel e/ou por serem drop-in. Posteriormente, tais 

soluções tecnológicas podem ser compatibilizadas com aos novos 

paradigmas automotivos baseadas na eletrificação. De fato, já há esforços 

nessa direção no mercado brasileiro com o lançamento em 2019 de 

veículos híbridos flex e com o avanço de pesquisas e desenvolvimento de 

veículos elétricos a célula combustível a partir de etanol. O programa Rota 

2030, lançado pelo governo, estruturou uma política que favorece as 

inovações na indústria automobilística. 

Também as políticas de eficiência energética têm sido reforçadas no Brasil. 

Nos últimos 10 anos, registraram-se ganhos de eficiência de 10% no país. 

O Programa de etiquetagem, o Programa de Eficiência Energética da 

ANEEL, o PROCEL e o Rota 2030 (que sucedeu o Inovar Auto), entre outros 

programas, são políticas públicas que visam induzir maiores ganhos de 

eficiência energética no país. 

Destaca-se também que há segmentos de difícil eletrificação, base da nova 

transição energética, como, por exemplo, os caminhões de longa distância, 

os navios e os aviões.  

Os dois primeiros segmentos têm revelado dinâmicas de médio prazo 

favoráveis ao GNL em comparação, respectivamente, ao diesel (em 

corredores azuis, por exemplo) e ao bunker marítimo. O Novo Mercado de 

Gás poderá criar o ambiente de negócios e as condições de competitividade 

para a disseminação dessas tecnologias nos Brasil.  

Já a aviação civil pode-se beneficiar do esforço internacional em encontrar 

combustíveis de aviação sustentáveis no âmbito do CORSIA (Carbon 

Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). As rotas 

tecnológicas já certificadas pela ASTM envolvem majoritariamente 

alternativas com misturas de biocombustíveis avançados (em prazo mais 

longo, a rota power to liquids pode se tornar também uma alternativa 

relevante). Há esforços de pesquisas e redes de inovação no país para o 

desenvolvimento de combustíveis sustentáveis de aviação, abrangendo 

grandes empresas de aviação, companhias aéreas, produtores de 

biocombustíveis, startups de biotecnologia, universidades e institutos de 

pesquisa.  

É importante realçar que a NDC do Brasil seguiu uma abordagem de 

conjunto da economia (economy wide), ou meta global, e de caminhos 

flexíveis. Isso permite que o país busque as formas mais adequadas e 

vantajosas de atingimento de sua meta e ainda mantenha a flexibilidade de 

corrigir rumos à medida que outros caminhos se mostrem mais efetivos a 

partir das inovações. 

Também se precisa ter claro que, além do setor energético, que tem 

contribuído de forma inequívoca, o atingimento dos compromissos 

assumidos pelo país no Acordo de Paris pode e deve ser compartilhado com 

outros setores da economia brasileira. Esse é o princípio da abordagem de 
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meta global (economy wide), devendo-se buscar as soluções de menor 

custo de abatimento das emissões de carbono. 

Governança socioambiental e o setor energético 

Ainda que o Brasil, como outros países, busque o desenvolvimento 

sustentável, a integração das dimensões econômica, social e ambiental não 

é trivial. Na prática, há dilemas não só entre essas dimensões, mas também 

dentro das mesmas dimensões. 

Por exemplo, o pleno aproveitamento do potencial hidrelétrico 

remanescente, concentrado na região Norte, que poderia trazer benefícios 

aos consumidores de energia (face à competitividade das hidrelétricas) e 

abater emissões de carbono na expansão do setor elétrico, impacta povos 

indígenas, comunidades tradicionais e o meio ambiente local. O 

aproveitamento dos recursos de óleo e gás natural traz consideráveis 

oportunidades de geração de riqueza e bem-estar social, mas implica em 

desafios ambientais importantes. Assim, há dilemas a serem enfrentados 

pelo poder público e pela sociedade, os quais não são exclusivos do Brasil. 

Ademais, tais dilemas se refletem nos processos de tomada de decisão ao 

longo da vida de projetos de energia, tornando sua governança complexa 

e requerendo muita transparência, informação e diálogo entre as partes 

interessadas. Uma longa cadeia de decisões com objetivos específicos, 

distintos e, por vezes, conflitantes precisa ser superada entre a concepção 

e a implementação e operação de um empreendimento energético. 

Frequentemente, esse desafio resulta em atrasos de estudos e projetos do 

setor energético, até ou mesmo cancelamento de projetos, a exemplo de 

projetos conduzidos pela EPE e descritos na seção 4 e 5 deste relatório, tais 

como as usinas hidrelétricas de Castanheira e Bem Querer e o Estudo 

Ambiental da Área Sedimentar Solimões. 
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Planejamento Estratégico 
Em dezembro de 2017, o Conselho de Administração aprovou proposta de 

aperfeiçoamento do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) - ciclo 

2016-2019. Desse documento derivou o Plano de Negócios EPE para os 

exercícios de 2018 e 2019. Nessa proposta, buscou-se garantir e manter um 

alinhamento dos objetivos e metas institucionais com aqueles do governo 

como um todo, em especial com os do Ministério de Minas e Energia 

(MME) e dos principais agentes interlocutores do mercado.  

Naquela ocasião, a missão, visão e objetivos estratégicos foram revistos, 

assim como as iniciativas, indicadores e metas estratégicas, com o intuito 

de reforçar a capacidade interna, aperfeiçoar a gestão e a operação 

organizacional, almejando patamares cada vez mais elevados de excelência 

em sua atuação, de modo a tornar-se referência internacional em 

planejamento energético. Além disso, os aprimoramentos visaram adequar 

a EPE aos preceitos da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016), dando uma 

reposta às necessidades de aperfeiçoamento da governança corporativa, 

garantindo-se, assim, o atendimento de premissas básicas de transparência 

e divulgação, responsabilidade corporativa e sustentabilidade, integridade, 

controle e competência. 

Uma das grandes mudanças desse aperfeiçoamento foi a proposição da 

EPE passar a ter 2 documentos de planejamento: o próprio PEI, com um 

alcance mais estritamente estratégica, e o Plano Diretor Institucional (PDI), 

contendo as inciativas e projetos que colaboraram para o atingimento dos 

objetivos do negócio e o alcance das metas estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

X), com representantes das diversas áreas da Empresa, com o objetivo de 

monitorar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos, alinhando-os à 

identidade empresarial e diminuindo possíveis riscos e desvios de 

planejamento. 

A base para apresentação dos resultados de 2019 na seção 4 deste 

Relatório Anual Integrado será a aquela apurada no âmbito do 

Planejamento Estratégico da EPE aqui descrito. A disponibilidade 

orçamentária, a não reposição de recursos humanos e a complexidade da 

governança social e ambiental em torno de certos projetos de energia 

foram fatores que mais estressaram a capacidade da EPE de se manter 

firme nos objetivos estratégicos. Por outro lado, o ambiente intenso de 

discussão e implementação de reformas para maior abertura do setor 

resultaram em elevada demanda pelos serviços e produtos da EPE. 
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Como se pode depreender do Mapa Estratégico reproduzido a seguir, o 

cerne da estratégia da EPE, sobretudo nos anos de 2018 e 2019 esteve em: 

 Empreender grande esforço de atualização da 

estrutura de governança da EPE, à luz da Lei das 

Estatais e das boas práticas preconizadas; 

 Fortalecer a cultura de resultados, com 

implementação de metas e indicadores mais 

desafiadores para os gestores e administradores, tanto 

no processo de medição como quanto aos resultados 

almejados; 

 Ações de capacitação e aprendizagem como pilar 

central no sucesso da EPE no seu negócio, totalmente 

dependente da qualidade dos recursos humanos; 

 

 

 

 Aumentar a exposição da EPE a instituições e atores 

internacionais, lançando a ambição de ser uma 

referência internacional em planejamento 

energético, como forma de estimular a inovação e a 

melhoria das metodologias e ferramentas e ampliar as 

perspectivas sobre as transformações tecnológicas e de 

desenho de mercado. 

 Transformar profundamente a comunicação interna e 

externa da EPE, com novos canais, identidade visual, 

linguagem adaptada aos diversos 

públicos/interlocutores e maior acessibilidade e 

transparência, aumentando o impacto positivo das 

nossas bases de dados e estudos. 
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Mapa Estratégico (Ciclo 2016-2019) 
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Plano Plurianual (PPA) 
O PPA é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal 

destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os 

fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é declarado, 

através dos programas, o conjunto das políticas públicas do governo para 

um período de 4 anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas 

previstas. No PPA 2016-2019 a EPE participa de ações orçamentárias 

integrantes de três programas: 

Programa 2033 - Energia Elétrica 

Objetivo: Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica 

para orientar o desenvolvimento do setor. 

Ação Orçamentária: 20LF - Estudos de Inventário e Viabilidade para 

Expansão da Geração Hidrelétrica 

Ação Orçamentária: 20LG - Estudos de Expansão de Transmissão de 

Energia Elétrica 
Programa 2053 - Petróleo e gás 

Objetivo: Planejar a expansão da infraestrutura de gás natural de forma a 

atender e ampliar o abastecimento interno e contribuir para maior 

segurança energética do país. 

Ação Orçamentária: 20LH - Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos 

Ação Orçamentária: 213E - Estudos Ambientais de Áreas Sedimentares 
Programa 2119 - Gestão e manutenção do Ministério das Minas e energia 

Ação Orçamentária: 20LI - Estudos para o Planejamento do Setor 

Energético 

Ação Orçamentária: 8785 - Gestão e Coordenação do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC 

 

Novo ciclo do Planejamento 

Estratégico da EPE 
Ao longo de 2019, foi estruturado e executado projeto de concepção de 

novo Ciclo do PEI, referente ao período 2020-2023, contando com 

apoio/facilitação da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. O 

trabalho visou refletir as lições aprendidas, o amadurecimento 

institucional, técnico e gerencial da empresa, bem como uma releitura 

abrangente do contexto nacional e internacional, sobretudo os desafios 

econômicos, políticos/geopolíticos, sociais e ambientais, bem como a 

intensa evolução tecnológica que atinge o setor energético.   

Esse trabalho foi realizado com intensa participação dos Diretores e 

Presidente, das principais lideranças e gestores da empresa, do Conselho 

de Administração, do Comitê Executivo de Gestão Estratégica. Dessa 

forma, a EPE lança bases para fortalecer o enfrentamento dos enormes 

desafios do setor energético e da gestão da empresa, de forma lógica e 

estruturada.  

A grande evolução deste ciclo em relação ao interior é alcançar com maior 

clareza o resultado final para a sociedade. Isso não é fácil, na medida em 

que, pela natureza do nosso negócio, o resultado do trabalho da empresa 

se reverte em benefício para a sociedade, via de regra, por meio de outros 

atores, como formuladores de políticas, investidores e empreendedores do 

setor/mercado. Além disso, muitos resultados são percebidos no médio e 

longo prazo. 
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Nesse novo ciclo, a EPE se propõe a concentrar esforços na qualidade do 

assessoramento direto ao MME,  na promoção de uma transição 

energética brasileira aderente às potencialidades, fragilidades e vantagens 

competitivas do país no cenário energético nacional/regional e 

internacional, na implementação de processos de planejamento cada vez 

mais integrados (ex.: gás natural, energia elétrica e indústria; recursos 

energéticos distribuídos; novas tecnologias para mobilidade; avaliação 

ambiental estratégica, entre outros), e na redução das assimetrias de 

informação no mercado, reduzindo custos de transação e as incertezas, 

promovendo um ambiente de maior confiança para investimentos no setor 

energético brasileiro, com novos entrantes e maior competição. Outra 

frente que se pretende desenvolver com mais afinco são aplicações de data 

science. O fortalecimento dos processos de conformidade também está 

presente na estratégia. 

A EPE, como empresa pública federal conta ainda com as dificuldades para 

a realização de concurso público e recomposição de seu quadro funcional. 

Contudo, mesmo com todas as dificuldades continua entregando, cada vez 

mais, resultados à sociedade e aos demais stakeholders, seja no âmbito 

nacional, quanto no plano internacional, aperfeiçoando, assim, a 

disposição e a distribuição de informações energéticas, aperfeiçoando a 

comunicação institucional e desenvolvendo a gestão da informação e do 

conhecimento. Isso, sempre garantindo a qualidade, confiabilidade e a 

efetividade no desenvolvimento de suas atividades. 

A gestão e capacitação dos recursos humanos segue sendo pilar da 

estratégia da empresa, configurando-se cada vez mais como fator de risco, 

pela perda de talentos sem a respectiva reposição e formação de novos 

quadros por meio de concurso público. 
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Indicador IG-SEST 

A EPE recebeu no dia 9 de agosto de 2019 o certificado referente ao 4° Ciclo 

da Certificação do Indicador de Governança IG-SEST, apurado pelo 

Ministério da Economia, em cerimônia realizada em Brasília. A EPE 

preservou o nível 1 de excelência do ciclo anterior e ainda teve significativo 

aumento em sua nota final, passando de 9,61 para 10. 

 

A conquista da certificação está alinhada às iniciativas da Alta 

Administração, ao comprometimento das áreas internas da EPE e dos 

colaboradores que, direta ou indiretamente, se envolveram e são 

responsáveis por esse resultado. 

O indicador IG-SEST divide seus questionamentos e verificações em 3 

dimensões ilustradas ao lado. 

 

Ouvidoria 

A Ouvidoria da EPE, criada em 18 de setembro de 2017, é responsável por 

receber as manifestações dos cidadãos permitindo a efetiva participação 

social na gestão pública. As manifestações recebidas são classificadas como 

sugestões, elogios, reclamações, denúncias e solicitações de providências 

e são tratadas com o objetivo de aprimoramento do serviço público, 

adotando o Sistema FalaBr para processamento. A Ouvidoria também é 

responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão – SIC. Todos os canais 

de acesso aos cidadãos estão disponíveis no portal da EPE na seção Fale 

Conosco. Além dos contatos da Ouvidoria, do SIC e da imprensa, a seção 

disponibiliza os endereços e telefones da EPE, bem como os horários de 

funcionamento da Empresa e do protocolo. 

                 

Gestão, Controle e 
Auditoria

Transparência
das 

Informações

Conselhos, 
Comitês e 
Diretoria 

http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/fale-conosco
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/fale-conosco
https://falabr.cgu.gov.br/
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Os dados estatísticos e análises qualitativas das manifestações 

apresentadas podem ser encontrados nos relatórios disponibilizados na 

página da Ouvidoria:  

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

social/ouvidoria  

Ademais, a sociedade tem acesso às “Perguntas Frequentes” com uma 

série de esclarecimentos sobre os assuntos que corriqueiramente são 

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

Decreto nº 9.094/2017 e à Lei nº 13.460/2017, também está disponível na 

internet.  

O grau de satisfação dos cidadãos-usuários foi medido em 2019 por meio 

de pesquisas de satisfação contidas no sistema de Ouvidorias do Poder 

Executivo Federal. Os resultados das pesquisas podem ser encontrados nos 

relatórios da Ouvidoria. Abaixo segue um extrato com as manifestações 

recebidas durante o ano de 2019. 

Tipos de manifestações Contagem % 
Denúncias/ 
Comunicações 

12 2,5% 

Elogios 4 0,8% 
Pedidos de 
informações 

325 68,1% 

Reclamações 10 2,1% 
Solicitações de 
Providências 

113 23,7% 

Sugestões 13 2,7% 
Total 477 100% 

Como se observa, são numerosos os pedidos de informação dos cidadãos. 

Um dos destaques são demandas da comunidade acadêmica por dados e 

informações do setor energético. Esse tipo de demanda permite à EPE se 

aproximar desse grupo específico de clientes, e buscar aperfeiçoamentos 

na disponibilização de dados e outros produtos, permitindo aumentar o 

seu alcance e reduzindo o esforço do cidadão para obtenção daquilo que 

ele busca.  

Comissão de Ética 

A Comissão de Ética da EPE, diante da necessidade de revisão do Código de 

Ética da empresa em atendimento à Lei nº 13.303/2016, promoveu, em 

2019, uma série de iniciativas para divulgação do “Código de Ética, Conduta 

e Integridade da EPE” para os colaboradores, fazendo-o com apoio de e-

mails, painéis, reuniões com as equipes. Essas iniciativas, somadas às 

atividades previstas no Plano de Trabalho 2018-2019, permitiram que 

conteúdos relacionados ao tema ética fossem divulgados para todos os 

colaboradores, por meio da página da Comissão na intranet, e-mails, 

murais, palestras e mesas-redondas, visando o estímulo a reflexões sobre 

comportamentos e dilemas éticos no ambiente de trabalho. 

Em comemoração ao mês da ética, foram promovidas atividades em 

maio/2019, tais como: i) a Palestra Magna "Ética no serviço Público" 

(Vanderlei Farias), que contou com a participação de 56% dos 

colaboradores; ii) a roda de conversa sobre “Ética e cultura organizacional” 

com a participação de gestores e consultores; iii) a mesa redonda que 

abordou o tema “A importância da integridade nas empresas de energia”; 

iv) a palestra “Enfrentamento institucional laboral, do assédio moral e do 

assédio sexual”; e v) o quiz cultural, que abordou o “Código de Ética, 

Conduta e Integridade da EPE”. 

http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/participacao-social/ouvidoria
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/participacao-social/ouvidoria
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/perguntas-frequentes
http://www.epe.gov.br/sites-pt/acesso-a-informacao/participacao-social/Ouvidoria/Relat%C3%B3rio%20Anual%20-%202018.pdf


 

33 
 

Relatório Anual Integrado 2019 

2     Estratégia e governança 

Os novos membros da Comissão de Ética, bem como o Secretário-

Executivo, participaram do “Curso de Apuração e Gestão da Ética Pública” 

promovido pela Comissão de Ética Pública - CEP, garantindo que toda a 

Comissão tenha sido capacitada sobre o assunto. 

Apesar de ser uma atitude voluntária, a assinatura do “Termo de 

Compromisso” referente ao “Código de Ética, Conduta e Integridade da 

EPE”, considerada uma boa prática pela Comissão de Ética Pública, foi 

adotada por cento e oitenta e cinco empregados, o que representa mais de 

60% dos colaboradores da EPE.  

Em cumprimento ao regimento interno, a Comissão realizou 12 reuniões 

ordinárias e seis reuniões extraordinárias visando o acompanhamento do 

Plano de Trabalho, das deliberações e recomendações da Comissão de 

Ética Pública, a apuração de denúncias de possível desvio ético e a 

integração da Comissão com as demais áreas da EPE que possuem 

interação com o tema ética.  

Por meio da Ouvidoria, foram recebidas duas manifestações 

sobre possível desvio ético, que após avaliação preliminar da 

Comissão foram consideradas improcedentes, e, portanto, 

arquivadas. Esse resultado é evidência do desenvolvimento e 

manutenção de uma cultura de ética na EPE, tanto nas relações 

internas como nas relações com agentes externos.  

A seguir são apresentados os resultados dos indicadores de resultado da 

Comissão de Ética para o ano de 2019, considerando as ações educativas, 

consultivas, de apuração de conduta ética e de divulgação propostas no 

Plano de Trabalho 2018-2019. 

ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS 

Promover e ampliar o 
acesso ao código de 

ética e a informações 
sobre conduta ética e 

contínua reciclagem do 
tema 

Nº de empregados 
cientes sobre o código 

de ética / Total de 
empregados 

100% dos 
empregados cientes 

sobre o código de 
ética 

100% 

Realizar palestras sobre 
ética e assuntos afins ao 

tema 

Nº de palestras 
realizadas / ano 

Realização de uma 
palestra por ano  

100% 

Nº de participantes 
por palestra / Total de 

empregados 

25% de 
participantes do 

total de 
empregados 

59% 

Capacitar os membros 
da Comissão de Ética no 
Seminário da Comissão 
de Ética Pública (Curso 
de Apuração e Gestão 

da Ética Pública) 

Membros da 
Comissão de Ética 

treinados / Total de 
membros da 

Comissão de Ética 

100% dos membros 
da Comissão de 
Ética treinados 

100% 

Promover campanhas 
educativas e de 
esclarecimento 

Campanhas / ano 
Realização de uma 

campanha / ano 
100% 

Relacionar textos para 
reflexão 

Textos para reflexão 
disponibilizados para 

consulta / mês 

Disponibilização de 
um texto para 
reflexão / mês 

100% 

Promover estudos de 
caso sobre ética com a 

participação dos 
empregados 

Sessões de estudo de 
caso realizadas / ano 

Realização de uma 
sessão de estudo de 

caso sobre ética / 
ano 

100% 

Promover ações 
culturais (filme, 

concurso literário, 
círculo do livro, etc.) 

sobre ética com a 
participação dos 

empregados 

Ações culturais sobre 
ética realizadas / ano 

Realização de uma 
ação cultural sobre 

ética / ano 
100% 
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Elaborar e disponibilizar 
cartazes educativos e 
pop-up’s sobre ética 

Cartazes educativos e 
pop-up’s elaborados e 

disponibilizados / 
trimestre 

Elaboração e 
disponibilização de 

um cartaz educativo 
e pop-up sobre 
ética / trimestre 

100% 

Atender a solicitações 
de esclarecimento e 

orientações 

Nº de solicitações 
atendidas / Nº de 

solicitações 
encaminhadas 

100% das 
solicitações 
atendidas 

100% 

Apurar desvios de 
conduta ética 

Nº de apurações de 
desvios de conduta 

ética concluídas / Nº 
de apurações de 

desvios de conduta 
ética realizadas 

100% de aputações 
de desvios de 
conduta ética 

concluídas 

100% 

 

Auditoria Interna 

A auditoria interna governamental, de acordo com a IN SFC nº 03, de 2017, 

é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, 

desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 

organização. Na EPE, essa atividade é realizada pela Auditoria Interna - AIN, 

cuja missão é auxiliar à empresa a realizar seus objetivos, a partir da 

aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e 

melhorar a eficácia de processos de governança, gerenciamento de riscos 

e controles internos.  

Para contribuir para o aperfeiçoamento desses processos, anualmente é 

elaborado um plano de atividades de auditoria (PAINT), o qual contempla 

todos os projetos e ações que a Auditoria Interna pretende desenvolver no 

exercício seguinte.  Nesse sentido, o PAINT 2019 foi elaborado com base 

nas diretrizes preconizadas na IN SFC nº 03, de 2017, na IN CGU nº 09/2018 

e no Manual de Orientações Técnicas da atividade de auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal, levando-se em conta os 

objetivos estratégicos, as prioridades e as metas da Unidade Auditada, bem 

como os riscos a que seus processos estão sujeitos.  

A metodologia utilizada nas avaliações segue padrões determinados por 

diferentes instrumentos normativos, tais como decretos, leis, instruções 

normativas, além de referenciais técnicos de boas práticas, publicados 

pelas principais autoridades nacionais e internacionais sobre o assunto, 

sendo a seleção de objetos de auditoria realizada para o exercício de 2019,  

em função de obrigações normativas e com base nos projetos de maior 

risco elencados na matriz de riscos corporativos da Empresa, elaborada 

pela área de conformidade e gestão de riscos da EPE.   
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 A conclusão dos trabalhos de auditoria consiste na emissão da opinião final 

da equipe sobre o objeto auditado e costuma decorrer, principalmente, dos 

achados de auditoria, que podem ser positivos ou negativos, podendo ser 

destacados aspectos positivos da gestão, como reconhecimento de boas 

práticas e  reconhecimento da adequabilidade da governança, gestão de 

riscos e controles internos da unidade organizacional ou ação auditada, ou, 

se for o caso, a  expedição de recomendações com foco na implementação 

ou aperfeiçoamento de controles internos para mitigação de riscos 

identificados que podem impactar no atingimento dos objetivos 

estratégicos.   

Os resultados dos trabalhos da auditoria são apresentados à Controladoria 

Geral da União – CGU, ao Conselho de Administração, ao Comitê de 

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

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

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

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

encontram disponibilizados os Planos Anuais de Auditoria Interna – PAINT. 

Por fim, cumpre informar que até 2018, as informações sobre 

a execução do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna 

foram apresentadas neste capítulo do Relatório de Gestão. Para 

2019, as informações que evidenciam o desempenho da 

unidade de auditoria interna serão demonstradas na aba 

Relatórios, Pareceres e Declarações, no Sistema e-Contas, com 

a denominação “Relatório Anual de Atividades de Auditoria 

Interna”. 

 

Auditoria independente contratada 

Contrato CT-EPE-007/2016 

Contratada: Aguiar Feres Auditores Independentes S/S EPP 

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

Objeto: exames dos registros contábeis, a avaliação de procedimentos 

internos de controle, contabilidade, patrimônio e de informática, a revisão 

dos procedimentos fiscais e tributários, incluindo a Escrituração Contábil 

Fiscal-ECF, a avaliação das práticas contábeis em consonância com as 

legislações vigentes, o exame das Demonstrações Contábeis emitindo o 

respectivo Parecer dos Auditores Independentes. 

Valor: R$ 15.334,72 (quinze mil, trezentos e trinta e quatro reais, e setenta 

e dois centavos). 

Em 2019 não foram identificadas não conformidades nos exames 

realizados, permitindo a manifestação favorável sobre a adequação de 

fluxos, rotinas e controles utilizados, com certificação da adequação das 

demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria Executiva. 

Correção e apuração de ilícitos 

administrativos 

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

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

empregados possam esclarecer suas dúvidas acerca do sistema de 

correição adotado, com a divulgação de uma apostila, na sua Intranet, onde 

são apresentados os questionamentos mais comuns acerca do 

http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/auditorias/auditoria-interna
http://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/auditorias/auditoria-interna
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procedimento de apuração de faltas disciplinares, Sindicância e de outros 

assuntos associados, alertando aos empregados que o contrato de trabalho 

firmado com a EPE traz responsabilizações.  

Além disso, a Ouvidoria da EPE tem canais adequados para denúncias ou 

comunicações de faltas que requeiram ação de apuração e eventualmente 

correição.  

No ano de 2019 foi dada continuidade a apenas um processo de Sindicância 

Corporativa (Processo n° 48002.002001/2018-32). Trata-se de Processo de 

Sindicância Investigativa instaurado pelo Diretor de Gestão Corporativa por 

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

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

funcionais, desempenho insatisfatório, comportamento impróprio no 

ambiente de trabalho, dependência química. 

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

Gestão Corporativa aprovou o relatório da Comissão de Sindicância, acatou 

as recomendações sugeridas e determinou a contratação de serviços de 

uma junta médica formada por um médico do trabalho, um psiquiatra e um 

psicólogo, nos termos do incidente previsto no art. 60 da Lei nº 8.112/90, 

por analogia. 

O processo chegou a termo e foi encerrado em 29 de agosto de 2019. 

 

 

 

Apuração de responsabilidade por danos ao 

erário 

No exercício de 2019 não houve ocorrência de ilícito ou danos ao erário. 

Também não ocorreram fatos passíveis de instauração de Tomadas de 

Contas Especiais no exercício de 2019. 

Caso se faça necessário, a EPE atua pontualmente para apurar eventuais 

responsabilidades, utilizando-se das orientações e procedimentos 

recomendados pela Controladoria Geral da União, naquilo que for aplicável 

à Empresa. 

Até que conclua a elaboração de seu normativo interno, a EPE vem 

adotando, em consonância com o Manual de Direito Disciplinar para 

Empresas Estatais elaborado pela CGU, a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) – basicamente no que concerne às penalidades aplicáveis – e a Lei nº 

9.784/99 e, por analogia, ainda a Lei nº 8.112/90, naquilo que for cabível. 

  

Acessibilidade 

O Escritório Central da EPE está localizado em um condomínio empresarial 

privado na região central do Rio de Janeiro - RJ, que segue as regras de 

acessibilidade destinadas às edificações de uso coletivo, o que faz com que 

qualquer pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida 

possa utilizar, com segurança e autonomia, suas instalações. 

Ao longo dos anos, durante as obras de instalação da Empresa, foram 

construídos sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de 
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deficiência ou com mobilidade reduzida, na forma preconizada no § 1º, do 

Art. 22, do Decreto nº 5. 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT 

aplicáveis. 

Outro ponto a destacar: o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 

estabelece que “será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios 

eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores 

(internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, 

garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis”.  

A EPE analisou os padrões de governo eletrônico e-MAG, e-PWG e e-PING 

que, em última análise, propõem a adaptação de conteúdos digitais do 

governo federal, com o objetivo de garantir o acesso à população e, 

consequentemente, aumentar a inclusão social. Considerando que a 

Ouvidoria é o principal meio de comunicação com a sociedade, decidiu-se 

que este seria contemplado com a aplicação dos padrões, excluindo-se 

deste esforço os sistemas de uso restrito. 

O projeto do novo portal, conduzido em 2017, previu o atendimento às 

principais recomendações dos padrões de governo eletrônico. 
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Gestão de riscos e       

controles internos 
A estrutura da EPE estabelecida em seu Estatuto Social conta com uma área 

de conformidade e gestão de riscos, vinculada ao Presidente. Além disso, 

existe o Comitê Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles 

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

empresa e o Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Integridade e 

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

A EPE conta ainda com um Sistema Normativo interno, com políticas, 

normas, regulamentos, regimentos, procedimentos, que disciplinam as 

atividades da empresa, como forma de garantir à sua legalidade, 

padronização e aderência às melhores práticas e à estratégia corporativa. 

Exemplos são as Políticas de Gestão de Riscos (PDG-COA-008) e de 

Controles Internos da Gestão e de Conformidade (PDG-COA-009). 

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

permanentes e de apoio e assessoramento à decisão nas áreas de 

Planejamento Estratégico, Capacitação, Tecnologia da Informação e 

Segurança da Informação. Adicionalmente, a Empresa dispõe de uma 

Comissão de Ética, uma Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos Sigilosos e um Comitê de Elaboração do Plano de Dados 

Abertos. 

Os trabalhos conduzidos pela área de conformidade e gestão de riscos 

visam a um alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 

e, destacadamente, o atendimento do objetivo estratégico “Aperfeiçoar a 

Governança Institucional“: 
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Ações da área de conformidade e gerenciamento de riscos em 2019 
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Linhas de defesa 
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Principais riscos corporativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobrevivência 
da EPE
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Continuidade 
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Perda de 
capital 
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orçamentárias

Ineficiência 
nos processos

Obsolescência 
tecnológica

Baixa 
inovação

Perda de 
requisitos de 
integridade

Vazamento de 
informação

Perda de 
acervo 

documental

Paralisação  
de atividades 

(greve)

Estratégico 

Operacional 

Segurança da informação 

Pessoas 

Financeiro / Orçamentário 

Tecnologia da informação 

Integridade 
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A visualização da forma clara e precisa dos principais Riscos Corporativos, 

que podem inviabilizar a execução da missão da instituição EPE ou o 

atingimento da visão corporativa de longo prazo, permite que se 

estabeleçam os planos de ação para mitigá-los, fazendo com que tais Riscos 

não cheguem a se materializar nas áreas da empresa (superintendências).  

No caso da materialização eles poderiam atuar na não viabilização do 

atingimento de todos os Objetivos Estratégicos Institucionais. 

 

Monitoramento do Programa 

de Integridade e do Plano de 

Integridade 
A Diretoria Executiva da EPE aprovou o Programa de Integridade da 

Empresa no dia 11 de junho de 2018 e seu Plano de Integridade em 18 de 

dezembro de 2018. O Programa de Integridade contém as ações 

implementadas e que já atuam na mitigação dos riscos de fraude e 

corrupção e o Plano de Integridade contém todos os riscos mapeados 

relacionados à integridade e as ações que devem ser implementadas 

visando à sua mitigação. Ambos os instrumentos corroboram para a 

garantia de um ambiente corporativo cada vez mais íntegro, de forma que 

se fortaleçam os valores da ética, honestidade, transparência e 

aprimoramento da Governança. 

Contudo, não basta só criar os instrumentos, mas, também que observe 

sua execução e o cumprimento de seus dispositivos, diretrizes e projetos. 

Dessa forma, no final de 2019 foram produzidos os respectivos Relatórios 

de Monitoramento, fechando o ciclo PDCA de melhoria contínua. Na figura 

abaixo denotam-se os resultados do Relatório de Monitoramento do 

Programa de Integridade. 

 

 

Adequação do 
ambiente de 

gestão

Governança, riscos, 
integridade e 

controles internos

Estruturas 
Normativas

Comissão de Ética
Processo 
decisório

Compras e 
contratação de 

terceiros

Doações

Escrituração 
contábil e 

demonstrações 
financeiras

Cultura de 
integridade

Monitoramento

Transparência

Fiscalização pela 
sociedade e 

Estado

100% das ações cumpridas
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Em relação ao Monitoramento do Plano de Integridade da EPE, trata-se de 

um importante compromisso com a missão, valores e objetivos 

estratégicos da EPE. Destacam-se abaixo, os principais objetivos do 

monitoramento do Plano: 

 Manter e estabelecer um conjunto de medidas organizadas, de 

maneira sistêmica e com a finalidade de continuarmos a prevenir, 

detectar e remediar as ocorrências da quebra da Integridade; e  

 Continuar a fortalecer todos os Controles Internos e aprimorarmos 

a capacidade de identificação de possíveis novos Riscos. 

São 9 os riscos de integridade constantes no Plano, cujas ações de 

tratamento/mitigação foram monitoradas em 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepotismo Assédio Moral
Vazamento de 

informação

Abuso de posição ou 
de poder em favor 

de interesses 
privados

Conflito de 
Interesses

Solicitação ou 
recebimento de 

propina/pagamento 
indevido

Pressão ilegal ou 
antiética para 

influenciar agente 
público/privado

Falhas na apuração 
de responsabilidades 

funcionais
Fraude e Corrupção
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Balanço dos indicadores estratégicos (em 31/12/2019) 
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OBJETIVO NÚMERO INDICADOR PERFORMANCE 

1 1.1.A (Nº estudos realizados) / (Nº constante no PDI)  

1 1.1.B Índice de Satisfação  

1 1.2.A (Nº modelos, planos e sistemas implementados) / (Nº constante no PDI)  

1 1.2.B Índice de Satisfação  

1 1.3.A (Nº de eventos para debate realizados) / (Nº constante no PDI)  

2 2.1.A 
(Nº de acessos aos dados e informações energéticas efetuados no trimestre)  

(Nº de acessos aos dados e informações energéticas efetuados no primeiro trimestre de 2018) 
 

2 2.1.B Índice de Satisfação  

3 3.1.A (Receitas não orçamentárias) / (Orçamento (ano base 2017))  

4 4.1.A (Nº de porta-vozes capacitados) / (Nº constante no PDI)  

4 4.2.A (Nº de meios de comunicação presentes) / (Nº constante no PDI)  

4 4.2.B Índice de Satisfação do Público Externo  

4 4.2.C Índice de Satisfação medido pela Ouvidoria [ISA]  

4 4.3.A (Nº de canais de informações aos empregados implementados) / (Nº constante no PDI)  

4 4.3.B Índice de Satisfação medido pela Ouvidoria [ISA]  

5 5.1.A (Nº de mecanismos de Governança implementados) / (Nº constante no PDI)  

5 5.2.A (Nº de denúncias éticas improcedentes) / (Nº de denúncias éticas recebidas)  

5 5.3.A Indicador de Gestão das Empresas Estatais [IG-SEST]  

Indicadores Estratégicos descritos nos quadros das pp. 20 e 21 
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6 6.1.A 
(Nº de banco de dados e sistemas estruturados e otimizados)  

 (Nº de bancos de dados e sistemas a serem estruturados e otimizados) 
 

6 6.2.A 
(Nº de eventos realizados internamente com instrutora da própria Empresa)  

(Nº total de eventos realizados internamente) 
 

7 7.1.A (Nº de projetos estratégicos atualizados na plataforma de projetos) / (Nº constante PDI)  

7 7.2.A (Nº de processos e sistemas para melhoria e integração implementados) / (Nº constante no PDI)  

8 8.1.A (Nº de líderes treinados) / (Nº de total de líderes)  

8 8.1.B 
(Nº de colaboradores potenciais com perfil gerencial treinados)  

(Nº total de colaboradores potenciais com perfil gerencial) 
 

8 8.2.A Índice de Satisfação do Clima Organizacional [ISCO]  

8 8.2.B Quantidade de horas de treinamento por colaborador por ano  

8 8.3.A Índice de Satisfação do Clima Organizacional [ISCO]  

8 8.3.B Turn over  

9 9.1.A (Nº de recursos de informática disponibilizados) / (Nº constante no PDTI)  

9 9.2.A (Melhorias implantadas) / (Melhorias constantes no PDI)  

10 10.1.A (Orçamento executado) / (Orçamento autorizado)  
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Análise crítica do desempenho 
 

 1.1.A – Execução dos Estudos e Pesquisas 

A performance do indicador foi afetada pela execução dos projetos 

abaixo: 

1) Plano Nacional de Energia [PNE] -  Execução: 85% 

2) Estudos Socioambientais da UHE Castanheira - Audiências Públicas e 

Vistorias -  Execução: 0% 

3) Estudos Socioambientais da UHE Bem Querer - Execução: 10%  

 1.2.A – Execução dos Modelos e Sistemas 

A performance do indicador foi afetada pela execução dos projetos 

abaixo: 

1) Aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento dos 

Empreendimentos Geradores de Energia [AEGE] -  Execução: 75% 

2) Revisão das Diretrizes para Elaboração dos Estudos da Transmissão - 

R1, R2, R3, R4 e R5Revisão das Diretrizes para Elaboração dos Estudos da 

Transmissão - R1, R2, R3, R4 e R5 -  Execução: 0% 

4) Atualização dos Critérios de Planejamento da Expansão da Transmissão 

– Execução: 10% 

 

 

 

 

 3.1.A – Captação de Recursos Não-Orçamentários 

Para não incorrer em riscos de compliance, de credibilidade e de aumento 

de despesas para a EPE (impostos sobre lucro e dividendos), a total 

alteração do escopo desse projeto foi a forma encontrada para perseguir 

o objetivo estratégico (captação de recursos não orçamentários). 

 8.1.B – Programa de Sucessão Gerencial 

O “Programa de Sucessão Gerencial” engloba a identificação e 

capacitação dos gestores. Por outro lado, o “Programa de Formação de 

Liderança”, cuja execução foi de 99%, razão pela qual a Diretoria 

Executiva entendeu que o “Programa de Sucessão Gerencial” poderia ter 

a prioridade reduzida, por questões orçamentárias.  

Esta estratégia se mostrou adequada visto que, por exemplo, 3 (três) dos 

4 (quatro) novos concursados que foram designados para o exercício de 

Função Gratificada foram treinados tempestivamente pelo Projeto de 

Formação de Liderança e puderam assumir seus novos postos gerenciais. 

 

Para maiores explicações e informações, vide 

respectivas justificativas dos projetos estratégicos. 
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Balanço dos projetos 
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Síntese dos resultados 
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Performance dos indicadores 

operacionais (em 31/12/2019) 

Cada objetivo estratégico da EPE (PEI) é avaliado por meio de um ou mais 

indicadores, aos quais foram estipuladas metas para o período. Para que se 

possa mover a empresa em direção aos objetivos aprovados pelo Conselho 

de Administração, o Presidente e os Diretores desenvolvem uma carteira 

de projetos e ações (PDI) concebidos em alinhamento ao PEI, e que, sendo 

executados com sucesso, acredita-se que irão afetar positivamente os 

indicadores estratégicos. Esses projetos, por sua vez, são monitorados na 

sua execução em termos de escopo e cronograma. 

A vantagem desse arranjo é conferir flexibilidade para que a 

administração da empresa possa responder com agilidade 

sobretudo às demandas do MME, ditadas pela agenda da 

política pública. Nesse sentido, é possível, em determinadas 

janelas, repriorizar projetos para ampliar o impacto nos 

indicadores estratégicos e, em última instância, aos nossos 

clientes e sociedade em geral. Esse modelo de gestão 

estratégica foi desenvolvido e customizado para a natureza 

específica do negócio da EPE e representou um salto de 

qualidade em direção a uma cultura de resultados. 

 

Cada projeto irá impactar mais ou menos os resultados da empresa, 

dependendo da sua complexidade, alcance, escopo, cronograma, riscos 

associados, etc. Mas todos eles estão assertivamente conectados com a 

estratégia estabelecida. 

A seguir, são apresentados em maior detalhe a relação referencial de 

projetos formulados e monitorados conforme a estratégia corporativa e as 

políticas públicas subjacentes. 
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O campo % EXECUTADO se refere ao resultado da execução do projeto previsto apenas para o ano de 2019. Ele não deve ser compreendido como a execução total de cada 

projeto, visto a natureza plurianual da maior parte dos projetos da EPE. 
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O campo % EXECUTADO se refere ao resultado da execução do projeto previsto apenas para o ano de 2019. Ele não deve ser compreendido como a execução total de cada 

projeto, visto a natureza plurianual da maior parte dos projetos da EPE.
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*Questões Orçamentárias (Assíncrona entre o cronograma do projeto e a disponibilização orçamentária); Repriorização/Processos Internos (Alocação de mão-de-obra em outros projetos estratégicos ou 
demandas emergenciais); Fatores Externos (Dependência de Partes Interessadas no projeto, externas à empresa); Processo de Contratação (Dificuldades ou atrasos no processo de licitação ou Pregão Eletrônico 
vazio); Mudança de Escopo (Alteração no projeto durante sua implantação). 

Análise crítica do desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões 

Orçamentárias

Repriorização / 

Processos Internos
Fatores Externos

Processo de 

Contratação
Mudança de Escopo

Plano Nacional de Energia [PNE] 85% X X X

Estudo Ambiental da Área Sedimentar do Rio Solimões 90% X X X

Modelos do Renovabio 80% X

Sistema de Movimentação de Derivados de Petróleo [SMDP] 93% X

Norma de Porta-vozes, Divulgação e Relacionamento Institucional 85% X

Plano de Trabalho da Ouvidoria 90% X

Implantação de mecanismos de Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade 80% X

Implantação da Gestão Documental e do Mapeamento dos Processos 83% X X

Programa de Formação de Liderança 99% X

Planejamento para integração de Tecnologias de Comunicação 90% X

Arquitetura de Desenvolvimento de Sistemas 90% X X

Aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento dos Empreendimentos Geradores de Energia [AEGE] 75% X X

Plano de Ação para Mitigação dos Riscos Estratégicos 72% X

Política para Transações com Partes Relacionadas 75% X

Estudos Socioambientais da UHE Castanheira - Audiências Públicas e Vistorias 0% X

Estudos Socioambientais da UHE Bem Querer 10% X

Revisão das Diretrizes para Elaboração dos Estudos da Transmissão - R1, R2, R3, R4 e R5 0% X

Atualização dos Critérios de Planejamento da Expansão da Transmissão 10% X

Aperfeiçoamento da gestão do Conselho Consultivo [CONCEPE] 25% X

Aperfeiçoamento do Plano de Dados Abertos 20% X

Implantação da Contabilidade e da Folha de Pagamento 57% X

Programa de Sucessão Gerencial 0% X X

Consolidação do Sistema Normativo 50% X

Aperfeiçoamento do processo de planejamento e execução orçamentária 40% X
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  PROJETOS NÃO CONCLUÍDOS – EXECUÇÃO ACIMA DE 80% 

PLANO NACIONAL DE ENERGIA [PNE] 

Foi entregue a versão preliminar do relatório final do PNE 2050 em 

06/12/2019 (Etapa 8 do Projeto). Porém, para esta etapa se concluída 

inteiramente faltam: a análise conclusiva do relatório pela equipe do MME 

e a incorporação de suas sugestões para a versão do documento a ser 

divulgada para Consulta Pública. 

Faltam ainda a etapa de Consulta Pública, Reuniões de Apresentação dos 

Resultados e os Relatórios de Oferta de Energia Elétrica e Oferta de 

Combustíveis. Estes dois últimos, embora iniciados, só poderão ser 

completamente finalizados após as considerações da sociedade ao 

relatório final do PNE 2050. 

ESTUDO AMBIENTAL DA ÁREA SEDIMENTAR DO SOLIMÕES  

O projeto alcançou os objetivos, ainda que não em sua integralidade, visto 

que foi preciso postergar o início da consulta pública. Cabe destacar que 

essa avaliação ambiental estratégica é um projeto inovador para o Brasil, 

com complexidade técnica e de governança, envolvendo diversas esferas 

institucionais. Isso demandou uma gestão constante e intensa da 

Fiscalização do Contrato junto à empresa contratada, com realização de 

reuniões frequentes e aplicação dos instrumentos contratuais. 

MODELOS DO RENOVABIO  

O projeto “Modelos do RenovaBio” atendeu parcialmente aos objetivos. O 

obstáculo para o seu atendimento integral deve-se às dificuldades no 

processo de contratação da consultoria para o desenvolvimento do 

subprojeto “Modelo de projeção de impactos inflacionários dos 

combustíveis”, na modalidade Termo de Execução Descentralizada - TED. 

Após transcorrido tempo considerável na construção do TED, buscou-se o 

processo de contratação por dispensa de licitação. No entanto, não houve 

tempo hábil para sua finalização dentro do ciclo do plano diretor 

institucional (2016-2019). 

Sugere-se a construção de uma norma interna para orientar esta 

modalidade de contratação (TED) de forma a reduzir os riscos inerentes a 

contratações semelhantes no futuro. 

SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO [SMDP] 

A previsão inicial era a alocação de recursos (2 pessoas) da área de TI no 

desenvolvimento do projeto em 2019. Entretanto, só foi possível a 

alocação de 1 funcionário de TI, e de modo parcial, dada a decisão da EPE 

de também alocá-lo em outro projeto (AEGE 2). 

Tal fato demandou esforço adicional do recurso humano, não havendo a 

possibilidade de cumprimento de 7% do planejado. 

Cabe ressaltar como fato positivo que, com essas melhorias, o sistema está 

ainda mais confiável, amigável e rastreável, apresentando potencial para 

ser utilizado amplamente pela empresa. 

NORMA DE PORTA-VOZES, DIVULGAÇÃO E RELACIONAMENTO 

INSTITUCIONAL 

A minuta foi elaborada, porém ainda requer revisão e aprovação pela 

Diretoria Executiva. Tendo em vista que estão pendentes duas etapas 
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(revisão e aprovação) e, por conseguinte a divulgação, o alcance dos 

objetivos ainda não pode ser mensurado.   

Principais desafios enfrentados no projeto: engajamento e aprendizado da 

normatização pela equipe. Análise das variações do projeto: seleção dos 

porta-vozes e capacitação contínua. 

PLANO DE TRABALHO DA OUVIDORIA  

De tudo que foi previsto, ficou faltando 10% do escopo planejado. As ações 

que ficaram faltando irão entrar no Plano de Trabalho de 2020. 

Cabe lembrar que durante o ano de 2019, mais precisamente em abril, 

houve a entrada de uma nova Ouvidora. Sendo necessário considerar o 

tempo para que a profissional que entra no setor se adapte a nova função. 

IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES 

INTERNOS E INTEGRIDADE  

Tivemos obstáculos de prazo e de atendimento das superintendências, 

necessitando mais tempo par que as Superintendências possam trabalhar 

nas matrizes de riscos levantadas. Estão sendo contornados os obstáculos 

com extensão de prazo. Para os novos projetos dentro desta temática 

acreditamos que a GRIC aumente o seu quadro efetivo 

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL E DO MAPEAMENTO DOS 

PROCESSOS  

Pregão eletrônico efetuado, porém, sem homologação de licitante 

vencedor (vazia). Posteriormente, suspensão do processo licitatório devido 

à ausência de recursos orçamentários. 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS  

Apenas uma líder não passou por capacitação em Gestão, visto ter sido 

designada no decorrer de 2019 e ter se afastado por licença médica quando 

da realização dos cursos de liderança.  Assim, o alcance percentual foi de 

99%. 

PLANEJAMENTO PARA INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE 

COMUNICAÇÃO  

Este projeto não foi concluído, pois os recursos humanos disponíveis foram 

alocados em outros projetos mais prioritários. 

ARQUITETURA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Foram concluídas com sucesso, em 2019, suas 4 primeiras etapas. Todavia, 

a contratação da consultoria para consolidação da arquitetura de 

desenvolvimento foi postergada para 2020, em razão de outros 

projetos/processos concorrentes terem sido priorizados. 

Vale ressaltar que foram encontrados obstáculos de natureza técnica na 

execução do projeto, que foram superados pela equipe com investimentos 

em capacitação, participação em workshops de TI e disseminação de 

conhecimentos internamente. 

O modelo de referência de arquitetura de desenvolvimento de sistemas já 

está sendo utilizado pela equipe no desenvolvimento da nova versão do 

sistema AEGE. 

 

 



 

59 
 

Relatório Anual Integrado 2019 

4     Resultados da gestão 

PROJETOS NÃO CONCLUÍDOS – EXECUÇÃO ENTRE 60% E 80% 

APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS 

EMPREENDIMENTOS GERADORES DE ENERGIA [AEGE] 

Em 2019, o desenvolvimento do sistema teve continuidade, com dedicação 

e avanços no desenho e testes das novas funcionalidades. Algumas etapas 

previstas acabaram sofrendo pequenos atrasos, em razão da complexidade 

das implementações a serem realizadas. Além disso, considerando os 

resultados dos trabalhos do GT Modernização do Setor Elétrico, lançado 

em 2019 pelo Ministério de Minas e Energia, que inclui alterações no 

modelo dos leilões de geração, foram necessários ajustes durante o 

desenvolvimento do sistema de forma a adequá-lo a essas novas 

necessidades. Portanto a previsão de conclusão do projeto foi alterada 

para 2020.  

PLANO DE AÇÃO PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS ESTRATÉGICOS 

O processo de discussão dos planos de tratamento para a mitigação dos 

riscos estratégicos envolve integrantes da alta administração da empresa, 

demandando mais tempo para finalização da análise de todas as 

contribuições efetuadas. 

O projeto atendeu os objetivos parcialmente, tendo a necessidade de se 

postergar o seu término para os primeiros 4 meses de 2020.  

POLÍTICA PARA TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

O processo de elaboração da Política de Transações com Partes 

Relacionadas exigiu revisões, fruto de discussões internas sobre o escopo e 

diretrizes. Isso culminou na necessidade de ampliação do tempo previsto 

para a consecução das atividades. 

O desenvolvimento do projeto reforçou a importância do diálogo e a 

necessidade de interação entre os diversos atores da estrutura de 

governança da EPE. 

 

PROJETOS NÃO CONCLUÍDOS – EXECUÇÃO ABAIXO DE 60% 

ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DA UHE CASTANHEIRA - AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS E VISTORIAS 

Esta etapa final do projeto não alcançou os seus objetivos em 2019, pois a 

Funai e a SEMA/MT não autorizaram as atividades requeridas para a sua 

conclusão. A EPE não possui governança direta sobre esses processos, 

tendo sido necessária a reprogramação dos prazos. Estudos 

socioambientais têm componentes de governança inerentemente 

complexos e difícil gestão. Foram ensejados todos os esforços acessíveis à 

EPE para tentar destravar o processo. A articulação com o Programa de 

Parcerias de Investimentos (PPI), após inclusão da UHE Castanheira na sua 

carteira, poderá contribuir para fazer avançar o projeto. 

ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DA UHE BEM QUERER  

O Projeto não alcançou a maior parte de seus objetivos em 2019, pois I) o 

Ibama solicitou a alteração do cronograma de atividades contratadas e II) 

houve atraso na emissão das autorizações necessárias para os 

levantamentos de campo pelos órgãos competentes (Iphan e Ibama), sobre 

o qual a EPE não possui governança direta, sendo necessária a 
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reprogramação dos prazos.  Estudos socioambientais têm componentes de 

governança inerentemente complexos e difícil gestão. A articulação com o 

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), após inclusão da UHE Bem 

Querer na sua carteira, poderá contribuir para fazer avançar o projeto. 

REVISÃO DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DA 

TRANSMISSÃO - R1, R2, R3, R4 E R5 

O projeto não atendeu os seus objetivos em 2019, por questões nas quais 

a EPE não possui gerência direta. No caso, ainda não houve a consulta 

pública a ser organizada pela MME. 

ATUALIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA 

TRANSMISSÃO  

O projeto não atendeu os seus objetivos em 2019 em função de 

dificuldades na contratação da empresa responsável pelas atividades 

constantes na Etapa 2 do projeto. 

Para os próximos projetos, entende-se ser oportuna a elaboração de uma 

análise mais detalhada dos riscos a serem potencialmente enfrentados na 

execução das atividades associadas. 

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CONSELHO CONSULTIVO [CONCEPE] 

Morosidade no processo de solicitação e obtenção de todas as indicações 

pelas Associações e Instituições envolvidas, impossibilitando a publicação 

da Portaria Ministerial e consequentemente a convocação de reunião. 

 

 

APERFEIÇOAMENTO DO PLANO DE DADOS ABERTOS  

Projeto impactado em sua realização devido à redefinição de prioridades 

da área coordenadora e da dificuldade na conciliação de agendas junto às 

áreas responsáveis pelas informações e relatórios. 

O projeto requer a organização e atuação de um grupo de trabalho (GT) 

composto pelas áreas organizacionais e apoiado pela Diretoria Executiva, a 

fim de que os resultados de sua implementação sejam priorizados e 

monitorados, no sentido de cumprir o PDA. 

IMPLANTAÇÃO DA CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO 

Quanto ao projeto de internalização da contabilidade, não foi concluído 

100% em razão da limitação do sistema contábil do fornecedor do sistema 

para a EPE, que conforme declaração do próprio, não fornece duas 

declarações nos moldes exigidos pela lei 6.4074/76, a DFC e a DMPL. 

Em razão desse fato, a SRF aplicou duas multas no fornecedor: uma pelo 

atraso e multa pela inexecução parcial do objeto contratual. 

As demonstrações são geradas internamente pela equipe da SRF. 

PROGRAMA DE SUCESSÃO GERENCIAL  

Este programa não foi priorizado em razão da necessidade de utilizar o 

orçamento disponível para outras ações, face ao contingenciamento 

sofrido pela EPE. Ademais, entendeu-se possível compensar a não 

realização do programa de sucessão por meio do Programa de Formação 

de Lideranças, que acabou contribuindo significativamente para a 

capacitação de quadros que vieram a suceder gestores desligados ou 

promovidos em 2019. 
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CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NORMATIVO 

A ausência de uma instância com destinação exclusiva à gestão documental 

trouxe grande impacto à consecução do projeto, face às demandas 

prioritárias a qual a área responsável teve que atender. 

APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA  

O projeto atendeu parcialmente os objetivos de 2019.  Estava previsto 

alinhar o orçamento ao Planejamento Estratégico, e essa etapa não foi 

cumprida. O principal motivo foi que o detalhamento do novo ciclo do PEI 

2020-2023 encerrou-se no final do exercício. É necessário que, com novo 

Planejamento Estratégico, a etapa 3 seja retomada. 

Contudo, foi possível notar uma melhora na execução e acompanhamento 

orçamentário em virtude do progresso desse projeto, principalmente no 

que diz respeito à divulgação das informações e interação entre as áreas 

envolvidas. 

 

Considerações a respeito do 

desempenho 

No âmbito do seu Planejamento Estratégico, a EPE esteve diante de 

desafios, sobretudo para dar conta do momento político e fiscal que o país 

vive. Nesse contexto, a EPE tem adotado medidas para lidar positivamente 

com a complexa realidade que se impõe.  

Entendendo o novo momento político do país em 2019, a EPE mobilizou 

esforços para atender de forma assertiva e proativa às necessidades de 

reforma e modernização dos arcabouços legal-regulatórios e do desenho 

dos mercados de energia (energia elétrica, derivados de petróleo, 

biocombustíveis, gás natural, etc.). A expertise e os estudos da EPE se 

mostraram extremamente valiosos nesse contexto. Essas atividades, por 

sua vez, concorreram com os processos e projetos já estabelecidos, sem 

que houvesse perda de qualidade ou efetividade. Outro aspecto relevante: 

houve desligamento voluntário de profissionais da EPE, sem a devida 

reposição (por determinação da SEST, suspendendo concursos para 

reposição). Entende-se que o crescimento da produtividade dos recursos 

humanos da EPE e o investimento em sistemas e tecnologia tenha 

permitido esse resultado. Como se depreende, todavia, dos projetos que 

não performaram conforme previsto, uma parcela expressiva decorreu de 

sobrecarga das equipes técnicas e a necessidade de repriorização. 

É válido ainda notar que nos últimos anos houve substancial crescimento 

dos esforços para constituição e manutenção de uma estrutura de 

governança bem mais ampla e robusta, com diversos benefícios para a 

gestão da empresa. Todavia, a necessidade de quadros para atendimento 

aos novos requisitos legais não foi acompanhada de ampliação 

correspondente de recursos humanos qualificados, por vezes competindo, 

no curto prazo, com atividades finalísticas.   

Dessa forma, podemos afirmar que os bons resultados obtidos em 2019 

refletem essa capacidade da organização de não se paralisar diante dos 

desafios. Por outro lado, não são desprezíveis os riscos para a sustentação 

desses resultados a longo prazo, à luz das adversidades vividas pela 

administração da empresa. 
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LEILÕES DE ENERGIA / HABILITAÇÃO TÉCNICA DOS 
PROJETOS CADASTRADOS 

Em 2019, assim como nos anos anteriores, a 

EPE conduziu o processo de habilitação 

técnica dos empreendimentos de geração 

participantes dos leilões, em conformidade 

com o que estabelece o Decreto n.° 

5.163/2004.  

 A EPE tem papel relevante nos leilões para 

expansão da oferta de energia elétrica do País, 

pois a habilitação técnica funciona como um 

filtro técnico para os projetos que não 

cumprem todos os requisitos exigidos. Assim, 

são eliminados do processo empreendimentos 

que poderiam não honrar os contratos 

assumidos, impactando nas tarifas dos 

consumidores e comprometendo a segurança 

energética do Sistema Interligado Nacional – 

SIN. 
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O quadro abaixo apresenta a quantidade de 

projetos cadastrados, habilitados e vencedores 

nos Leilões de Energia Nova realizados em 2019 

 

Preços para o Consumidor e Investimentos 

Viabilizados 

No Leilão A-4, foram contratados 

81,1MW médios, cujos preços médios de 

venda por produto foram: R$ 198,12/MWh 

(hidrelétrica), R$ 179,87/MWh (biomassa), 

R$ 79,99/MWh (eólica), e R$ 67,48/MWh 

(solar fotovoltaica). O total de investimento 

previsto para instalação dos empreendimentos 

vencedores é de aproximadamente R$ 1,9 

bilhões. Já no Leilão A-6, foram contratados 

1090,1MW médios, cujos preços médios de 

venda por produto foram: R$ 205,78/MWh 

(hidrelétrica), R$ 187,89/MWh (termelétrica a 

biomassa), R$ 188,87/MWh (termelétrica a gás 

natural), R$ 99,88/MWh (eólica) e R$ 

84,38/MWh (solar fotovoltaica). O total de 

investimento previsto para instalação dos 

empreendimentos vencedores é de 

aproximadamente R$ 11,2 bilhões.  

Além dos leilões A-4 e A-6, a EPE participa 

ativamente do processo de qualificação técnica 

de projetos termoelétricos para o Leilão A-2, 

objetos da Portaria MME n° 304/2019. Este 

leilão foi responsável pela contratação de 279,0 

MW médios, a um preço médio de 

R$ 171,52/MWh. A EPE qualificou 

tecnicamente 9 projetos, dos quais 4 projetos a 

gás natural foram vencedores no certame. 

Os resultados dos leilões de energia nova de 

2019 demonstraram a consolidação de preços 

muito competitivos no ambiente de 

comercialização regulada, principalmente para 

as fontes eólica e solar fotovoltaica, com 

destaque para a última que, no Leilão A-

4/2019, atingiu o menor preço médio de venda 

desde 2014, quando houve a primeira 

contratação dessa tecnologia no ACR. Esse 

cenário beneficia os consumidores cativos, que 

podem pagar tarifas menores e contar com 

uma matriz renovável e diversificada. 
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Distribuição geográfica dos projetos habilitados, por potência (MW), para 

o Leilão de Energia Nova A-6 de 2019 

 

Carteira de projetos disponíveis e redução de assimetria de informação 

Diversos cadastrados para os leilões de energia participaram tanto no 

Leilão A-4 quanto no Leilão A-6, sendo permitida a manutenção das 

características técnicas entre os leilões. Sendo assim, a partir dos projetos 

habilitados em 2019 é possível obter o portfólio de projetos disponível para 

implantação no Brasil, conforme figura abaixo (valores em MW). Uma 

variação anual é esperada, visto a saída de projetos que se sagraram 

vendedores e a entrada de novos projetos. Conhecer essa carteira é 

fundamental para os estudos de planejamento realizados pela EPE, seja 

quanto ao seu potencial disponível, localização, custos de implantação e 

outros dados.  

 

Portfólio de Projetos Habilitados em 2019 (MW) 
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Com o intuito de esclarecer dúvidas dos 

agentes relativas ao cadastramento e ao 

processo de habilitação técnica para os leilões, 

a EPE disponibiliza, desde 2009, o e-mail 

aege@epe.gov.br. O canal AEGE é o elo de 

ligação entre EPE, empreendedores e a 

sociedade, recebendo não somente dúvidas, 

mas também críticas, sugestões e informações. 

Assim, o empreendedor tem acesso rápido às 

informações a partir de uma fonte oficial e 

neutra, o que permite que a informação seja 

fornecida da forma mais completa, fidedigna e 

atualizada possível. A existência desse canal 

permite reduzir a assimetria de informações 

entre os participantes do leilão, aumentando a 

qualidade dos projetos e elevando o nível de 

competição, o que se reverte diretamente em 

benefício da sociedade.  

Em 2019, ao longo do processo de habilitação 

técnica, a EPE promoveu diligências individuais 

em cada projeto e esclareceu mais de 2.600 

dúvidas por e-mail, conforme a gráfico abaixo. 

Além disso, foram realizadas diversas reuniões 

com os agentes e publicados Informes e 

Instruções Técnicas. O número de perguntas 

está ligado diretamente a quantidade de leilões 

realizados no período e o cronograma destes. 

Processo de Alteração de Características 

Técnicas 

Além de participar do processo de habilitação 

técnica, a EPE integra o grupo responsável por 

avaliar as solicitações de alteração de 

característica técnica de projetos. Conforme a 

Portaria MME n.° 481/2018, os 

empreendedores deverão inserir as 

informações dos empreendimentos no Sistema 

AEGE e serão objeto de análise, pela EPE, as 

solicitações que impliquem alteração de uma 

ou mais características técnicas a seguir: 

Capacidade Instalada, Potência Habilitada, 

Número de Unidades Geradoras, Parâmetros 

de Cálculo da Garantia Física de Energia, Ponto 

de Conexão, Sistema de Transmissão de 

Interesse Restrito, Compartilhamento de 

Infraestrutura de Transmissão e Localização. 

file://///epe.lan/Arquivos/!Publico/DEE/SEG/!COMUM-SEG/AEGE%20-%20Perguntas%20e%20Respostas/aege@epe.gov.br
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Para o ano de 2019 foram concluídos 161 

processos de alteração de característica 

técnica, sendo 83 eólicas, 10 termelétricas, 57 

solar fotovoltaicas e 11 hidrelétricas 

(PCH/CGH). 

REPOTENCIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE USINAS 
HIDRELÉTRICAS 

O parque hidrelétrico brasileiro possui idade 

madura e oportunidades de repotenciação com 

ganhos de eficiência e de capacidade instalada 

por meio da adoção das técnicas mais 

avançadas da engenharia. A EPE, atenta a essa 

oportunidade, produziu e publicou o estudo 

EPE-DEE-088/2019-r0 - Repotenciação e 

Modernização de Usinas Hidrelétricas Ganhos 

de eficiência, energia e capacidade instalada. 

O estudo, por meio dos critérios de tempo 

operativo superior a 25 anos e potência 

instalada superior a 100 MW e que ainda não 

tivessem ainda sido eficientizadas, calculou em 

49.973 MW o potencial de modernização, 

distribuídos em 51 usinas. Empregando-se os 

parâmetros de rendimento meta, as 

simulações computacionais indicaram um 

ganho de energia firme da ordem de 441 

MWm.  

 

Conjunto repotenciável pelos critérios de definidos 

Adicionalmente foram avaliados cenários 

operativos com incremento da capacidade 

instalada de 5%, 10% e 20% e os seus 

respectivos benefícios para atendimento do 

SIN. Os resultados indicaram ganhos 

econômicos visualizados no Custo Marginal de 

Operação para todos os cenários trabalhados.  

Destacam-se, também, os seguintes pontos do 

estudo: a quantificação dos efeitos econômicos 

da degradação do rendimento das usinas e 

avaliação da viabilidade econômica da 

repotenciação. Por último, foram apontados 

temas e questões que necessitam de estudos e 

debates técnicos e regulatórios dirigidos, os 

quais podem, de certo modo, resultar em 

medidas que incentivem os investimentos em 

repotenciação, cujos resultados são de amplo 

efeito e interesse para o Setor Elétrico 

Brasileiro. 

 

USINAS HIDRELÉTRICAS REVERSÍVEIS 

No início de 2019, a EPE publicou a Nota 

Técnica EPE-DEE-NT-006/2019 que apresenta a 

metodologia e os resultados preliminares do 

estudo de inventário de potencial de usinas 

hidrelétricas reversíveis no estado do Rio de 

Janeiro.  

Dando continuidade a esses estudos, em 2019 

foi desenvolvida uma outra ferramenta ArcGIS 

(GeoUHR-II) para o mapeamento de áreas 

promissoras para implantação de UHR de 

circuito fechado. Ambas as ferramentas estão 

sendo preparadas para publicação no primeiro 

trimestre de 2020. Os resultados desses dois 

mapeamentos no estado do Rio de Janeiro, 

com os locais mais promissores, por faixa de 

desnível entre os reservatórios superior e 

inferior, são apresentados nas figuras a seguir: 
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UHR de circuito semi-aberto - Locais mais promissores 

para implantação  

 

UHR de circuito fechado - Locais mais promissores para 

implantação 

Em 2019, a metodologia e os critérios da fase 

de Estudos Preliminares dos Estudos de 

Inventário, foram refinados, considerando as 

duas topologias de UHR - de circuito 

semiaberto e fechado, e os estudos no Rio de 

Janeiro foram retomados considerando os 

novos critérios. Nesse ano foi iniciada a 

elaboração de um estudo de pesquisa sobre 

remuneração, contratação e aspectos 

regulatórios na experiência internacional e 

desafios para inserção de UHR no sistema 

elétrico brasileiro. Os resultados desses dois 

estudos serão objetos de Notas Técnicas com 

previsão de publicação em 2020. 

Esse trabalho auxilia diretamente o 

planejamento do setor elétrico, fomentando a 

discussão para a criação de normativos 

específicos, atualmente inexistente no Brasil. 

ESTUDOS DE ATENDIMENTO AOS SISTEMAS 
ISOLADOS 

Por atribuição do Decreto nº 7.246/2010 e da 

Portaria MME nº 67/2018, a EPE é responsável 

pela avaliação do planejamento do 

atendimento aos Sistemas Isolados, bem como 

pela análise e habilitação técnica das 

“propostas de solução de suprimento” 

candidatas nos leilões para expansão ou 

substituição da geração nesses sistemas. Para 

tanto, em 2019, a EPE recebeu e analisou os 

dados submetidos pelas distribuidoras, 

consolidando as informações no "Relatório de 

Planejamento para Atendimento aos Sistemas 

Isolados, Horizonte 2024 – Ciclo 2019. O 

documento apresenta, para toda a sociedade, 

os dados de localização, expectativa de 

crescimento dos mercados, previsões de 

interligação, resumo do parque gerador 

instalado e análise de balanço entre oferta e 

demanda para cada localidade. Os pontos 

amarelos do mapa ao lado apresentam a 

localização dos cerca de 272 sistemas isolados 

do país. Esse relatório subsidiará a aprovação 

do planejamento anual pelo Ministério de 

Minas e Energia (MME), possibilitando a 

definição das diretrizes para a realização dos 

leilões para suprimento aos sistemas, com o 

intuito de propiciar o melhor atendimento a 

essa população. 

Após uma série de estudos desenvolvidos pela 

EPE ao longo de 2018, foi realizado em maio de 

2019 o “Leilão de Boa Vista e localidades 

conectadas”, que resultou na contratação de 9 

empreendimentos de variadas fontes, 

totalizando 294 MW de potência, que foram 

previamente habilitadas tecnicamente pela 
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EPE, resultando em um menor custo de 

geração e maior confiabilidade no 

fornecimento de energia elétrica a Roraima.  

Ainda em 2019, a fim de dar suporte à CCEE nas 

estimativas de previsão orçamentária da Conta 

de Consumo de Combustíveis (CCC), a EPE 

estimou os preços dos combustíveis líquidos 

usados na geração de energia elétrica em 

Sistemas Isolados para o ano de 2020. A partir 

desse documento a CCEE publicou o “Relatório 

de Orçamento das Contas Setoriais 2020”. 

Sistemas Isolados - Ciclo 2019 

 

PLANO DECENAL DE ENERGIA 2029 

O Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 

– PDE 2029, publicação anual, fornece ao 

mercado informação útil e relevante, que 

permite a análise do desenvolvimento do 

sistema elétrico e das condições de 

adequabilidade de suprimento sob diferentes 

cenários futuros possíveis. Especificamente na 

elaboração dos estudos indicativos 

relacionados a expansão da oferta de geração 

centralizada, o PDE 2029 traz importantes 

inovações como, por exemplo, uma primeira 

análise quantitativa dos requisitos de 

flexibilidade operativa, a consideração de 

Resposta da Demanda como alternativa para o 

suprimento de capacidade de potência e a 

preocupação sobre a necessidade de 

modernização do parque gerador nacional. 

Além das inovações, foi dada continuidade a 

agenda de discussões relevantes para o setor 

energético nacional, como a integração entre 

os setores de gás natural e energia elétrica, a 

relevância do papel das interligações regionais 

para a operação do SIN e a importância da 

modernização do marco regulatório brasileiro. 

Sobre a modernização do setor elétrico, é 

importante destacar que o PDE 2029 foi 

desenvolvido simultaneamente aos trabalhos 

do GT Modernização do Setor Elétrico, 
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fornecendo e recebendo insumos desse 

importante grupo e evidenciando o caráter 

cíclico e adaptativo do processo de 

planejamento. 

Dentre os cenários analisados, foram 

construídas três trajetórias de expansão para 

diferentes crescimentos da carga de energia 

elétrica, denominados “Mercado de 

Referência”, “Mercado Superior” e “Mercado 

Inferior”. A necessidade de crescimento da 

oferta pode variar entre 45 e 78 GW de 

capacidade instalada no horizonte decenal a 

depender do crescimento da demanda, 

exigindo investimentos entre R$ 172 e R$ 287 

bilhões de reais, além do montante já 

contratado e em fase de construção.  

Os estudos do PDE também subsidiam a 

tomada de decisão executiva sobre execução 

de leilões, planejamento de setores com 

interfaces com o sistema de geração, 

destacando-se os segmentos de transmissão de 

energia e de gás natural, e políticas públicas do 

setor. Entretanto, considerando seu caráter 

indicativo, a expansão de capacidade de 

geração resultante não determina diretamente 

os investimentos, cabendo aos agentes 

contestar a visão apresentada no plano através 

de suas decisões de investimento.  

A elaboração dos estudos do PDE por sua 

natureza exige a integração e harmonização de 

diversos estudos, para produzir cenários de 

expansão de oferta de energia, estudos estes 

referentes a: 

 

 Atividade macroeconômicas e setorial; 

 Consumo de energia e seus 

condicionantes de penetração 

(competitividade econômica, logística, 

preferência de consumidor, efeito de 

políticas públicas) em diversos setores de 

consumo final; 

(Em MW) 
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 Análise de cenários de expansão de 

indústrias de rede (eletricidade e gás 

natural); 

 Contribuição dos Recursos Energéticos 

Distribuídos (eficiência energética, 

autoprodução, micro e mini geração etc.) 

ao atendimento da demanda por energia; 

 Ambiental individualizada e integrada das 

fontes energéticas do Plano Decenal; 

 Avaliação processual e elaboração dos 

custos socioambientais de usinas 

hidrelétricas; 

 Subsídios socioambientais para a previsão 

da curva de produção de petróleo e gás 

natural; 

 Cálculo e análise das emissões de Gases de 

Efeito Estufa; 

 Elaboração da tabela e do mapa síntese da 

expansão prevista no Plano. 

RESPOSTA PELA DEMANDA: CONCEITOS, ASPECTOS 
REGULATÓRIOS E PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 

Em julho de 2019 foi lançada a Nota Técnica 

“Resposta da Demanda: Conceitos, Aspectos 

Regulatórios e Planejamento Energético”, que 

além de realizar uma rápida conceitualização 

sobre a resposta da demanda e dos programas 

já realizados no Brasil neste tema, tem o 

objetivo de apresentar os principais programas 

de resposta da demanda já realizados no 

mundo. Também são apresentados aspectos 

sobre a consideração da resposta da demanda 

no planejamento da expansão de médio e 

longo prazo.  

Destaca-se que foi instituído por meio da 

Portaria nº 187, de 4 de abril de 2019, o “Grupo 

de Trabalho Modernização do Setor Elétrico”, 

para aprimorar propostas que viabilizem essa 

modernização, fundamentadas nos pilares da 

governança, estabilidade jurídico-regulatória e 

diálogo com a sociedade. Dentre todos os 

temas, a resposta da demanda tem sido 

avaliada nos estudos de diversos subgrupos, 

como os com foco na “Inserção de Novas 

Tecnologias” e na “Sustentabilidade da 

Distribuição”.  

Além de mostrar ao mercado a visão da EPE 

sobre o tema, a nota técnica serviu como base 

teórica para o desenvolvimento da construção 

de um cenário no PDE 2029, em que o 

mecanismo de resposta da demanda, do tipo “ 

baseada em incentivos”, concorreu em 

igualdades de condições com as fontes 

tradicionais de energia. 

COMISSÃO PERMANENTE PARA ANÁLISE DE 
METODOLOGIA E PROGRAMAS COMPUTACIONAIS 
DO SETOR ELÉTRICO - CPAMP 

Durante o ciclo 2018/2019 do GT- Metodologia 

da CPAMP a equipe da DEE participou 

ativamente das discussões e estudos de 

diversos temas como a implantação do preço 

horário no mercado de curto prazo através do 

modelo DESSEM, volatilidade do CMO/PLD, 

revisão dos mecanismos de aversão ao risco 

(CVaR), entre outros. A participação da EPE 

nesse importante fórum de discussão e 

implementação de aperfeiçoamentos nas 

metodologias utilizadas nos modelos 

computacionais contribui para o 

desenvolvimento do setor, trazendo também a 

visão de longo prazo, além de desenvolver o 

corpo técnico da empresa.  

Dentre os temas estudados, destaca-se a 

implantação do Preço Horário (modelo 

Dessem) aprovada para 2021, que é um 

aprimoramento há muitos anos perseguido 

pelo setor na busca de uma precificação 

próxima da operação, visando alocar de forma 

mais eficiente os recursos, impactando nos 

custos e os riscos setoriais, e dá 

prosseguimento ao desenvolvimento dos 

modelos computacionais para um melhor 
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planejamento e operação diária dos sistemas 

hidrotérmicos.  

O estudo da representação da árvore de 

cenários e variabilidade amostral melhorou 

significativamente a qualidade dos resultados 

do modelo computacional Newave, ao permitir 

representar de forma mais robusta os cenários 

hidrológicos. Nesse sentido, destaca-se a 

importância desse aprimoramento para o 

cálculo das Garantias Físicas, uma vez que 

tornou o custo marginal de operação médio 

mais estável entre os anos de estudo.  

Para aperfeiçoar a aversão ao risco no modelo, 

foi incorporado o volume mínimo operativo, 

levando à melhor representação do sistema, 

beneficiando a operação ao reduzir a 

probabilidade de operação em níveis críticos, 

pré-definidos para os reservatórios 

equivalentes de energia, beneficiando assim o 

planejamento da expansão de energia, já que a 

manutenção dos níveis dos reservatórios é 

importante nos estudos de capacidade de 

potência.  

A representação hidrológica teve por objetivo 

responder ao recorrente questionamento 

sobre a representatividade das séries históricas 

de vazão, dado os últimos anos extremamente 

secos que o Nordeste vem atravessando. 

Ressalta-se que, atualmente, a vazão é a única 

variável cuja incerteza é representada nos 

modelos de expansão e operação. 

Destaca-se a relevância de todos os estudos 

visando melhorar a representação do sistema e 

para os processos da EPE que utilizam não só os 

modelos aprimorados, mas quaisquer outros 

que utilizem a mesma metodologia. 

ESTUDO SOBRE USINAS HÍBRIDAS 

O Relatório EPE-DEE-NT-029/2019-r0 contém 

uma revisão sobre como o tema de usinas 

híbridas vem sendo tratado em outros países, 

assim como questões conceituais sobre o papel 

das usinas híbridas para o planejamento do 

setor elétrico, suas contribuições e possíveis 

consequências de eventual regulação 

específica.  

O documento complementa as notas técnicas 

EPE-DEE-NT-025/2017-r0 e EPE-DEE-NT-

011/2018-r0 que, respectivamente, abordam 

metodologias para estudos de casos de usinas 

eólico-fotovoltaicas e aspectos comerciais e 

regulatórios, e traz ainda um resumo das 

principais contribuições levantadas no 

Workshop "Usinas Híbridas no SIN", organizado 

pela EPE e ocorrido no dia 15 de maio de 2019, 

com mais de 90 participantes de diversos 

setores. 

PARTICIPAÇÃO NO GT MODERNIZAÇÃO 

Com a publicação da Portaria MME nº 

187/2019, foi instituído um grupo de trabalho 

para aprimorar propostas que viabilizem a 

Modernização do Setor Elétrico, 

fundamentadas nos pilares da governança, da 

transparência e da estabilidade jurídico-

regulatória, tratando de forma integrada temas 

como: ambiente de mercado e mecanismos de 

viabilização da expansão do SEB, formação de 

preços, alocação de custos e riscos, 

sustentabilidade dos serviços de distribuição, 

entre outros. 

Para a viabilização desse trabalho foram 

estabelecidos 14 grupos temáticos para 

analisar e discutir assuntos específicos, 

compostos por representantes do MME, 

ANEEL, CCEE, ONS e EPE. Os grupos temáticos 

criados foram: 

 Abertura de Mercado 

 Alocação de Custos e Riscos   

 Critério de Suprimento 
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 Desburocratização e Melhoria de 

Processos 

 Formação de Preços 

 Governança 

 Inserção de Novas Tecnologias 

 Lastro e Energia 

 MRE 

 Processo de Contratação 

 Racionalização de Encargos e Subsídios 

 Sistemática de Leilões 

 Sustentabilidade da Distribuição 

 Sustentabilidade da Transmissão 

Além da divulgação dos relatórios finais dos 

grupos temáticos no site do MME, em outubro 

de 2019 foi apresentado relatório final do 

Grupo de Trabalho de Modernização do Setor 

Elétrico, contendo o plano de ação para 

implementação das diretrizes que nortearão as 

ações de vários órgãos envolvidos pelos 

próximos 3 anos, para a entrega de um novo 

ambiente de negócios no Setor Elétrico 

Brasileiro.  

A EPE participou ativamente das discussões 

realizadas em todos os grupos temáticos, tendo 

coordenado três deles, a seguir detalhados: 

 

Critérios de Garantia de Suprimento 

A revisão dos critérios de garantia de 

suprimento objetivou tornar os instrumentos 

de avaliação das condições de atendimento ao 

sistema elétrico mais transparentes e 

assertivos, aumentando a aderência entre o 

planejamento da operação, planejamento da 

expansão e cálculo de garantia física, sendo 

uma das bases para outras frentes da 

Modernização do Setor Elétrico. 

Para maior envolvimento dos diversos agentes, 

além do workshop organizado pela EPE em 17 

de julho de 2019, foram feitas duas consultas 

públicas formais. A Consulta Pública nº 

80/2019, que tratou da proposta de Revisão 

dos Critérios de Garantia de Suprimento, 

conforme Relatório do Grupo Temático. E a 

Consulta Pública nº 88/2019, relacionada a 

Proposta de Parâmetros a serem utilizados, 

também apresentada em Relatório do referido 

Grupo. 

O relatório final sobre critérios de suprimento 

foi aprovado pelo CNPE na reunião de 12 de 

dezembro de 2019 e a Resolução CNPE n° 29, 

de 12 de dezembro de 2019, definiu os novos 

critérios. 

Inserção de Novas Tecnologias 

Foi produzido relatório consolidando trabalhos 

desenvolvidos pelo grupo com a identificação 

de tecnologias de geração, transmissão e 

armazenamento de energia elétrica, inclusive 

aquelas inseridas no lado da demanda, que 

podem vir a se viabilizar nos próximos anos. E, 

para cada uma, buscou-se identificar as 

barreiras atuais à sua inserção, bem como 

apontar sugestões de ações para adoção das 

mesmas. Também são discutidas inovações 

ligadas à operação do sistema, de forma a lidar 

com o desafio da inserção dessas tecnologias. 

O documento apresenta ainda recomendações 

gerais que visam criar as condições necessárias 

para o desenvolvimento sustentável das 

tecnologias discutidas no citado relatório no 

setor elétrico brasileiro. 

 Lastro e Energia 

As mudanças na composição da matriz elétrica 

brasileira, as distorções na alocação do 

pagamento pela segurança do suprimento 

energético e atendimento de capacidade entre 

os consumidores e as dificuldades e 

fragilidades do modelo de comercialização 

atual justificam o avanço na discussão 
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relacionada a contratação em separado do 

lastro e da energia. 

Assim, o “Relatório de Apoio ao Workshop de 

Lastro e Energia” aprofunda o diagnóstico do 

problema, discute a definição de conceitos, 

avalia mecanismos e propostas mais 

adequadas à realidade do mercado brasileiro e 

aponta proposta para contratação em 

separado do lastro e da energia e 

recomendações para o desenho do 

mecanismo. 

O documento evidencia ainda a necessidade de 

estudos a serem feitos para a plena 

implementação da proposta, assim como para 

a definição do desenho de mecanismo de 

adequação do suprimento mais apropriado ao 

mercado brasileiro. Foram apresentadas ainda 

questões para as quais as respostas são 

importantes para a definição dos próximos 

passos. A Consulta Pública nº 83/2019 foi feita 

para coletar contribuições ao citado relatório. 

Foram feitos também dois workshops para 

tratar do tema. O primeiro ocorreu em 21 de 

agosto, após divulgação do “Relatório de Apoio 

ao Workshop de Lastro e Energia”. E o segundo 

workshop, em 23 de setembro de 2019, com 

apresentação de proposta e reflexões de 

distintos agentes do setor. 

GARANTIA FÍSICA DE ENERGIA 

No que se refere as atividades relacionadas ao 

cálculo de Garantias Físicas de usinas, 

competência legal da EPE conforme Decreto nº 

5.184, de 16 de agosto de 2004, em 2019 foram 

analisados 4.172 processos associados a 

cálculo ou revisão de garantia física, divididos 

percentualmente por fonte conforme segue: 

 

Dos processos formalmente finalizados, com 

encaminhamento ao MME e/ou publicação em 

Portaria do MME, estão associados 440 

processos, totalizando aproximadamente 

3.000 MW médios de diferença no lastro 

contratual das usinas. 

Especialmente no caso de usinas fotovoltaicas, 

destaca-se ainda estudos que subsidiaram a 

regulamentação para a revisão anual dos 

montantes de garantia física de energia dos 

empreendimentos de fonte solar fotovoltaica 

com base na geração de energia elétrica 

verificada, conforme Nota Técnica EPE-DEE-RE-

004/2019-r0, divulgada por ocasião da 

Consulta Pública MME n° 72/2019. 

ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES 
ANEMOMÉTRICAS 

Por meio da base de dados anemométricos e 

climatológicos, denominado Sistema AMA, a 

EPE em dezembro de 2019 recebia 

regularmente a cada quinzena, medições 

efetuadas em 579 parques eólicos, em 

conformidade com a Portaria MME n° 29, de 28 

de janeiro de 2011. 

Os dados são usados como referencial para 

estudos do planejamento, em especial no que 

se refere à integração de parques eólicos ao 

sistema elétrico nacional, e na página 

eletrônica da EPE são divulgados os valores 

médios mensais verificados de cinco variáveis 

de interesse (temperatura, umidade relativa do 

ar, velocidade do vento, direção do vento e 

permanência de velocidade do vento) nos 

0% 4%

10%

49%

37%

Processos de Garantia Física - Análises 2019

UHE despachada
centralizadamente

UHE não despachada
centralizadamente

UTE

EOL

UFV
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estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte, e Rio Grande do Sul. 

ALTERAÇÃO DE MODALIDADE CONTRATUAL DE 
USINAS FOTOVOLTAICAS 

A Nota Técnica n° EPE-DEE-RE-028/2019 

registra os estudos realizados pela EPE para 

estimativa dos impactos da alteração da 

modalidade contratual de usinas fotovoltaicas, 

instituída para o leilão A-4/2019 pela Portaria 

SPE/MME n° 186/2019, considerando o 

constante na minuta do Edital do Leilão n° 

03/2019 e com o intuito de promover a 

discussão técnica abordada pela Audiência 

Pública ANEEL n° 12/2019. 

O documento aponta, por meio de cenários e 

avaliação de impactos nos diferentes tipos de 

agentes envolvidos na contratação, que seria 

benéfica a adoção de contratos por quantidade 

puros nos leilões de comercialização de energia 

elétrica no ACR. 

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

O PET/PELP é um relatório gerencial que 

apresenta, através de duas edições anuais, 

todas as obras de expansão do Sistema 

Interligado Nacional definidas a partir dos 
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estudos de planejamento elaborados pela EPE 

e que ainda não foram outorgadas. 

A primeira edição do PET/PELP 2019, referente 

ao 1º semestre, apresentou a recomendação 

de investimentos totais de R$ 7,5 bilhões em 

novas linhas de transmissão e de R$ 5,2 bilhões 

em novas subestações e/ou novos pátios. 

Posteriormente, a edição do PET/PELP 

referente ao 2º semestre de 2019 apresentou a 

recomendação de investimentos totais de R$ 

15,4 bilhões em novas linhas de transmissão e 

de R$ 8,1 bilhões em novas subestações e/ou 

novos pátios. 

ESTUDOS DE PLANEJAMENTO DA TRANSMISSÃO –  
RELATÓRIO R1 

Durante o ano de 2019, a EPE emitiu cerca de 

30 Relatórios R1, com uma recomendação total 

de 42 linhas de transmissão novas (6.500 km) e 

14 novas subestações, sendo 31 desses 

empreendimentos localizados em regiões 

metropolitanas. 

Cabe destacar que a maioria dos 

empreendimentos recomendados nos 

Relatórios R1 realizados em 2019 deverão ser 

outorgados ao longo dos anos de 2020 e 2021, 

seja por meio de processo licitatório ou através 

de autorizações específicas. 

Na Região Norte, os seguintes estudos 

merecem destaque: (i) estudo de suprimento à 

região de Gurupi; (ii) revisão do estudo de 

suprimento à região de Novo Progresso, 

localizado na região sudoeste do Pará; (iii) 

revisão do estudo de suprimento à região 

metropolitana de Manaus. 

Na Região Nordeste, cabe destacar os estudos 

listados a seguir: (i) estudo de suprimento à 

região metropolitana de Fortaleza; (ii) estudo 

referente à expansão da SE Bongi; (iii) estudo 

de suprimento à região metropolitana de 

Salvador; (iv) estudo de escoamento na área sul 

da região nordeste. 

Na Região Sudeste/Centro-Oeste, foram 

desenvolvidos vários estudos, com destaque 

para: (i) estudo de atendimento à região 

central do estado de Goiás; (ii) estudo 

prospectivo para o escoamento de geração das 

regiões sul de Goiás e Triângulo Mineiro; (iii) 

estudo para atendimento às regiões de Niterói 

e Magé; (iv) atualização dos estudos de 

integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao SIN; (v) 

reavaliação do atendimento à região de Rio 

Branco; (vi) reavaliação do atendimento à 

região de Cuiabá; (vii) estudo de atendimento à 

Região Metropolitana de São Paulo – Sub-

regiões Norte, Leste e Sul; e (viii) avaliação de 

reforços na rede DIT (demais instalações de 

transmissão) do estado de SP. 

Na Região Sul, os seguintes estudos podem ser 

destacados: (i) estudo de atendimento à região 

metropolitana de Porto Alegre; (ii) estudo de 

atendimento à região de Naviraí; (iii) 

reavaliação da necessidade das obras 

constantes no Contrato de Concessão nº 

002/2015 – SE 230/138 kV Paraíso 2. 

Dimensionamento de Linhas de Transmissão 

Subterrâneas de Alta e Extra Alta Tensão 

A expansão do Sistema Interligado Nacional 

recomendada nos Relatórios R1 tem adotado, 

cada vez mais frequentemente, soluções de 

linhas de transmissão (LT) com cabos isolados 

de alta e extra alta tensão nas diversas regiões 

metropolitanas do país, onde a implantação de 

LT aérea é inviável por diversas razões, dentre 

elas: (i) restrições ambientais; (ii) adensamento 

urbano; (iii) custo da faixa de servidão; e (iv) 

interferências com demais serviços de 

infraestrutura urbana. 
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Em 2019, os estudos de planejamento 

contemplaram dezenas de quilômetros de 

linhas com cabos isolados, sendo 

integralmente subterrâneas ou mistas 

compostas por trechos aéreo, subterrâneo 

e/ou subaquático, o que exigiu a definição de 

critérios específicos para essa tecnologia até 

recentemente pouco utilizada na expansão do 

SIN. 

Ressalta-se que esses novos critérios de 

dimensionamento, já em uso, foram objeto de 

um artigo recentemente publicado no XXV 

SNPTEE, e deverão compor uma nota técnica a 

ser emitida pela EPE ao longo do ano de 2020. 

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS RELATÓRIOS 

R2, R3, R4 E R5 ELABORADOS POR TERCEIROS 

Além do Relatório R1, os estudos prévios ao 

processo licitatório das obras recomendadas 

compreendem mais quatro relatórios, 

denominados Relatórios R2 (Detalhamento 

Técnico da Alternativa), R3 (Definição da 

Diretriz de Traçado e Análise Socioambiental), 

R4 (Caracterização do Sistema Existente) e R5 

(Custos Fundiários). 

A maior parte desses relatórios é elaborada por 

empresas transmissoras, por demanda do 

MME, cabendo à EPE interagir com essas 

empresas durante a elaboração dos relatórios 

e proceder à avaliação expedita dos produtos, 

de forma a indicar eventuais inconsistências a 

serem contornadas. 

Ao longo de 2019, a EPE procedeu à análise de 

conformidade de cerca de 17 Relatórios R2. 

Adicionalmente, recomendou-se, ainda na fase 

do Relatório R1, a dispensa de elaboração de 

Relatórios R2 para aproximadamente 25 

empreendimentos de transmissão. Destaca-se 

que essa medida só foi possível em função da 

alta qualificação e experiência da equipe 

envolvida. 

No caso dos Relatórios R3 e R5, a EPE concluiu 

a análise de relatórios referentes a 48 

empreendimentos, entre linhas de transmissão 

e subestações. 

LEILÕES DE TRANSMISSÃO 

Em 2019, foi realizado o leilão de transmissão 

002/2019, no qual foram arrematados 100% 

dos lotes ofertados, com investimento da 

ordem de R$ 4,0 bilhões e deságio médio de 

60,3%. Os quadros resumos dos lotes ofertados 

nesse leilão, suas localizações e benefícios 

proporcionados, podem ser encontrados 

adiante. 

Cabe destacar o engajamento da EPE nos 

leilões de transmissão, não apenas nos estudos 

de planejamento das linhas, mas também no 

apoio ao processo licitatório, caracterizado a 

partir das ações descritas a seguir: 

 Em outubro de 2019, a EPE promoveu o 

Workshop “O Leilão de Transmissão 

002/2019 e os Estudos de Planejamento”, 

com o objetivo de apresentar os aspectos 

técnico-econômicos e socioambientais 

dos empreendimentos que vieram a 

compor os lotes do Leilão de Transmissão 

002/2019. Esse workshop contou com a 

participação do MME, Aneel, ONS, 

transmissoras e de consultorias. 

 Em seguida à realização do leilão, a EPE 

publicou um informe técnico com a análise 

dos seus resultados, apresentando, 

sobretudo, os benefícios técnicos que as 

novas instalações trarão para o Sistema 

Interligado Nacional. 
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ESTATÍSTICAS E INFORMAÇÕES ENERGÉTICAS 

Dentro do objetivo estratégico de aperfeiçoar a 

disposição e a distribuição de informações 

energéticas, uma das atividades fundamentais 

da EPE se refere à organização de estatísticas e 

sistemas de informação, além de 

monitoramento do setor energético. Nesse 

âmbito, pode ser destacado o seguinte 

conjunto de atividades e produtos 

desenvolvidos em 2019: 

 Balanço Energético Nacional (BEN) 

2019: publicação dos relatórios síntese e 

consolidado, disponibilizando a 

contabilidade relativa à oferta e consumo 

de energia no Brasil para o ano base 2018; 

 Parceria com o IBGE para elaboração 

do Sistema de Contas de Energia, sob 

responsabilidade do próprio IBGE; 

 Anuário Estatístico de Energia Elétrica 

(2019): publicação que divulga dados 

relacionados ao consumo de energia 

elétrica na rede de distribuição nos 

últimos cinco anos, resultado do trabalho 

cooperativo com os agentes do mercado 

de energia, realizado no âmbito da 

Comissão Permanente de Análise e 

Acompanhamento do Mercado de Energia 
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Elétrica (COPAM), sob a coordenação da 

EPE;  

 Aperfeiçoamento do ferramental para 

elaboração do Anuário, com vistas às 

automatização crescente do processo de 

coleta e tratamento dos dados, com uso 

de ferramentas tais como PowerBI, VBA e 

R, acelerando a elaboração do produto; 

 Coleta de informações dos 

consumidores livres de energia elétrica: 

visando à ampliação da base de dados e 

informações que dá suporte aos estudos 

de planejamento de mercado de energia 

elétrica. De modo a melhorar a interface 

de coleta, no ciclo passado foram 

realizados ajustes nos processo de coleta; 

 Resenhas mensais de energia elétrica: 

com periodicidade mensal, apresenta as 

consolidações por classe e regiões do 

consumo de energia elétrica, além de uma 

análise do comportamento deste 

mercado; 

 Atlas de Eficiência Energética no Brasil 

– Relatório de Indicadores: a ser publicado 

no início de 2020, apresenta resultados de 

monitoramento do progresso de eficiência 

energética no Brasil, além de conter 

análise de “benchmarking” entre Brasil e 

outros países do mundo, realizada em 

parceria com a Agência Internacional de 

Energia (AIE). Como parte desse trabalho 

foram realizados dois “workshops”, sendo 

um deles em julho, para lançamento de 

curso “on line” de eficiência energética da 

AIE e outro em novembro, para divulgação 

de resultados do estudo. 

 Sistema de Informações Geográficas do 

Setor Energético Brasileiro - WebMap EPE, 

que possibilita a consulta de dados 

georreferenciados do setor energético 

brasileiro, bem como fazer download dos 

dados utilizados pela EPE nos estudos de 

planejamento setorial, incluindo usinas 

hidrelétricas, eólicas, solares; linhas de 

transmissão; campos de petróleo, de gás; 

termelétricas, subestações de energia e 

unidades de biocombustíveis, e 

informações auxiliares de importante 

correlação com à área energética, 

especialmente as de meio ambiente, como 

unidades de conservação da natureza, 

terras indígenas e quilombolas. 

 

ESTUDOS ECONÔMICOS DE SUPORTE AO 
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO NACIONAL 

A trajetória de crescimento da economia, a 

distribuição do mesmo entre os diversos 

setores que a compõe e seus condicionantes, 

constituem elementos fundamentais para se 

avaliar possíveis cenários de consumo de 

energia e, consequentemente, quais as 

necessidades de expansão da oferta de energia 

para atender a essa demanda futura de 

energia.  

Nesse contexto, em 2019 a EPE elaborou dois 

estudos econômicos para embasar as análises 

de expansão de oferta de energia no Brasil:  

 Nota Técnica DEA 017/2019 “Cenário 

econômico para os próximos dez anos 

(2020-2029)”, insumo para elaboração do 

PDE 2029;  

 Nota para Discussão “Considerações 

sobre a Produtividade da Economia 

Brasileira”, documento de apoio aos 

estudos do PNE 2050. 
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CENÁRIOS DE USO DO GÁS NATURAL NA INDÚSTRIA 
BRASILEIIRA 

No contexto de análise de cenários de 

penetração do gás natural na matriz energética 

brasileira e diante das transformações 

institucionais em curso impulsionadas pela 

iniciativa Federal “Novo Mercado de Gás”, 

estima-se que a implementação de medidas 

associadas a essa iniciativa, aliadas às 

perspectivas de oferta adicional de gás natural 

do pré-sal e da Bacia de Sergipe-Alagoas, 

promovam o aumento da competitividade do 

gás natural no Brasil. Nesse sentido, em 2019 a 

EPE elaborou e publicou dois estudos de 

avaliação da competitividade do uso do gás 

natural em dois segmentos industriais 

intensivos em gás natural: fertilizantes 

nitrogenados e produção de metanol.  

Além de avaliar este potencial de consumo de 

gás natural nestes segmentos industriais 

intensivos em uso de gás natural, tais estudos 

também objetivam a ampliação das discussões 

relativas aos condicionantes para a 

atratividade de investimentos para o uso de gás 

natural no Brasil. 

Os estudos apontaram um potencial conjunto 

de consumo adicional de gás natural da ordem 

de 15 Mm3/dia, o que contribuiria para 

redução da dependência externa em relação a 

estes dois produtos.  

Visando também ampliar o alcance da 

comunicação destes estudos, também foi 

elaborado um documento simplificado '”Fact 

Sheet: A Química do C1", compilando estes dois 

estudos e apresentando estes resultados em 

linguagem visual e executiva. 

CENÁRIOS   DE CONSUMO E CARGA DE ENERGIA 
ELÉTRICA  

No âmbito da atribuição institucional da EPE 

definida na lei 10.847/2004, de elaborar 

estudos necessários para o desenvolvimento 

dos planos de expansão da geração e 

transmissão de energia elétrica, a avaliação de 

cenários de consumo e carga de energia 

elétrica são insumo fundamental nesse 

processo.  

Nesse sentido, além dos cenários de consumo 

para o PDE 2029, a EPE também elaborou o 

seguinte conjunto de estudos: 

 Revisões Quadrimestrais das projeções 

do consumo e da carga do Sistema 

Interligado Nacional (SIN), realizadas pela 

EPE em conjunto com o, ONS e CCEE, 

visando a subsidiar o Planejamento Anual 

da Operação Energética do ONS. Tais 

trabalhos foram documentados através de 

publicações conjuntas ONS-EPE–CCEE 

(Boletins Técnicos e Notas Técnicas), duas 

delas cobrindo o período 2019 -2023 e 

uma delas referente ao período 2020-

2024; 

 Nota Técnica EPE-PR-001/2019 - 

“Perspectivas de importação do 

excedente de geração de Itaipu 

Binacional: Impactos no planejamento 

energético do Brasil”, objetivando estimar 

possíveis dinâmicas de evolução do 

mercado paraguaio de eletricidade com 

finalidade de avaliar, sob a ótica do 

planejamento energético brasileiro, 

possíveis impactos da redução do 

montante de energia importado a partir 

da usina de Itaipu. 

Ademais, como forma de manter a continua 

troca de informações e experiências com os 

agentes do setor elétrico, a EPE promoveu três 

reuniões da Comissão Permanente de Análise e 

Acompanhamento do Mercado de Energia 

Elétrica (COPAM), reunindo concessionárias de 
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energia e instituições do setor elétrico. Entre os 

objetivos deste fórum, objetiva-se discutir 

caminhos e alternativas para aprimoramento 

das metodologias utilizadas nos estudos do 

setor e a melhoria constante na qualidade dos 

dados fornecidos pelas empresas a partir dos 

sistemas SIMPLES/SAM, dos quais são 

produzidas as estatísticas utilizadas em 

diversos produtos elaborados pela EPE, como a 

Resenha Mensal do Mercado, o Anuário 

Estatístico de Energia Elétrica, os estudos de 

demanda que subsidiam o PDE e o PNE, e o 

Balanço Energético Nacional. 

POTENCIAL DE RECURSOS ENERGÉTICOS   
DISTRIBUÍDOS 

Entre as atribuições da EPE definidas na lei 

10.847/2004, encontra-se o de quantificar 

potenciais de recursos energéticos e, no 

contexto de crescente importância dos 

Recursos Energéticos Distribuídos, em 2019 a 

EPE realizou diversas iniciativas: 

 Desenvolvimento e publicação do 

módulo rural do SIENERGIA, plataforma 

que permite avaliar o potencial energético 

municipal dos resíduos da agropecuária. A 

publicação desta plataforma representou, 

por sua vez, a conclusão do projeto do PDI 

2016-2019 “Estudos de Planejamento 

para Aproveitamento de Resíduos Rurais 

para Fins Energéticos”; 

 Construção, em colaboração com a 

Universidade de São Paulo (USP), do mapa 

de biogás do estado de São Paulo; 

 Estudo sobre potencial de biogás 

oriundo de resíduos de rebanhos 

extensivos, através do Informe Técnico 

pecuária bovina EPE-DEA-IT 002/2019 

“Potencial de Biogás na Pecuária Bovina 

Brasileira”; 

 Avaliação do potencial energético dos 

resíduos urbanos, publicada a partir do 

Informe TécnicoEPE-DEA-IT-007/2019 

“Potencial Energético dos Resíduos 

Urbanos”;  

 Nota para discussão sobre Recursos 

Energéticos Distribuídos, documento de 

apoio aos estudos do Plano Nacional de 

Energia – PNE 2050, abordando 

procedimentos, conceituação, 

perspectivas e os desafios regulatórios e 

de planejamento; 

 Nota Técnica EPE DEE 023/2019 – 

“Resposta da Demanda: Conceitos, 

Aspectos Regulatórios e Planejamento 

Energético”, realizando contextualização 

sobre a resposta da demanda e dos 

programas já realizados no Brasil neste 

tema,  principais programas de resposta 

da demanda já realizados no mundo, e o 

papel dessa alternativa no planejamento 

da expansão de médio e longo prazo; 

Além desses produtos, a EPE também 

apresentou contribuição institucional a duas 

Audiências Públicas da ANEEL (001/2019 e 

059/2019), versando sobre tarifa binômia e a 

revisão da REN ANEEL 482, apresentando sua 

visão quanto ao impacto das alternativas de 

revisão sobre os estudos de planejamento 

energético sob responsabilidade da EPE.  

FERRAMENTAS E METODOLOGIAS  

Com uma das ações de transparência de 

metodologias e ferramentas utilizadas nos 

estudos realizados pela EPE, em 2019 foram 

realizadas as seguintes iniciativas: 

 Publicação da Nota Técnica EPE DEA 

003/2019 – “Metodologia: Modelo de 

Projeção da Demanda de Eletricidade”, 
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descrevendo a metodologia de projeção 

de demanda de energia elétrica utilizada 

nos estudos de mercado e carga em 

produtos que incluem o Plano Decenal de 

Energia (PDE), o Plano Nacional de Energia 

(PNE) bem como os estudos do 

planejamento da operação e suas revisões 

quadrimestrais;  

 Criação de simulador de viabilidade de 

ônibus elétricos, disponibilizado no “site” 

da EPE, permitindo avaliar a viabilidade de 

adoção destes veículos em frotas 

municipais, ou até mesmo identificar quais 

seriam os maiores obstáculos para a 

adoção desta alternativa ao sistema de 

transporte público rodoviário. Além do 

simulador também foram produzidos um 

guia para seu uso e um vídeo explicativo. 

ESTUDOS AMBIENTAIS DE POTENCIAIS 
HIDRELÉTRICOS 

Como um componente importante dentro das 

atribuições institucionais da EPE referentes à 

realização de estudos para aproveitamento de 

potenciais hidráulicos, em 2019 a EPE 

desenvolveu ações referentes a estudos 

socioambientais dos aproveitamentos 

hidrelétricos: Castanhera e Bem Querer. 

No tocante à UHE Castanheira, desde o 

cancelamento das audiências públicas em 

2018, a EPE tem envidado esforços junto à 

SEMA-MT visando novo agendamento de 

vistoria técnica e das audiências públicas. Além 

disso, em 2019, a EPE realizou várias ações 

visando a obtenção da manifestação da Funai 

sobre o Estudo do Componente Indígena - ECI 

e agendamento das reuniões com as 

comunidades indígenas para apresentação dos 

resultados do estudo. 

No que se refere aos estudos socioambientais 

da UHE Bem Querer (Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA/RIMA e os estudos associados, 

como o ECI), foi dada continuidade aos 

levantamentos de campo dos meios físico e 

socioeconômico e iniciadas as coletas do meio 

biótico e as oficinas do Diagnóstico 

Participativo da UHE Bem Querer. As oficinas 

são um importante espaço de diálogo e troca 

de informações sobre os seis municípios que 

fazem parte da área de abrangência dos 

estudos: Bonfim, Boa Vista, Cantá, Caracaraí, 

Iracema e Mucajaí. A construção do 

Diagnóstico Participativo está planejada em 6 

etapas, das quais, 3 foram concluídas em 2019. 

Nessas oficinas, que contaram com a 

participação de representantes da sociedade 

civil e poder público, foram mapeadas as 

fragilidades e potencialidades do meio físico, 

biótico e socioeconômico.  

Outro importante elemento dos estudos é o 

Cadastro Socioeconômico, cujo objetivo é 

identificar o perfil socioeconômico das pessoas 

e propriedades que poderão ser atingidas. As 

atividades para divulgação do cadastro se 

iniciaram em novembro de 2019 e a aplicação 

de questionários iniciada nos municípios de 

Mucajaí e Iracema, em dezembro de 2019, 

terão continuidade em 2020 nos demais 

municípios. 

Com relação ao ECI, os serviços de campo não 

foram iniciados em virtude da dificuldade da 

Funai em agendar as reuniões de apresentação 

e aprovação do Plano de Trabalho com as 

comunidades indígenas. Sendo assim, durante 

todo o ano de 2019, a EPE continuou envidando 

esforços com o intuito de obter da Funai a 

definição da agenda de reuniões com essas 

comunidades. 

Finalmente, como informação relevante que 

afeta ambos os aproveitamentos hidráulicos 

aqui mencionados, em agosto de 2019, o 

Conselho do Programa de Parcerias de 
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Investimentos da Presidência da República, por 

meio da Resolução n. 72, publicada no DOU de 

06/09/2019, recomendou a qualificação de 

empreendimentos públicos federais do setor 

de energia, dentre eles a UHE Castanheira e 

UHE Bem Querer, no âmbito do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da 

República – PPI, para fins de apoio ao 

licenciamento ambiental e de outras medidas 

necessárias à viabilização desses projetos. 

Desde então, a EPE tem provido a Secretaria 

Especial do Programa de Parcerias de 

Investimentos (SPPI) de informações sobre o 

projeto e estudos relacionados. 

ESTUDOS AMBIENTAIS DE POTENCIAIS DE 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

Dentre os estudos socioambientais conduzidos 

pela EPE em 2019 referente ao aproveitamento 

de recursos de petróleo e gás natural no Brasil, 

está o Estudo Ambiental de Área Sedimentar 

(EAAS) da bacia sedimentar do Solimões, que é 

um estudo de planejamento para avaliar quais 

áreas naquela bacia são aptas ou não para 

exploração de petróleo e gás natural. Nas áreas 

consideradas aptas, há também o objetivo de 

aumentar a segurança jurídica nos processos 

de licenciamento ambiental das atividades ou 

empreendimentos de exploração e produção 

de petróleo e gás natural. Em 2019, foram 

concluídos sete dos 10 produtos previstos em 

contrato com a consultoria que realiza a 

avaliação de dados em campo e que incluem, 

dentre outros temas, modelagem 

hidrodinâmica, caracterização da atividade de 

petróleo e gás na região, diagnóstico 

socioambiental, cenários de referência e de 

desenvolvimento, análise de impactos e riscos 

ambientais. Ainda como destaque em 2019: (i) 

realização da segunda oficina do Estudo, em 

Manaus, com participação de representantes 

de povos indígenas e de comunidades 

tradicionais, de universidades, da 

administração pública, do terceiro setor e de 

empresas do setor de petróleo e gás natural; (ii) 

início, em dezembro, da consulta pública 

“online” do Estudo que se estenderá até março 

de 2020, com o objetivo permitir a ampla 

participação da sociedade por meio da coleta 

de contribuições ao estudo. 

COMUNICAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS E 
INTERVENIENTES 

Durante o ano de 2019, a EPE realizou seis 

reuniões com o Ibama para troca de 

informações sobre o planejamento e o 

licenciamento de empreendimentos de 

transmissão. Essas reuniões terão continuidade 

em 2020 e visam tanto o aperfeiçoamento dos 

estudos de planejamento elaborados ou 

coordenados pela EPE, a partir de experiências 

trazidas pelo Ibama, quanto suprir esse 

Instituto de informações sobre o 

planejamento, no interesse dos licenciamentos 

praticados pelo órgão. 

Também foram realizadas reuniões com o 

Instituto Ambiental do Paraná e prefeitura do 

município de Araucária, naquele estado, 

relativas ao planejamento da expansão da 

transmissão na Região Metropolitana de 

Curitiba; reunião com a prefeitura de São 

Gonçalo/RJ, para estudo de transmissão na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro; e com 

o Exército Brasileiro, para estudo de 

transmissão na Região Metropolitana do 

Recife. 

Em outubro de 2019, a EPE promoveu o 

Workshop “O Leilão de Transmissão 002/2019 

e os Estudos de Planejamento”. O evento teve 

como objetivo apresentar os aspectos técnico-

econômicos e socioambientais dos 

empreendimentos que vieram a compor os 

lotes do Leilão de Transmissão 002/2019, 

realizado em dezembro. O “workshop” contou 

com a participação do MME, Aneel e ONS, e foi 
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dirigido principalmente para transmissoras e 

consultorias. Na ocasião foi lançada página no 

site da EPE sobre os leilões de transmissão, 

contendo informações e vídeos sobre cada um 

dos lotes. 

Adicionalmente, em 2019 a EPE produziu uma 

série de Informativos Técnicos ao MME 

referentes a: 

 interferências entre empreendimentos 

energéticos existentes e planejados com 

áreas propostas para alteração do Parque 

Nacional de São Joaquim, do Parque 

Nacional de Brasília e da Floresta Nacional 

de Brasília; 

 informações sobre as usinas 

hidrelétricas (UHEs) estudadas pela Chesf 

no rio Parnaíba;  

 levantamento de UHEs para realização 

de estudos de viabilidade ou revisão de 

estudos de inventário, localizadas nas 

regiões Sul e Sudeste; 

 qualificação do projeto da UHE Bem 

Querer no Programa de Parcerias de 

Investimentos da Secretaria Especial do 

Programa de Parcerias de Investimentos - 

SPPI/SG-PR;  

 qualificação do projeto da UHE 

Castanheira no Programa de Parcerias de 

Investimentos da Secretaria Especial do 

Programa de Parcerias de Investimentos - 

SPPI/SG-PR;  

 informações sobre UHEs paralisadas ou 

não iniciadas por motivos relacionados ao 

licenciamento ambiental; 

 levantamento de informações sobre 

UHEs consideradas no planejamento da 

expansão; 

  análise de UHEs com potência entre 50 

MW e 1.200 MW, localizadas nas regiões 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste;  

 informações sobre potencialidades 

energéticas do estado do Acre, com ênfase 

ao potencial hidrelétrico estadual; 

 atendimento ao Requerimento de 

Informação (RI) n. 1833 de 2019, referente 

à solicitação de informações ao atual 

estágio do projeto da UHE Tabajara; 

 adoção de torres alteadas e 

autoportantes na LT 500 kV Manaus – Boa 

Vista, advinda de exigências do 

Licenciamento Ambiental. 

ANÁLISE DE CONJUNTURA DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

O documento consolida os fatos mais 

relevantes referentes aos biocombustíveis, que 

ocorreram no ano anterior à sua divulgação. Os 

principais temas abordados são: a oferta e 

demanda de etanol e sua infraestrutura de 

produção e transporte, o mercado de biodiesel, 

a comercialização de bioeletricidade nos leilões 

de energia, o mercado internacional de 

biocombustíveis, as expectativas para novos 

biocombustíveis e as emissões de GEE evitadas 

pela utilização dessas fontes de energia. Em 

2019, inseriu-se um capítulo de 

acompanhamento da Política Nacional de 

Biocombustíveis (RenovaBio). Nesta edição, o 

documento apresentou um artigo abordando a 

evolução do papel dos biocombustíveis na 

matriz energética nacional na última década, 

com destaque à segurança do abastecimento e 

à mitigação das emissões de gases de efeito 

estufa. Sua publicação no sítio eletrônico da 

EPE ocorreu em 24/06/2019. 
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ESTUDO SOBRE CENÁRIOS DE OFERTA DE ETANOL E 
DEMANDA DO CICLO OTTO 

Em 2019, foi publicada a quarta edição do 

estudo “Cenários de Oferta de Etanol e 

Demanda do Ciclo Otto”. Esse estudo visa 

contribuir para a identificação das 

oportunidades e ameaças ao abastecimento 

nacional dos veículos leves de ciclo Otto (etanol 

e gasolina automotiva), assim como para a 

discussão acerca das alternativas de políticas 

públicas. Para tanto, o documento apresenta 

três cenários de oferta de etanol e seus 

desdobramentos para a demanda do ciclo Otto 

e sobre o balanço nacional de gasolina A no 

horizonte 2020-2030. Adicionalmente, o 

documento também apresenta a oferta da 

bioeletricidade da cana exportada ao SIN e o 

potencial de produção de biogás, bem como 

uma estimativa da contribuição do setor 

sucroenergético para a redução das emissões 

de GEE no Setor de Energia e uma avaliação dos 

investimentos associados. Sua publicação no 

sítio eletrônico da EPE ocorreu em 19/12/2019. 

ESTUDOS SOBRE A DEMANDA DE ENERGIA DOS 
VEÍCULOS LEVES 

O informe sobre Demanda de Energia dos 

Veículos Leves objetiva apresentar cenários de 

demanda de ciclo Otto no horizonte 2020-

2030, de forma a cooperar para a identificação 

de oportunidades e ameaças sobre o 

abastecimento nacional de combustíveis. O 

estudo considera duas trajetórias de 

licenciamento, em função do cenário 

econômico e de avanços tecnológicos, como a 

penetração de veículos híbridos e elétricos. Em 

2019 a análise incluiu os três Cenários de Oferta 

de Etanol e Demanda do ciclo Otto. A 

participação dos combustíveis (gasolina A, 

etanol anidro e hidratado) no abastecimento 

dos veículos é obtida com base nas projeções 

de oferta interna de etanol, no preço 

doméstico da gasolina C, no perfil da frota de 

leves e na evolução da eficiência veicular. Sua 

publicação no sítio eletrônico da EPE ocorreu 

em 20/12/2019. 

ESTUDOS SOBRE OS INVESTIMENTOS E CUSTOS 
OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO NO SETOR DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS 

O informe sobre Investimentos e Custos 

Operacionais e de Manutenção no Setor de 

Biocombustíveis tem como objetivo apresentar 

a metodologia de cálculo, premissas e 

estimativas de investimentos (CAPEX) e custos 

operacionais e de manutenção (OPEX) relativas 

ao etanol de cana (1G e 2G), etanol de milho, 

biodiesel e biogás (setor sucroenergético), para 

o período 2020-2030. Sua publicação no sítio 

eletrônico da EPE ocorreu em 27/12/2019. 

MODELOS DE SUPORTE AO RENOVABIO 

Em 2019 continuou-se o desenvolvimento de 

estudos e modelos de suporte ao Ministério de 

Minas e Energia na implementação da Política 

Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e na 

definição das metas de descarbonização dos 

combustíveis. Houve o desenvolvimento de 

plataforma amigável do modelo de estimativa 

de preço do CBIO, do modelo de Impactos 

socioeconômicos totais (Modelo IO), do 

modelo de projeção de investimentos de 

biocombustíveis. Foram feitos testes no 

Modelo de Projeção de Impactos Inflacionários 

e iniciaram-se os estudos para a elaboração do 

Modelo de Qualidade do Ar e Saúde Pública. 

ESTUDOS DE SUPORTE PARA A AS PROJEÇÕES DE 
OFERTA DE ETANOL  

A área de Biocombustíveis realiza estudos que 

subsidiam as projeções de oferta de etanol e 

açúcar. Dentre as diversas análises elaboradas 

em 2019, destacam-se as seguintes: 

capacidade instalada de moagem de cana-de-

açúcar no brasil; mercado de açúcar (novos 

condicionantes do setor sucroalcooleiro e do 
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mercado mundial) e etanol de milho 

(levantamento das características técnicas e 

desenvolvimento de banco de dados). 

ESTUDOS DE SUPORTE PARA A AS PROJEÇÕES DE 
BIOELETRICIDADE 

As estimativas de participação da biomassa da 

cana na matriz elétrica necessitam de 

acompanhamento e evolução das 

metodologias. Em 2019 foi dado continuidade 

aos seguintes estudos: cogeração com 

biomassa de cana (potencial de geração 

elétrica); participação das usinas de biomassa 

de cana nos leilões de energia (avaliação e 

atualização do montante de energia contratada 

nos leilões); a injeção de energia no SIN (avalia 

a eficientização da geração elétrica a biomassa 

de cana e a quantidade de energia 

disponibilizada no ambiente de contratação 

livre) e integração dos bancos de dados 

sucroenergético. 

ESTUDOS SOBRE A OFERTA DE NOVOS 
BIOCOMBUSTÍVEIS  

A evolução tecnológica e iniciativas 

regulatórias impulsionam a participação de 

novos biocombustíveis no cenário energético 

nacional. Em 2019 foi desenvolvido estudo 

sobre o biogás/biometano do setor 

sucroenergético, que busca identificar seu 

potencial de produção a partir da vinhaça e da 

torta de filtro, e iniciado estudo sobre 

combustíveis alternativos de aviação, o que 

permitirá identificar as potencialidades do 

Brasil na produção deste biocombustível. 

ESTUDOS DE SUPORTE PARA AS PROJEÇÕES DE 
DEMANDA DO CICLO OTTO 

A demanda de energia do ciclo Otto necessita 

de estudos que embasem as premissas de 

projeção da EPE, além de subsidiar as 

discussões em diversos fóruns sobre o tema. 

Em 2019, dentre as diversas analises realizadas, 

destacam-se: penetração dos veículos híbridos 

e elétricos, com a caracterização das 

tecnologias; apresentação do panorama 

mundial (vendas, frota, preços e estações 

públicas de recarga) e das barreiras à entrada e 

à disseminação da tecnologia; e estadualização 

da demanda de combustíveis do ciclo Otto. 

ESTUDOS SOBRE OFERTA DE BIODIESEL ATÉ 2030 

Em 2019, foi atualizado este trabalho que teve 

como objetivo identificar oportunidades e 

ameaças ao abastecimento nacional dos 

motores de ciclo Diesel (biodiesel e diesel), 

assim como para a discussão acerca das 

alternativas de políticas públicas. O estudo 

apresentou três cenários para demanda de 

biodiesel, dentro da flexibilidade estabelecida 

pela lei. 

ESTUDO SOBRE A VENDA DIRETA DE ETANOL 

Em 2019, realizou uma avaliação da proposta 

de flexibilização da sistemática de 

comercialização de combustíveis, 

especificamente o etanol hidratado, 

possibilitando que seus fornecedores possam 

vendê-lo diretamente aos postos de revenda. O 

estudo focou nos aspectos relacionados ao 

planejamento energético nacional, em 

particular, foram abordados os eventuais 

impactos sobre o RenovaBio e o abastecimento 

de combustíveis, bem como algumas 

necessidades de mudanças tributárias. Sua 

publicação no sítio eletrônico da EPE ocorreu 

em 02/06/2019.  

PARTICPAÇÃO NO CICLO DE DEBATES DO IBP 

A EPE participou junto com o IBP – Instituto 

Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, 

do ciclo de debates sobre Transição Energética. 

Foram três ciclos, nos quais a EPE foi 

responsável pela elaboração dos textos de 

apoio, além de fazer apresentações e compor 

mesas de discussão. Os textos foram: 

Panorama sobre a Transição Energética; 
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Mudança Climática e a Transição Energética; 

Matriz Energética Brasileira e Matriz Energética 

Mundial. 

ZONEAMENTO NACIONAL DE RECURSOS DE ÓLEO E 
GÁS 2019  

O Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e 

Gás 2019 (ZNMT 2019) foi colocado em 

consulta pública no período de 14 de novembro 

a 05 de dezembro de 2019. Posteriormente, no 

dia 18 de dezembro, foi publicado no site da 

EPE, cumprindo o objetivo de manter 

atualizada uma base georreferenciada de 

informações, que permita representar zonas de 

importância petrolífera relativa das diversas 

áreas do País. O ZNMT 2019 destaca a 

importância petrolífera das áreas selecionadas 

pela agenda de rodadas de licitações de 2019-

2021 e dedica um capítulo complementar 

sobre a ocorrência de CO2 em bacias 

sedimentares brasileiras.  

ESTUDOS PARA A PREVISÃO DE PRODUÇÃO DE 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL  

Durante o ano de 2019, foram desenvolvidos 

estudos técnicos visando a elaboração das 

curvas de produção de petróleo e gás natural 

no médio prazo. Estes estudos basearam-se 

nos dados de reservas e recursos, com data 

referente a dezembro de 2018, bem como em 

informações apresentadas pelas 

concessionárias disponíveis à época. Os 

resultados das previsões apontaram uma 

produção de cerca de 5,5 milhões de barris por 

dia em 2030, com influente contribuição do 

pré-sal da Bacia de Santos. Esta perspectiva 

mantém o Brasil na posição de importante 

exportador de petróleo.  

ATUALIZAÇÃO DOS INDICADORES DE 
MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE E&P 

O monitoramento da eficácia de 

implementação da Política de E&P, em 

atendimento à Resolução CNPE n.º 17/2017, é 

feito por meio do acompanhamento da 

evolução dos indicadores previstos na Nota 

Técnica DPG-SPT n.º 02/2018. No ano de 2019, 

os seis indicadores atualmente utilizados no 

monitoramento foram atualizados e os 

resultados publicados em informe técnico. 

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA REATE – 
REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE  EXPLORAÇÃO 
E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM 
ÁREAS TERRESTRES 

O Programa REATE busca ampliar a política 

nacional de fomento às atividades de E&P de 

petróleo e gás em terra, propiciando sinergias 

entre os diversos agentes do setor. O Programa 

é composto por quatro frentes de trabalho 

relacionadas à regulação e inovação 

tecnológica, institucionalização da indústria e 

multiplicação de agentes, identificação do 

potencial de óleo e gás terrestre e promoção da 

concorrência. A  EPE foi responsável durante o 

ano de 2019 por dirigir os trabalhos e elaborar 

o plano integrado de ação para a frente de 

identificação e quantificação do potencial de 

óleo e gás terrestre. Em dezembro de 2019 o 

CNPE aprovou o Comitê do REATE que atuará 

na implementação das ações estabelecidas. A 

EPE foi deliberada participante oficial do 

Comitê e continuará responsável por 

coordenar os trabalhos para estruturar e 

propor ao CNPE estudos do potencial de 

petróleo e gás natural das bacias terrestres 

brasileiras.  

ESTUDOS DO POTENCIAL EXPLORATÓRIO DA 
MARGEM EQUATORIAL BRASILEIRA 

Em 2019, foi realizado o estudo para avaliação 

regional das bacias sedimentares da Margem 

Equatorial Brasileira (MEQ), a partir da análise 

de plays exploratórios e da verificação do 

potencial petrolífero, utilizando como 

ferramenta principal o Zoneamento Nacional 

de Recursos de Óleo e Gás. As cinco bacias que 
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compõem a MEQ foram avaliadas e os plays 

análogos agrupados em superplays. Desse 

modo, indicou-se os controles geológicos para 

os reservatórios análogos e para as chances de 

acumulações associadas aos plays. 

INFORME – COMPARAÇÃO DE PREÇOS DE GÁS 
NATURAL: BRASIL E PAÍSES SELECIONADOS 

Nesse informe foram analisadas as parcelas 

que compõem o custo do gás natural, 

realizando-se uma análise comparativa entre 

os preços da molécula e os preços finais para 

consumidores industriais em vários países. Os 

preços realizados no mercado brasileiro são 

analisados frente a cada uma de suas parcelas, 

buscando-se avaliar a contribuição de cada 

uma delas no preço final. 

INFORME – CUSTO DE GÁS NATURAL NO PRÉ-SAL 
BRASILEIRO 

Esse informe teve por objetivo estimar os 

preços de break-even do gás natural 

proveniente de projetos típicos do Pré-Sal 

brasileiro bem como simular os fluxos de caixa 

para distintos projetos, com base nas 

informações de custos de investimento 

(CAPEX) e de operação (OPEX). 

 

MAPA DE INFRAESTRUTURA DE GASODUTOS DE 
TRANSPORTE NO BRASIL 

Esse mapa tem por objetivo permitir observar 

um panorama da infraestrutura de oferta de 

gás natural, além dos Blocos de Exploração até 

a 13ª Rodada de Licitações da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 

ANP, e dos campos produtores de Óleo e Gás . 

SUPORTE AO MME EM ESTUDOS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

Nessa atividade foram realizados estudos 

específicos sobre o mercado de gás no Rio de 

Janeiro, Sergipe, Espirito Santo e Argentina. 

PARTICIPAÇÃO NO RELATÓRIO DO COMITÊ DE 
PROMOÇÃO A CONCORRÊNCIA 

Nessa atividade a EPE participou da elaboração 

da Nota Técnica – Propostas para o Mercado 

Brasileiro de Gás Natural do Comitê de 

Promoção da Concorrência no Mercado de Gás 

Natural. O comitê faz parte da iniciativa Novo 

Mercado de Gás. 

WORKSHOP PLANO INDICATIVO DE GASODUTOS 

Esse evento foi promovido pela EPE com 

participação do MME, ANP, ATGÁS e 

Transportadoras de Gás Natural no âmbito da 

construção do Plano Indicativo de Gasodutos 

de Transporte (PIG). Foi discutido as 

perspectivas para o transporte de gás natural, 

as oportunidades de expansão da malha de gás. 

NOTA TÉCNICA – TERMINAIS DE REGASEIFICAÇÃO 
DE GNL NO BRASIL – PANORAMA DOS PRINCIPAIS 
PROJETOS 

Nessa Nota Técnica foi abordado o panorama 

dos principais projetos de terminais 

anunciados, previstos e em estudo no País, com 

análises sobre seus graus e maturidade, etapas 

de desenvolvimento e status de cada 

empreendimento. O documento discute ainda 

alguns pontos relevantes na tomada de decisão 

da construção dessas infraestruturas, como a 

diferença entre a construção de terminais em 

portos públicos ou terminais de uso privado 

fora da área de Porto Organizado, e as 

principais etapas para obter as licenças e 

autorizações para este tipo de terminal. 

PLANO INDICATIVO DE GASODUTOS DE 
TRANSPORTE - PIG 

Nesse estudo foram apresentadas as análises 

realizadas pela EPE quanto aos gasodutos de 

transporte que podem vir a ser implementados 

nos próximos anos no Brasil, de forma 

indicativa, com base em estudos de oferta e 
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demanda, além de análises técnico-

econômicas e socioambientais. No PIG, foram 

mapeados pela EPE 11 projetos indicativos de 

gasodutos de transporte, sendo 2 deles 

baseados em projetos de gasodutos 

autorizados, 1 baseado na ampliação de 

gasoduto existente, e 8 com a finalidade de 

interligar novas ofertas à malha integrada de 

gasodutos de transporte. A soma dos 

investimentos referentes a todos os projetos 

estudados alcança o patamar de R$ 17 bilhões, 

sendo que sua extensão somada alcança cerca 

de 2.000 km.  

PLANO INDICATIVO DE PROCESSAMENTO E 
ESCOAMENTO DE GÁS NATURAL -  PIPE 

Nesse estudo buscou-se consolidar os projetos 

anunciados e indicativos de escoamento e 

processamento de gás que podem vir a ser 

construídas no País nos próximos anos, 

incluindo análises técnicas, econômicas e 

socioambientais para cada alternativa. Foram 

mapeados 11 projetos indicativos de gasodutos 

de escoamento conectados a UPGNs, sendo 7 

deles baseados em volumes de gás natural 

provenientes do pré-sal e 4 baseados em 

volumes de gás natural provenientes do pós-

sal. Os gasodutos somam cerca de 2.100 km de 

extensão. 

INFORME - MERCADO INTERNACIONAL DE GNL 
2018-2019  

Esse informe, que contempla o horizonte 2018-

2019, buscou apresentar o panorama do 

mercado internacional do GNL, destacando as 

suas principais características, prospectando 

suas tendências e analisando os seus principais 

impactos no Brasil. 

PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE MONITORAMENTO 
DA ABERTURA DO MERCADO DE GÁS NATURAL 

Esse comitê foi instituído pelo decreto n° 9.934 

de 24 de julho de 2019, com a finalidade de 

“monitorar a implementação das ações 

necessárias à abertura do mercado de gás 

natural”, entre outras disposições. O Comitê é 

formado pelo Ministério da Economia, pelo 

Ministério de Minas e Energia, pela Casa Civil, 

pelo Cade, pela ANP e pela EPE, com dois 

representantes (um titular e um suplente) por 

órgão participante. Os membros foram 

designados pela Portaria MME n° 338 de 28 de 

agosto de 2019. 

FATOS RELEVANTES DA INDÚSTRIA DO ÓLEO & GÁS 

A publicação Fatos Relevantes da Indústria do 

Óleo & Gás, iniciada em agosto, divulga 

mensalmente os principais eventos ocorridos 

na indústria de petróleo e gás natural. Em 

contexto internacional e nacional, contempla 

os segmentos de upstream, midstream e 

downstream do setor, bem como informações 

macroeconômicas, geopolíticas e regulatórias. 

A publicação mensal Fatos Relevantes da 

Indústria do Óleo & Gás contribui para 

disseminação mais acessível, célere e 

tempestiva de informações selecionadas para o 

mercado e público em geral. Sua publicação no 

sítio eletrônico da EPE ocorreu entre agosto e 

dezembro. 

BOLETIM DE CONJUNTURA DA INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO 

O Boletim de Conjuntura da Indústria do 

Petróleo apresenta, semestralmente, análises 

dos principais temas da indústria petrolífera 

mundial, com ênfase em aspectos técnicos, 

econômicos e geopolíticos. Ao longo de 2019, 

as duas edições publicadas indicaram as 

principais ocorrências geopolíticas que 

impactaram o setor no Brasil e no mundo entre 

julho de 2018 e junho de 2019, bem como as 

priorizações do Governo Federal para o 

desenvolvimento da indústria no Brasil. 

Venezuela e Argentina tiveram o panorama de 

suas indústrias petrolíferas analisadas. Sua 
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publicação no sítio eletrônico da EPE ocorreu 

em janeiro e em julho. 

BRAZILIAN OIL & GAS INDUSTRY REPORT 

O Brasil está se consolidando como um dos 

principais atores da indústria petrolífera 

mundial. Em 2019, foi iniciada a publicação do 

Brazilian Oil & Gas Report, periódico anual com 

redação em língua inglesa, que acompanha os 

últimos fatos relevantes e apresenta as 

tendências da indústria de óleo e gás brasileira. 

O relatório versou sobre as flutuações de 

preços, a produção, o comércio e a demanda 

no setor de óleo e gás no Brasil, com o objetivo 

de reduzir a assimetria de informações e 

contribuir para o investimento no País. Foram 

destacados: i) a produção doméstica de 

petróleo e gás natural atingiu novo recorde a 

partir do desenvolvimento do Pré-sal; ii) 

medidas tomadas pelo Governo Federal 

buscaram elevar a atratividade do upstream 

brasileiro, e promover o aumento dos 

investimentos na produção petrolífera; iii) para 

o downstream, as medidas consistem em 

identificar e com vistas a elucidar os entraves 

que inibem investimentos, aumentar a 

concorrência e reduzir gargalos ao crescimento 

do Brasil. Sua publicação no sítio eletrônico da 

EPE ocorreu em 19/12/2019. 

PROJEÇÕES DE PREÇO DO PETRÓLEO 

O documento disponibiliza as projeções de 

preços do petróleo do tipo Brent no curto, 

médio e longo prazos. Entre as premissas 

consideradas para as estimativas de preços de 

petróleo, o presente estudo contemplou o 

ritmo de crescimento da oferta e demanda por 

derivados fósseis, o aumento da participação 

de energéticos substitutos na matriz 

energética, novos investimentos em grandes 

projetos petrolíferos, as evoluções 

tecnológicas e os ganhos originários de 

eficiência energética, além de questões 

ambientais e geopolíticas. Sua publicação no 

sítio eletrônico da EPE ocorreu em 10/12/2019. 

PROJEÇÕES DOS PREÇOS INTERNACIONAIS DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO: HORIZONTE 2020 – 
2050 

Devido à situação de importador líquido de 

derivados de petróleo do Brasil, cresce a 

necessidade de realização de estudos sobre as 

perspectivas dos preços desses produtos no 

mercado internacional. A partir de análises da 

conjuntura e de tendências, e das projeções do 

preço do petróleo tipo Brent do cenário 

referencial da EPE, este estudo apresentou 

uma projeção do comportamento dos 

principais combustíveis derivados de petróleo. 

Sua publicação no sítio eletrônico da EPE 

ocorreu em 30/12/2019. 

SÉRIE DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS 

A EPE iniciou uma série de estudos com o 

objetivo de esclarecer a composição do preço 

dos combustíveis para permitir uma melhor 

análise dos reais motivos por trás de suas 

oscilações ou mesmo de estabilidade diante de 

expectativas de redução. Um dos relatórios 

descreve a composição do preço de realização 

dos derivados de petróleo, que representa 

apenas uma parcela do preço praticado nos 

postos junto ao consumidor final. O segundo 

documento registra a composição das margens 

brutas de comercialização, incluindo as etapas 

de distribuição e revenda. As publicações no 

sítio eletrônico da EPE ocorreram a partir de 

setembro. 

PROJEÇÕES DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS 
LÍQUIDOS PARA ATENDIMENTO AOS SISTEMAS 
ISOLADOS EM 2020 

O estudo desenvolveu uma metodologia de 

cálculo que embasou as projeções dos preços 

dos combustíveis líquidos usados na geração de 

energia elétrica em Sistemas Isolados em 2020, 

a fim de dar suporte à Câmara de 
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Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) nas 

estimativas de previsão orçamentária da Conta 

de Consumo de Combustíveis (CCC). Nesta 

publicação, são descritas as premissas 

adotadas para a projeção, apresenta-se a 

análise dos elementos que compõem os preços 

dos combustíveis e a discussão de suas 

especificidades para cada Unidade Federativa. 

Os resultados permitem reflexão e ampla 

utilização nas etapas de planejamentos 

energético e orçamentário do Brasil. Sua 

publicação no sítio eletrônico da EPE ocorreu 

em 21/10/2019. 

PRECIFICAÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL MARÍTIMO 
PARA CABOTAGEM 

O documento publicado traça um perfil desta 

modalidade de navegação no País e desenvolve 

um estudo de caso, avaliando os efeitos fiscais 

de uma hipotética não incidência tributária 

sobre a venda do bunker utilizado na 

cabotagem, objetivando auxiliar na 

eliminação/mitigação dos obstáculos ao 

crescimento da atividade no Brasil. Sua 

publicação no sítio eletrônico da EPE ocorreu 

em 30/12/2019. 

 

IMO 2020: A NOVA REGULAMENTAÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS MARÍTIMOS 

A EPE realizou estudo sobre a nova 

regulamentação de combustíveis marítimos. A 

pesquisa abarcou temas como: i) especificação 

dos combustíveis marítimos e mercado 

mundial; ii) regulamentação da IMO 2020; iii) 

alternativas de combustíveis para atendimento 

ou não à nova regulamentação; iv) impacto da 

IMO 2020 na demanda de combustíveis 

marítimos; v) impacto da IMO 2020 nos preços 

de petróleo e derivados; vi) consequências 

para o transporte marítimo; vii) mercado de 

combustíveis marítimos no Brasil; e viii) IMO 

2020 e implicações para o Brasil. Sua 

publicação no sítio eletrônico da EPE ocorreu 

em 27/12/2019. 

PERSPECTIVAS DE IMPLANTAÇÃO DE REFINARIAS 
DE PEQUENO PORTE NO BRASIL 

Alinhado aos Programas Governamentais do 

setor petrolífero nacional, discute-se a 

introdução de novos agentes na cadeia do 

abastecimento de combustíveis: as refinarias 

de pequeno porte (minirrefinarias). A operação 

de uma refinaria de pequeno porte surge como 

uma alternativa para maior valorização do 

petróleo produzido em terra, além de ampliar 

o número de agentes ofertantes de derivados 

no País. O estudo apresenta os diversos 

aspectos relacionados a implantação de deste 

tipo de empreendimento no Brasil e suas 

perspectivas, dado o contexto de produção 

doméstica de petróleo terrestre e o 

abastecimento nacional de derivados. 

Analisam-se as condições para viabilidade 

econômica deste tipo de empreendimento a 

partir dos volumes de matéria-prima (petróleo) 

regional disponíveis, a localização da refinaria, 

a presença de mercados consumidores 

promissores, entre outros. Sua publicação no 

sítio eletrônico da EPE ocorreu em 27/02/2019. 

ANÁLISE TRIBUTÁRIA PARA MONOFASIA DE 
COMBUSTÍVEIS 

A partir de solicitação feita pelo MME, a EPE 

elaborou, em maio, uma Nota de 

Esclarecimento que busca contribuir com 

informações para suporte a propostas de 

alterações nas normas legais e infralegais à luz 

da tributação federal e estadual dos 

combustíveis em regime monofásico.  
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IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DE POLÍTICAS 
TRIBUTÁRIAS PARA COMBUSTÍVEIS EM SP E MG 

Em 2019, realizou-se estudo interno para 

mensurar os impactos socioeconômicos de 

alterações nas alíquotas do ICMS de Etanol 

Hidratado e de Gasolina C para os estados de 

São Paulo e de Minas Gerais 

ESTUDOS REALIZADOS PARA ANALISAR DIRETRIZES 
PARA A PROMOÇÃO DA LIVRE CONCORRÊNCIA NO 
ABASTECIMENTO 

Foram elaborados três estudos, com 

contribuição da EPE, que versaram sobre os 

seguintes assuntos: i) verticalização e 

comercialização direta; ii) modelos de 

comercialização de GLP; iii) acesso a dutos e 

terminais terrestres. Os estudos foram 

consolidados em relatório elaborado no âmbito 

da Iniciativa Abastece Brasil. Este relatório 

atende ao Artigo 2º da Resolução CNPE nº 

12/2009, com vistas a análise das diretrizes 

para a promoção da livre concorrência no 

abastecimento, sendo publicado no sítio do 

MME em dezembro de 2019.  

 

 

ESTUDOS REALIZADOS PARA AVALIAR AS 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 
AQUAVIÁRIOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

A Resolução CNPE nº 18/2019 instituiu o 

Comitê de Avaliação do Abastecimento de 

Combustíveis Aquaviários, do qual a EPE foi 

convidada e teve importante participação. O 

referido Comitê realizou estudo com o intuito 

de avaliar as condições de fornecimento de 

combustíveis aquaviários com teor de enxofre 

limitado em 0,5% em massa em todo o 

território nacional. A EPE, neste comitê, 

realizou pesquisa e análise sobre alternativas 

de atendimento à nova regulamentação da 

IMO, impacto na demanda de combustíveis 

marítimos, precificação internacional de 

petróleo e derivados, com reflexos no preço do 

bunker no Brasil. O relatório final foi publicado 

no sítio do MME em dezembro de 2019). 
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Perspectivas para 2020 

O ano de 2020 demanda esforços na continuidade e consecução das 

iniciativas estabelecidas em 2019. Destacam-se, nesse contexto: 

 Elaboração de estudos para a implementação das ações visando à 

modernização do arcabouço legal-regulatório do setor elétrico, no 

âmbito do Comitê de Implementação da Modernização do Setor 

Elétrico – CIM, instituído pela Portaria MME nº 403/2019; 

 Monitoramento e execução de ações visando ao atendimento das 

diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE no 

âmbito do Novo Mercado de Gás, em especial estudos e 

recomendações em apoio ao Comitê de Monitoramento do Novo 

Mercado de Gás (Resolução CNPE nº 16/2019); 

 Participação nas atividades do Programa de Revitalização das 

Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em 

Áreas Terrestres (REATE 2020), instituído pela Resolução CNPE 

nº 27/2019, em especial na coordenação de um dos subcomitês 

estabelecidos no âmbito do Comitê para Revitalização das 

Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em 

Áreas Terrestres; 

 Estudos no âmbito do Comitê Técnico Integrado para o 

Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais Derivados 

de Petróleo e Biocombustíveis (CT-CB), criado no contexto do 

programa do MME denominado “Abastece Brasil”, visando ao 

desenvolvimento do mercado de combustíveis e a segurança do 

seu abastecimento, com foco na promoção da livre concorrência 

no setor. 

Essas linhas de ação se coadunam com as diretrizes do novo planejamento 

estratégico do Ministério de Minas e Energia. Tendo em vista que a Lei 

nº 10.847/2004 prescreve que “os estudos e pesquisas desenvolvidos pela 

EPE subsidiarão a formulação, o planejamento e a implementação de ações 

do Ministério de Minas e Energia, no âmbito da política energética 

nacional”, fica claro que esse alinhamento é um dos elementos 

determinantes na priorização dos esforços da EPE. 

Ainda nesse contexto, a EPE deve continuar focada no permanente 

aprimoramento das principais peças de suporte ao planejamento 

energético nacional, em sintonia com as transformações e desafios do 

setor energético, com destaques para: 

 Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2030 (de 

periodicidade anual), fortalecendo análises integradas de petróleo, 

gás natural, derivados, biocombustíveis, energia elétrica, eficiência 

energética, recursos energéticos distribuídos, entre outros, 

considerando um adequado balanço de oferta e demanda; 

 Plano Nacional de Energia – PNE 2050 (de periodicidade 

quinquenal), bem como estudos complementares e cenários de 

longo prazo, apoiando a formulação de grandes direcionamentos 

no âmbito do MME e do CNPE; 

 Balanço Energético Nacional – BEN (de periodicidade anual), 

instrumento mais relevante de monitoramento da política 

energética nacional; 

Outros processos e projetos complementam o rol de trabalhos prioritários 

em 2020, como estudos das novas linhas de transmissão, habilitação 

técnica nos leilões de energia, estudos e projeções de crescimento da 
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demanda de energia elétrica, gás natural e outros combustíveis, políticas e 

ações na área de eficiência energética, estudos de viabilidade e de impacto 

ambiental de novas usinas hidrelétricas, estudos de atendimento aos 

sistemas isolados, entre outros. Cabe apontar ainda os estudos para apoio 

às negociações do Anexo C do Tratado de Itaipu, que devem continuar ao 

longo de 2020. 

Em razão da transição energética em curso e das perspectivas tecnológicas 

transformadoras do setor energético, a EPE deve também seguir investindo 

no sentido de antecipar discussões sobre as oportunidades de ganho de 

competitividade do Brasil, de forma a apoiar um posicionamento proativo 

dos formuladores da política energética. 

Sob a ótica orçamentária, a realidade fiscal do país tem imposto condições 

restritivas. Isso implica em 2020 a continuidade e ampliação do esforço de 

redução de despesas, com destaque para o aluguel do escritório-central, 

bem como a maximização dos resultados com uma estratégia de criação e 

fortalecimento de parcerias, reduzindo a pressão sobre o orçamento 

federal. Também faz sentido aprofundar análises de retorno sobre o 

investimento público na produção e disponibilização de estudos e dados 

abertos. Há estudos internacionais que apontam que, num ambiente de 

maior abertura nos mercados, torna-se ainda mais valiosa a produção e 

disponibilização gratuita aos agentes de dados e estudos, podendo o 

retorno ser dar ordem de dezenas de vezes sobre o investimento. Esse tipo 

de insumo é importante para subsidiar qualquer avaliação sobre a 

sustentabilidade da empresa e o retorno econômico dos recursos públicos 

empregados no desenvolvimento das suas atividades. 
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Gestão orçamentária e financeira 

A Lei n. 13.808, de 15 de janeiro de 2019 (LOA), destinou dotações 

orçamentárias para EPE no exercício 2019, o valor inicial aprovado foi de 

R$ 147,3 milhões, após suplementações e cancelamentos, o valor final 

ficou em R$ 130,2 milhões.  

Do valor final aprovado, R$ 87,9 milhões foram destinados a despesas de 

pessoal e benefícios, R$ 1 milhão para despesas com operações especiais – 

sentenças judiciais e depósitos recursais – e R$ 41,3 milhões para despesas 

discricionárias.  

A execução orçamentária do exercício de 2020 foi significativamente 

impactada pelas as alterações de limites de empenho ao longo do exercício, 

conforme detalhado na tabela ao lado. 

O limite de empenho das despesas discricionárias se manteve desde maio 

com valor na ordem de grandeza de R$ 24 milhões. Todo planejamento da 

execução dessas despesas foi realizado considerando esse limite. Contudo, 

no mês de dezembro, o valor foi ampliado em R$ 7,5 milhões – um 

aumento de 30%. 

Com a ampliação inesperada ocorrida no final do exercício, a EPE buscou 

executar o máximo possível do limite estabelecido. Algumas despesas 

previstas para 2020 foram adiantadas, outras contratações puderam ser 

viabilizadas, porém, o percentual de realização dessas despesas ficou 

comprometido. 

 

 

Limite de Empenho 

Instrumento Legal 
Despesas Discricionárias  

PAC Não PAC Mês 

LOA 6.921.700 34.413.622 Janeiro 

Decreto nº 9.741 6.521.147 26.923.224 Abril 

Portaria nº 144 6.521.147 24.345.839 Maio 

Movimentação 
órgão superior 

4.521.147 24.845.839 Novembro 

Decreto nº 1.0136 4.521.147 32.413.622 Dezembro 

 

Pessoal e 
Benefícios

68%

Operações Especiais 1%

Não PAC
26%

PAC 5%

Discricionária
31%

LOA 2019

Fonte: SIAFI.
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Apesar de haver um aumento do valor total empenhado no mês de 

dezembro, o percentual de execução total implicou na redução de 92% em 

novembro para 88% em dezembro em função da ampliação do limite de 

empenho pelo Decreto n. 1.013.  

Sem a ampliação, esperava-se realizar 94% das despesas discricionárias 

(exceto PAC), contudo, a realização final ficou em 72%. 

No encerramento do exercício, foram empenhados 96% das despesas de 

pessoal e benefícios, 2% das despesas com operações especiais, 72% das 

despesas discricionárias totais. 

Das despesas discricionárias, aproximadamente R$ 19,5 milhões foram 

gastos na ação orçamentária 2000 – Administração da Unidade. Nela são 

alocadas todas as despesas de manutenção da empresa. Dentre as quais, 

foram gastos R$ 5,3 milhões com aluguéis e condomínios, R$ 1,6 milhão em 

tributos, R$ 1,5 milhão em limpeza e conservação, entre outros. Do valor 

total empenhado, 63% foram liquidados ainda em 2019, inscrevendo em 

restos a pagar a diferença. Foram empenhados R$ 128 mil em despesas de 

auxílio moradia de funcionários cedidos, e liquidados em 2019 o valor de 

R$ 107 mil. 
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Além disso, foram gastos R$ 5,2 milhões em despesas de tecnologia da 

informação e comunicação - R$ 2,3 milhões em custeio, R$ 2,9 milhões em 

investimento.  

 

 

Na ação de estudos de planejamento do setor energético que tem por 

objetivo a realização de estudos prospectivos de curto, médio e longo 

prazos das necessidades de energia para o desenvolvimento sustentável do 

país, foram empenhados R$ 2,3 milhões, do montante total empenhado, 

R$ 1,1 milhão foram gastos com consultorias e R$ 1,1 milhão com serviços 

técnicos profissionais. Foi liquidado 71% do total empenhado nessa ação.   

 

A EPE executou no exercício de 2019 apenas despesas com publicidade 

legal proveniente de contratos com Fundo de Imprensa Nacional e Empresa 

Brasil Comunicação. 

Favorecido Contrato Total Empenhado Total Pago 

Fundo de Imprensa 
Nacional 

CT-EPE-
005/2017 

R$ 37.236,08 R$ 37.962,96 

Empresa Brasil de 
Comunicação 

CT-EPE-
012/2016 

R$ 7.155,00 R$ 9.463,80 

 Total R$ 44.391,08 R$ 47.426,76 

 

As despesas empenhadas dentro do escopo do PAC somaram o valor de R$ 

3,2 milhões e estão distribuídas nas ações de 20LF – Estudos de Inventário 

e Viabilidade para Expansão da Geração de Energia Hidrelétrica e 213E – 

Estudos Ambientais de Áreas Sedimentares. 

A ação orçamentária 20LF tem por objetivo desenvolver estudos visando o 

conhecimento do potencial hidrelétrico de bacias hidrográficas e estudos 

de viabilidade técnica e econômica de empreendimentos novos, visando à 

ampliação da capacidade de geração de energia elétrica. Nela foram 

empenhados R$ 1,4 milhões. Desses, 99,6% foram destinados a estudos de 

inventário e viabilidade da UHE Bem Querer e o restante ao estudo de 

viabilidade da UHE Castanheira. 

 

 

 

Consultoria TI 5%
Serviços Téc. Profissionais 4%

Manutenção de 
Software 25%

Service Desk 4%

Aquisição de software 30%

Ativos de Rede 6%

Computadores 17%

Outros 9%
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No âmbito dos estudos da UHE Bem Querer foram realizados: 

 Elaboração de estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA) e; 

 Elaboração de estudo de Componente Indígena (ECI); 

 Estudos preliminares para elaboração de projeto de proteção 

contra cheias. 

  

Os estudos da UHE Bem Querer tiveram sua execução orçamentária 

influenciada pela não autorização, pela FUNAI, do acesso às terras 

indígenas para realização do ECI e necessidade de elaboração de estudos 

complementares exigidos pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de 

Roraima e pelo IBAMA para elaboração de EIA/RIMA. Em função disso, o 

valor total realizado na ação 20LF foi inferior ao planejado. Já na ação 213E 

objetiva a elaboração de estudos multidisciplinares de abrangência 

regional, que envolvem pesquisas, investigações e levantamentos de dados 

técnicos e socioambientais, nas bacias sedimentares brasileiras terrestres 

ou marinhas. A totalidade do valor empenhado - R$ 1,7 milhões - 

Adm Unidade Aux Moradia Capacitação
Estudos Plan Setor

Energético
Total

Est. Inv. e Viab.
Expansão da
Geração de

Energia
Hidrelétrica

Est. Ambientais de
Áreas

Sedimentares
Total PAC

Limite Empenho 32.413.622 4.521.147

Total Empenhado 19.483.824 128.266 1.349.199 2.299.651 23.260.941 1.453.781 1.784.503 3.238.284

Total Liquidado 15.430.706 107.300 1.266.946 1.632.310 18.437.262 608.527 1.108.682 1.717.210
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objetivaram atender as despesas dos estudos de ambientais de áreas 

sedimentares da bacia terrestre de Solimões. 

No exercício de 2019, foram inscritos em restos a pagar aproximadamente 

R$ 19 milhões.  

Dos restos a pagar processados, quase a totalidade foi paga. Do total pago, 

91% refere-se a pagamento de salários, benefícios e encargos sociais. 

Desses, R$ 15,4 milhões restos a pagar não processados e R$ 3,55 milhões 

restos a pagar processados. Dos restos a pagar não processados, R$ 9,3 

milhões foram cancelados, 78% dos cancelamentos se deu em função de 

que o Acordo Coletivo de Trabalho firmado não teve efeitos retroativos, o 

restante foi pago. 

Desempenho orçamentário 

Em 2019, o processo orçamentário da EPE obteve um significativo avanço 

ao alinhar a proposta orçamentária com todas os projetos/atividades 

programadas no Plano Diretor Institucional (PDI) do Planejamento 

Estratégico Institucional e as ações previstas nos Planos Operacionais de TI 

(PDTI), Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) do Plano de 

Capacitação, consolidados no Plano Anual de Aquisições. 

O considerável aumento nas dotações autorizadas na LOA para 2019 no 

total de R$ 147.320 milhões, apontava para um cenário bastante favorável 

para a execução das ações programadas para o período, mantendo-se a 

meta de desempenho orçamentário alcançada em 2018, na ordem de 98%. 

Contudo o cancelamento de dotações e os limites de empenho e 

pagamento, iniciado com 1/18 avos pelo Decreto n. 9.711, de 15 de 

fevereiro de 2019, obrigou a EPE a adotar práticas de gestão para reduzir 

os reflexos e limitações do contingenciamento, procurando reavaliar e 

revisar o planejamento para 2019, retardando ou postergando, com isso, 

parte da programação de despesa prevista na LOA sem comprometer as 

atividades de manutenção e funcionamento, privilegiando o incremento 

das demandas de TI e Capacitação e as atividades prioritárias das áreas 

técnicas, a fim de manter o desempenho institucional da EPE e o 

cumprimento de suas finalidades estatutárias. Em dezembro, as 

programações e dotações orçamentárias foram descentralizadas e os 

limites de empenho foram restabelecidos até o valor da LOA com suas 

alterações.  
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No período, diversos avanços foram implantados ou consolidados no 

processo orçamentário e financeiro. Como exemplo, destacamos: 

 Criação das Unidades Gestoras Responsáveis (UGR’s) em cada 

unidade organizacional da empresa para possibilitar maior autonomia 

a cada uma para gerir seus recursos, definir e controlar suas próprias 

ações (alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional) buscando 

maior eficiência organizacional; 

 Consolidação do calendário de planejamento estratégico e dos 

planos operacionais; 

 Simplificação dos processos de aquisição, empenho e pagamento 

dos eventos de capacitação; e 

 Aperfeiçoamento do gerenciamento e controle do contrato de 

agenciamento de viagens. 
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Resultado financeiro 

A receita bruta de venda de produtos e serviços foi nula, sendo o lucro 

operacional impactado por outras receitas, no montante de R$ 

108.135.038, representada por: R$ 106.905.480 de subvenção 

governamental para investimento e custeio, R$ 787.974 de reembolso de 

leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), R$ 

261.215 de receitas financeiras e R$ 180.369 oriundos de outras receitas 

operacionais. O montante de 108.135.038 é 4% inferior à apresentada em 

2018, que foi na ordem de R$ 112.770.040. 

O reembolso de leilão supramencionado é referente ao contrato de 

concessão n. 02/2019 – ANEEL – processo n. 48500.002605/2018-68 – com 

a empresa EKTT 3 Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S.A. e ao 

contrato de concessão n. 03/2019 – ANEEL – processo n. 

48500.002605/2018-68 – com a empresa EKTT 4 Serviços de Transmissão 

de Energia Elétrica SPE S.A.   

Os custos e despesas operacionais somaram R$ 106.538.027 e, em 2018, 

R$ 105.879.078, o que corresponde um aumento de 0,62%. Esse acréscimo 

é impactado principalmente pela apropriação dos reajustes, em função do 

Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2018-2020, das tabelas salariais dos 

empregados regidos pelo Plano de Cargos e Salários e da tabela de 

remuneração dos Cargos Comissionados e das Funções Gratificadas. 

As despesas financeiras totalizaram R$ 285.462, impactadas pelas despesas 

com atualizações monetárias sobre Riscos Fiscais – Provisões para 

Contingências no total de R$ 284.470. 

Para fins de apuração de IRPJ e CSLL (Lucro Real), em 2019, a EPE apurou 

uma base de cálculo de R$ 2.138.712 sendo os tributos recolhidos, ao longo 
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 Assegurar recursos orçamentários e financeiros para 

cumprimento dos objetivos estratégicos da EPE; 

 Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira 

(planejamento, execução, monitoramento, ação); e 

 Implantar o Sistema de Custo na EPE. 
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 Criar e incentivar uma cultura de racionalização das 

despesas e redução de custo na EPE; 

 Manter o desempenho da execução orçamentária acima de 

96%; 

 Implementar melhorias contínuas nos processos, visando 

alcançar maior eficiência e eficácia; 

 Aperfeiçoar e simplificar o fluxo do processo de solicitação 

de concessão de viagens a serviço; e 

 Intensificar a comunicação dos resultados alcançados. 



 
 

103 
 
 

 

6     Alocação de recursos e áreas especiais de gestão 

Relatório Anual Integrado 2019 

do exercício, no total de R$ 333.966 (IRPJ) e R$ 192.484 (CSLL) e, em 2018, 

R$ 2.168.207, o que corresponde um decréscimo de 76%. 

No primeiro trimestre de 2019, foram reconhecidos como Ajustes de 

Exercícios Anteriores, dentro do Patrimônio Líquido o valor de R$ 965.121, 

referente à atualização de provisão para contingências do processo 

tributário do ISS-RJ ao período de 2008 a 2017, conforme posição emitida 

pela Fazenda Municipal do Rio de Janeiro em março/2019 e em 

atendimento à NBC TG 1000, seção 21 – Provisões, Passivos Contingentes 

e Ativos Contingentes. 

No exercício 2019, foi apurado lucro de R$ 785.099, sendo este totalmente 

absorvido pelos prejuízos acumulados derivados de ajustes de exercícios 

anteriores, não havendo dividendos a distribuir ao acionista. 

Em 30 de abril de 2019, a Assembleia Geral Ordinária deliberou a 

constituição da Reserva de Lucros Especial para Dividendos no Patrimônio 

Líquido no valor de R$ 603.639, representando o total dos dividendos 

mínimos obrigatórios e dividendos complementares, ambos de 2018. No 

encerramento do exercício 2019, foi utilizado R$ 180.022 dessa reserva de 

lucro para absorver o saldo residual dos prejuízos acumulados derivados de 

Ajuste de Exercícios Anteriores. Os recursos de caixa e equivalente-caixa, 

que representam a conta limite de saque dentro da conta única do Tesouro 

Nacional, apresentam um saldo final de R$ 32.677.617. Sua utilização 

dependente de autorização na lei orçamentária anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstração de Resultado do Exercício 
 Ano 2019 Ano 2018 

RECEITA BRUTA = - - 

Receita de Vendas de Serviços - - 

Receita de Vendas de Mercadorias - - 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - - 

(-) Tributos Incidentes s/ Vendas - - 

RECEITA LÍQUIDA = - - 

Custos dos Serviços Prestados (64.264.885) (66.848.148) 

RESULTADO BRUTO = (64.264.885) (66.848.148) 

Despesas Operacionais (42.273.142) (39.030.930) 

Outras Receitas Operacionais 107.873.824  112.506.993  

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS 
E DESPESAS FINANCEIRAS =  

1.335.797  6.627.916  

Receitas Financeiras 261.215 263.048 

Despesas Financeiras (285.462) (657.808) 

LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL = 1.311.549  6.233.156  

Despesa com Provisões de IRPJ e CSLL (526.450) (2.168.207) 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO = 785.099  4.064.949  

 

Demonstração de Lucro/Prejuízo Acumulado 

  Ano 2019 

( + ) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 785.099  
   

( - ) LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO (AEA) (965.121) 
   

( = ) SALDO LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO (180.022) 
   

( + ) RESERVA DE LUCRO ESPECIAL PARA DIVIDENDOS 180.022  
   

( = ) SALDO LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO 0  
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Contabilidade 

Estrutura 

Vinculada à Superintendência de Recursos Financeiros (SRF) da Diretoria de 

Gestão Corporativa, que inclui as equipes de Orçamento, Financeiro, 

Contabilidade e Viagens. As competências (incisos II e III do art. 28 do 

Regimento Interno) da Contabilidade estão organizadas em equipes de 

trabalho. 
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Os principais riscos econômico/financeira são os limites de empenho e pagamento (contingenciamento) previstos nos Decretos de 

programação orçamentária e financeira, que estabelecem o cronograma mensal de desembolso, com possíveis reflexos no não pagamento 

de fornecedores e de tributos (inadimplência ou mora), podendo comprometer a execução das atividades e projetos; impactando nas metas 

e comprometendo os objetivos estratégicos (planejamento estratégico e planos operacionais); o pagamento de encargos financeiros por 

atraso nos pagamentos; perda de credibilidade junto a fornecedores e crescimento de inscrições em restos a pagar. 

Para mitigar os prováveis riscos a Gestão Financeira vem aperfeiçoando o processo de elaboração do orçamento e adotando ações para o 

fortalecimento dos controles internos. 

SRF

Contabilidade

Contabilidade 
Pública

Contabilidade 
Privada

Contabilidade 
Fiscal

Contabilidade 
Paralegal

Orçamento Financeiro Viagens
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Composição, Responsabilidades, Nomes e Cargos 

A SRF/Contabilidade é composta por 03 pessoas: 

 

Atribuições da Contabilidade 

Atribuições do Setor Contábil 

a) Análise documental, classificação contábil, por sistema eletrônico de 
processamento de dados, elaborados na forma de arquivos-padrão, 
obedecendo às regras e a formatação estabelecidas na Legislação vigente, 
observando a codificação contábil estabelecida no Plano de Contas 
adotado pela EPE, de todas as operações contábeis realizadas 
diariamente;  

b) Efetuar os registros e provisões contábeis em atendimento ao regime de 
competência; 

c) Controle contábil da composição das contas patrimoniais;  
d) Análise e Elaboração de relatórios e demonstrativos mensais.  
e) Elaboração e entrega do SPED-ECD, em meio magnético;  
f) Fornecimento mensal dos arquivos magnéticos de dados existentes e 

relatórios gerados para atendimento ao SPED EFD-REINF; 
g) Atendimento a ocorrência de fiscalização da Controladoria Geral da União 

- CGU, Tribunal de Contas da União - TCU e Auditoria Externa, prestando 
os esclarecimentos e/ou relatórios necessários; 

h) Atendimento a ocorrência de fiscalização de tributos federais, estaduais, 
municipais e previdenciários, ou ainda, quando da realização dos 
trabalhos da auditoria externa, prestando os esclarecimentos e/ou 
relatórios necessários;  

i) Atualização e manutenção de todos os arquivos de dados e 
demonstrativos gerados, relativos aos Serviços Contábeis e Fiscais. 

j) Apuração de resultado; 
k) Análise e elaboração das demonstrações contábeis 

Atribuições da Contabilidade Pública 

a) Analisar os lançamentos contábeis do SIAFI 
b) Prestar assistência, orientação e apoio técnico aos ordenadores de 

despesa e responsáveis por bens, direitos e obrigações da União ou pelos 
quais responda; 

c) Registrar mensalmente no SIAFI a conformidade contábil após a análise 
das demonstrações contábeis, de acordo com as normas da Secretaria do 
Tesouro Nacional; 

d) Analisar atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do 
exercício, de forma a zelar pelo correto registro; 

e) Inscrever no SIAFI, os responsáveis por danos ao erário; 

Sandro da Silva Abilio  
Superintendente Adjunto – Nível Superior 

Período de Atuação na SRF: 05 anos 

CONTADOR RESPONSÁVEL 
(natureza de despesa 207) 

Sergio Araujo de Souza 
Analista de Gestão Corporativa – Nível Superior 

Período de Atuação na SRF: 10 anos 

CONTADOR SUBSTITUTO 
(natureza de despesa 207) 

 
Crislene dos Santos Tosta 
Assistente Administrativo – Nível Médio 

Período de Atuação na SRF: 01 ano 

ASSISTENTE CONTÁBIL 
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f) Manter atualizado o rol dos responsáveis da Empresa. 
g) Acompanhar e executar o calendário de encerramento do exercício 

financeiro da gestão; 
h) Emitir relatório sobre a análise das demonstrações financeiras; 
i) Efetuar inscrição no CADIN; 
j) Compatibilização e conciliação entre Contabilidade Societária e Pública, 
k) Elaboração dos demonstrativos inerentes a Contabilidade Pública; 
l) Contabilidade de custos aplicada ao setor público; e 
m) Atendimento aos órgãos de controle (MME, SEST e STN). 

Atribuições do Setor Fiscal (execução terceirizada) 

a) Análise documental, apuração, preenchimento de guias de recolhimento 
e escrituração fiscal com base na  emissão e recepção de Notas Fiscais, 
incluindo importações de bens e serviços, atendendo determinações 
constantes em regulamentos do ICMS, IPI e Prefeituras Municipais quanto 
ao ISSQN, INSS e CIDE; 

b) Orientação quanto à retenção e incidência de tributos de qualquer 
natureza (ISS, INSS, ICMS e retenções de tributos administrados pela RFB), 
indicando os fundamentos jurídicos; 

c) Análise documental, apuração, escrituração fiscal do Lucro Real através 
de Balancetes (Tributação pelo Lucro  Real; 

d) Análise documental, apuração, escrituração fiscal da Contribuição Social 
s/Lucro Líquido através de Balancetes (Tributação pelo Lucro Real) Análise 
documental, apuração, escrituração fiscal do PIS/PASEP e COFINS  

e) Elaboração das obrigações acessórias exigidos pelas respectivas 
fiscalizações: federal, estadual, municipal e distrital;  

f) Emissão das respectivas Guias de Recolhimento, exigidas pelas legislações 
federal, estadual e municipal; 

g) Apuração semanal, decendial, quinzenal ou mensal de saldos dos 
impostos (devedor ou credor), conforme dispuser os respectivos 
regulamentos; 

h) Efetuar a compensação e/ou retificação de tributos federais, estaduais e 
municipais, quando necessário; 

i) Atualização monetária de saldos de impostos devedores ou credores; 

j) Preenchimento, entrega e, se for o caso, retificação da Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF-WEB. Declaração do 
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e quaisquer Demonstrativos e 
Declarações  exigidos pela Secretaria da Receita Federal; 

k) Atendimento a fiscalização tributária; 
l) Acompanhamento mensal da regularidade fiscal da EPE para obtenção de 

certidões negativas junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e, 
m) Orientar e/ou participar na defesa de intimações fiscais. 
n) Geração validação e transmissão do SPED PIS/COFINS; 
o) Geração, validação e transmissão da declaração distrital: Livro Eletrônico-

Brasília-DF; 
p) Conferência dos documentos escriturados automaticamente no Sistema 

Nota Carioca, para validação da declaração de Serviços Tomados – DES no 
município do Rio de Janeiro; 

q) Conferência do SPED EFD-REINF; e 
r) Consultoria quanto a legislação tributária vigente. 

Atribuições da Paralegal 

a) Realiza os registros de pessoas jurídicas, obtenções de certidões, licenças, 
atos societários, gestão e documentos e muitos outros.  

b) Formalização de diversos atos, como Constitutivos e Deliberativos; 
c) Encerramento de pessoa jurídica; 
d) Inscrições: em CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal de cadastro 

imobiliário, dentre outros; 
e) Cadastro em FGTS; 
f) Avaliação de Certidões Negativas e débitos quanto a INSS, Receita 

Federal, e outros órgãos; e 
g) Cadastro de Pessoa Jurídica em Conselhos Regionais 
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Gestão de pessoas 

A EPE tem uma atuação pautada no capital intelectual, 

predominantemente, tendo em vista o papel institucional que 

desempenha. Isso se reflete em um corpo técnico de alta qualificação, 

garantindo, na prestação de seus serviços, as bases teóricas necessárias ao 

desenvolvimento do setor energético brasileiro. 

Avaliação da força de trabalho 

Em 2019, o quadro de pessoal próprio autorizado pela Secretaria de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais foi limitado ao número 

de empregados efetivamente contratados até 02/04/2019, passando a ser 

de 298 empregados (Oficio Circular nº 167/2019/CGPPE-SEST/MP). O 

quadro é composto por empregados concursados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, por empregados cedidos de 

outros órgãos e contratados por livre provimento, para o exercício de 

Cargos Comissionados. 

 

Composição da Força de Trabalho – 2019 

PCS* 
Livre Provimento 

c/ vínculo EPE s/ vínculo Cedido 
259 8 7 5 

92,83% 2,87% 2,51% 1,79% 

* Contempla 02 (dois) Dirigentes concursados EPE. 

 

O quadro de empregados efetivos vem sendo reduzido a cada exercício, 

principalmente em decorrência dos desligamentos ocorridos e pela 

inexistência de novos concursos públicos.  Em 2019 encerramos o exercício 

com um déficit no quadro de pessoal de 6% sobre o efetivo limitado em 

2019.  

 

 

314

302
289

2016 2017 2018

279 empregados 

60,22%    39,78%    2,15% 

20 ocupantes de cargo em comissão 

52,39%     47,61% 
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Na empresa há 04 (quatro) cargos, sendo 03 (três) de nível superior e 01 

(um) de nível médio. 

A força de trabalho da EPE é majoritariamente jovem, com faixa etária 

média de 42 anos, e apresenta maturidade profissional decorrente do 

tempo de atuação na empresa, cuja média é de 9 anos. 

Fazendo frente aos propósitos de promoção da inclusão social e 

profissional através da formação técnico-profissional a jovens, também 

contamos com jovens aprendizes e estagiários de nível superior.  

Além do quadro de pessoal próprio, atuam na empresa prestadores de 

serviços terceirizados para as atividades de serviços gerais, recepção e 

mensageria; técnicos de suporte para a área de tecnologia da informação; 

secretárias executivas e motoristas.    

 

 

  

Assistente 
Administrativo
9,3%

Advogado
2,3%

Analista de 
Pesquisa 
Energética
70,3%

Analista de 
Gestão 
Corporativa
18,1%

0,72%

6,81%

10,39%

26,88%

51,97%

3,23%

71 a 80 anos

61 a 70 anos

51 a 60 anos

41 a 50 anos

31 a 40 anos

até 30 anos

Faixa Etária

1,08%

30,11%

16,85%

51,97%

até 3 anos

acima de 3 anos

acima de 7 anos

acima de 10 anos

Tempo de EPE
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O ativo mais estratégico da EPE 

são os seus recursos humanos, de 

elevada qualificação e singular 

experiência. A natureza do nosso 

negócio exige que nosso quadro 

seja composto por uma relevante 

fatia de profissionais com pós-

graduação, o que se vê refletido 

no gráfico ao lado.  

 

 

 

 

 

Ensino Médio 
completo; 7; 

2%
Superior 
completo; 
59; 21%

Especialização 
completa; 86; 

31%

Mestrado 
completo; 
94; 33%

Doutorado 
completo; 
36; 13%
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Remuneração e Acordo Coletivo de 

Trabalho 

Em julho de 2019 a EPE e os Sindicatos representes dos empregados 

assinaram o Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2018-2020, provocando 

a extinção do processo de Dissídio Coletivo que estava em curso no TRT da 

1ª Região, referente ao período de 2018-2019. O Acordo, observando 

diretriz governamental, se restringiu basicamente à aplicação de cláusulas 

econômicas no exercício de 2019, sem efeito retroativo a 2018. 

Plano de Previdência Complementar 

O Plano CV EPE, administrado pela Fundação Eletrobrás de Previdência 

Complementar – ELETROS, é oferecido aos empregados mediante 

patrocínio. Tal benefício representa importante mecanismo de retenção de 

pessoal, tendo em vista a gama de vantagens aos participantes e 

beneficiários. Com dez anos de implantação, o Plano CV EPE alcança 257 

empregados participantes (92% do efetivo).   

Em 2019 o Plano CV EPE teve 18,03% de incremento em seu patrimônio. 

 

 

 

 

CLÁUSULAS ECONÔMICAS 

1,69%* a partir de janeiro de 2019 

3,55%** a partir de maio de 2019 

  sobre salários e auxílio saúde apenas. 
  *100% do INPC de maio de 2018. 
  **70% do INPC de maio de 2019. 

 Ratificação da jornada de trabalho e do banco de horas. 
 Redução do intervalo mínimo para 30 minutos para repouso e 

alimentação. 
 Possibilidade de parcelamento das férias em até três períodos. 

CLÁUSULAS NÃO-ECONÔMICAS 

R$90,44 mi
R$106,75 mi

2018 2019
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Política de Remuneração dos 

Administradores e Membros de 

Colegiados 

Composição da Remuneração 

Os membros da Diretoria, dos Conselhos de Administração e Fiscal e do 

Comitê de Auditoria recebem, à título de remuneração, somente 

honorários, que representam 100% da remuneração total. Não há outros 

elementos de remuneração. Adicionalmente, a metodologia de cálculo e o 

reajuste da remuneração dos dirigentes é aprovado pela Assembleia Geral, 

mediante recomendação da SEST. 

Objetivo 

Adoção de uma regra única, pela SEST, para a remuneração dos dirigentes 

de empresa estatal. 

Base Normativa 

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

da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios; 

 Decreto nº 8.945/2016, que regulamenta, no âmbito da União, a 

Lei nº 13.303/16, ao estabelecer que a remuneração dos 

administradores será sempre fixada pela assembleia geral e que o 

voto da União na assembleia geral que fixar a remuneração dos 

administradores das empresas estatais federais observará a 

orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Economia; 

 Decreto nº 9.745 de 08/04/2019 e a Resolução CGPAR nº 12/2016, 

que define a competência da SEST para fixar a remuneração dos 

administradores, dos conselheiros fiscais e membros do comitê de 

auditoria das empresas estatais federais; 

 Estatuto Social da EPE: Artigos 37, 39 e 40.  

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

interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo 

Federal, no que se refere à concessão de quarentena aos membros 

da Diretoria (Quarentena aos Membros da Diretoria). 

 

Conflito de Interesses 

 A área de Gestão de Pessoas coordena as análises de Conflito de 

Interesses, mediante demanda dos profissionais atuantes na empresa, por 

intermédio do SeCI - Sistema Eletrônico de Conflito de Interesses. 

Em 2019 houve 01 (uma) consulta, cuja análise resultou na concessão de 

autorização para o exercício da atividade pretendida. 
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Clima Organizacional 

O Programa de Clima Organizacional foi estruturado 

a partir de pesquisa de satisfação realizada 

internamente em 2016, com recursos e metodologia 

da área de recursos humanos, cujo Plano de Ação 

propôs um total de 14 ações. Ao final do exercício de 

2019 foram implementadas as ações priorizadas e que não representavam 

impacto financeiro significativo. 

As frentes a serem implementadas estavam vinculadas ao Planejamento 

Estratégico, que se encontrava em revisão, ao CEDOC (Centro de 

Documentação), cuja contratação não foi efetivada e à ambientação de 

novos concursados, o que não ocorreu. 

Em outubro de 2019 foi realizada nova pesquisa de satisfação com os 

empregados, utilizando os mesmos recursos e tecnologia da área de 

recursos humanos.  Encerramos o exercício analisando os resultados, que 

refletirão no relatório e revisão do Plano de Ação para se ajustar ao novo 

diagnóstico. 

 

 

 

 

 

Programa de Qualidade de Vida 

O Programa EPE Qualidade de Vida – PQV, objetiva 

prover condições adequadas de trabalho e valorizar, 

cuidar e reconhecer a importância da força de trabalho 

da Empresa, além de promover a saúde, a qualidade de 

vida e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos 

seus empregados. O PQV decorre do princípio de que é 

imprescindível a construção de um ambiente propício à participação dos 

empregados, como estímulo para o engajamento e a sensibilização de 

todos sobre a importância da adoção de um estilo de vida que favoreça o 

bem-estar. 

O PQV é composto por práticas institucionais - aprovadas e, quando 

cabível, custeadas pela empresa e por iniciativas apoiadas pela empresa - 

que são conduzidas e custeadas pelos empregados.  Contemplam as 

dimensões social, psicológica e física dos empregados e abrangem ginástica 

laboral, ações e campanhas de saúde, atividades físicas e de lazer, grupo de 

prática de CNV (Comunicação Não Violenta) entre outras. 

 

 

 

 

 

 

8 implementadas (57,14%) 

1 em andamento (7,15%) 

5 a serem implementadas (35,71%) 
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Desenvolvimento 

Plano de Capacitação Anual - PCA 

Alinhado com o Planejamento Estratégico, com a Política de Gestão 

Organizacional, com a Política de Gestão de Pessoas e com as diretrizes da 

Norma de Capacitação vigentes, o PCA apresenta diretrizes que norteiam a 

formação dos profissionais durante o exercício. Tais diretrizes são apoiadas 

pelo Comitê de Capacitação da EPE, que atua na análise e formulação de 

proposições das ações de capacitação, possibilitando a adoção de 

estratégias convergentes com o PCA e que reflitam as necessidades de 

todas as áreas da Empresa. 

Cada área realiza seu levantamento de necessidades dentro das linhas de 

desenvolvimento estabelecidas.  Após análises e consolidação de dados 

coordenados pela área de Gestão de Pessoas, o levantamento de 

necessidades institucional é submetido à aprovação da Diretoria Executiva. 

Em 2019, além das instrutorias internas realizadas, das temáticas técnicas 

desenvolvidas e da ampliação da participação em eventos internacionais, 

essenciais para o aprimoramento contínuo do corpo funcional, destacamos 

as seguintes ações de capacitação: 

 Desenvolvimento dos líderes da Empresa, nos níveis estratégico e 

tático; 

 Conselheiros e Administradores de Estatais em conformidade com 

a Lei nº 13.303/2016, versando sobre legislação societária e de 

mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, 

Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), temas 

relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de 

economia mista, além das políticas de Integridade, Gestão de 

Riscos, bem como o Código de Conduta, Ética e Integridade da EPE; 

e 

 Columbia Women´s Leadership Network in Brazil, mediante a 

aprovação de uma representante da EPE em processo seletivo no 

Programa Columbia Women´s Leadership Network in Brazil. 
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Investimento em Capacitação (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271 
ações de 

capacitação 

  143 cursos 

     97 seminários/workshops 

     23 ações de instrutoria interna 

  8 visitas técnicas 

289 

    profissionais 

      capacitados, dentre 

      Empregados, Dirigentes 

     e Conselheiros 

 R$ 1.349.199 

    em investimento para 

    capacitação dos empregados 

(inscrição + viagens) 

47% 

   Incremento da dotação       

     destinada a capacitação 

    em relação ao 

   Orçamento de 2018 

65% 

   Aumento da quantidade  

     de ações de capacitação 

     aplicadas em relação a 

    2018 

91 
 horas anuais de  

  capacitação aplicada,  

 por empregado 
 



 
 

115 
 
 

 

6     Alocação de recursos e áreas especiais de gestão 

Relatório Anual Integrado 2019 

Pós-Graduação 

Visando o incentivo ao autodesenvolvimento e a qualificação e atualização 

técnica e científica, a EPE apoia a realização de pós-graduação por seus 

empregados, tendo normativo específico que rege este processo. 

Em 2019, tivemos 19 empregados nesta modalidade de formação. Destes, 

16 receberam autorização de liberação de 8 horas semanais na jornada de 

trabalho para cursar créditos e elaboração de tese e para 03 (três) foi 

concedida licença sem vencimentos para cursar Pós-Graduação no 

exterior.  Ainda em 2019, 04 (quatro) profissionais concluíram o curso de 

Mestrado.   

Não houve investimento financeiro por parte da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Doutorado
9

Pós-Doutorado
1

Mestrado
9

 Trilhas do Conhecimento 

Ao longo do exercício também ocorreu o projeto “Trilhas do 

Conhecimento”, que tem por premissa o compartilhamento entre o 

corpo funcional da EPE e profissionais de referência no mercado, de 

forma a potencializar a sinergia interna do conhecimento, ao agregar 

inovação e reflexões estratégicas para a empresa e para o setor 

energético.   Este programa não envolve investimento financeiro. 

 

 Avaliação de Desempenho e Promoções 

O Plano de Cargos e Salários da EPE estabelece que a avaliação de 

desempenho é realizada anualmente e as promoções são concedidas, 

de forma alternada, nas modalidades Tempo de Serviço e por Avaliação 

de Desempenho (mérito).  

Em 2019 foi aplicada a promoção por Tempo de Serviço, contemplando 

87% (235) do total de empregados elegíveis à promoção (270).  
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Regulamento de Pessoal 

Em sua atuação a EPE observa a legislação pertinente e demais normas 

aplicáveis à Gestão de Pessoas, bem como o conjunto de regras e diretrizes 

estabelecidas ou referendadas pelo Governo Federal e órgãos de controle. 

Nesse contexto, a fim de orientar adequadamente a atuação dos 

empregados, em 2019 elaboramos e revisamos algumas documentações 

normativas afetas à gestão de pessoas, entre as quais o Regulamento de 

Pessoal da EPE, que disciplina, em âmbito geral, as relações trabalhistas 

entre a EPE e os seus empregados, em observância aos dispositivos legais 

previstos na Constituição Federal, na Consolidação das Leis do Trabalho e 

em legislação complementar, no Estatuto Social e nos normativos internos 

relacionados à gestão de pessoas. 

Riscos de Recursos Humanos 

Os principais riscos da gestão de recursos humanos são a não observância 

da legislação, das políticas e dos normativos instituídos pela Empresa e a 

perda de capital humano. 

A área de Gestão de Pessoas atua na análise, priorização e 

acompanhamento dos riscos identificados junto à área de Riscos, 

Integridade e Conformidade. 

 

 

Diversidade 

A EPE é uma empresa que enxerga a diversidade como forma de construir 

um ambiente de maior igualdade de direitos e menor discriminação para 

todo o corpo de trabalho da Empresa. Tanto que atualmente no seu 

Planejamento Estratégico, o respeito ao ser humano aparece como um 

valor da empresa. 

Para viabilizar as ações ligadas à diversidade foi criado o Comitê Interno de 

Gênero, Raça e Diversidade (CIGRAD), composto por 11 profissionais de 

todas as áreas da Empresa. Este Comitê procura promover as ações 

internas alinhadas às políticas públicas voltadas para a diversidade. 

Em novembro/2019, além de algumas campanhas em datas 

comemorativas que fazem parte da pauta em questão, o CIGRAD 

promoveu a palestra sobre “O futuro das masculinidades” em 

comemoração aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as 

mulheres, proporcionando a reflexão e debate sobre normas sociais e 

comportamentos relacionados a preconceitos e estereótipos de gênero, 

suas consequências e caminhos alternativos para buscar formas de 

masculinidades positivas e equitativas. 
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Os desafios ocorrem diariamente, muitos dos quais sem margem de previsibilidade, exigindo atenção e contínua melhoria dos processos de 

trabalho.  O grande acervo de dados, sendo a folha de pagamento em sistema informatizado e os demais em aplicativos, conjugado ao baixo 

efetivo da unidade de gestão de pessoal, exige um esforço coordenado para uma atuação corretiva e preventiva de forma a manter os resultados 

desejados. 

Os desafios futuros da EPE na gestão de pessoas são: 

a) atuar na recomposição da força de trabalho; 

b) promover ações de desenvolvimento de pessoal, visando aprimorar a gestão do conhecimento e a retenção de talentos, frente ao recurso 

orçamentário reduzido; 

c) aprimorar os processos de sucessão de líderes e de profissionais em funções críticas; e 

d) reter os empregados, tendo em vista as diretrizes orçamentárias restritivas do Governo Federal para a redução das despesas do Orçamento 

Geral da União e que impactam, dentre outras questões, nos acordos coletivos de trabalho e na revisão do Plano de Cargos e Salários da 

Empresa, vigente desde 2007. 
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Política de Aquisições 

A política de aquisições da EPE está vinculada às 

disposições do Regulamento de Licitações e Contratos 

da EPE, bem como às demais normas aplicáveis, cuja 

finalidade é orientar as aquisições de bens e serviços, 

de modo a suprir as necessidades institucionais, em 

prol do atendimento, em última análise, da missão da 

Empresa.  

Da política de aquisições decorre o Plano Anual de Aquisições - PAAq, 

instrumento que materializa o conjunto de demandas a serem licitadas ao 

longo do exercício, consistindo no substrato da proposta orçamentária. A 

política de aquisições tem como principais fundamentos a ética e a 

eficiência nas contratações, em observância aos princípios da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e, ainda, 

da probidade administrativa, da competitividade, da vinculação ao 

instrumento convocatório e do julgamento objetivo, de modo a resguardar 

o interesse público e institucional nas contratações. 

Por fim, a política tem como diretrizes observar as boas práticas da 

administração pública, promover a sustentabilidade na contratação de 

bens e serviços, garantir, por meio da racionalização e da simplificação de 

processos, a melhoria contínua dos processos de contratação de bens e 

serviços e de gestão de contratos, viabilizar o gerenciamento dos processos 

de aquisição por meio de indicadores de preços, de quantidade e de 

qualidade e estabelecer que as contratações de tecnologia da informação 

sejam precedidas de planejamento e elaboradas em harmonia com o Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação. 

 

 

Atender às necessidades e às particularidades da 
Presidência e das Diretorias da EPE, em função das 
especificidades dos objetos a serem contratados para 
atendimento à missão institucional da Empresa, é o 
principal desafio da gestão de licitações e contratos. 

Aperfeiçoar a infraestrutura e serviços de apoio e 
aprimorar a gestão orçamentária e financeira nas 
aquisições da EPE também são desafios da gestão das 
licitações e contratos. 

Entende-se que a elaboração tempestiva do Plano Anual 
de Aquisições da EPE, de forma integrada com o Projeto 
de Lei Orçamentária Anual, é instrumento essencial para a 
adequação, a celeridade e a assertividade das 
contratações e, dada a importância, a sua elaboração 
tardia pode vir a comprometer o processo de aquisição da 
empresa. 

A falta de sistemas informatizados de gestão que visam 
maior eficiência e controle do trabalho executado, bem 
como o número reduzido de pessoal atuando na gestão 
das licitações e contratos da Empresa, frente às demandas 
crescentes, são as fraquezas identificadas nesse processo 
de negócio. 

DESAFIOS, FRAQUEZAS E RISCOS NA GESTÃO DAS 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
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Infraestrutura e gestão patrimonial 

Investimentos em infraestrutura 

Em 2019, a EPE não realizou investimentos na infraestrutura do Escritório 

Central. Entretanto, prestou contínuo esforço para mantê-lo para prover 

adequado ambiente de trabalho ao corpo funcional da Empresa por meio 

das manutenções regulares, como desinsetização, troca dos filtros de ar 

condicionado, lavagem e higienização de carpetes e cadeiras, limpeza de 

dutos, recarga e reteste de extintores de incêndio e análise físico-química 

do ar. 

Gestão patrimonial 

Inventário Patrimonial 

Em 2019, foi realizado inventário patrimonial em atendimento ao disposto 

na Portaria EPE/DGC n. 9 de 23/11/2018 e, após finalizados os trabalhos, o 

relatório elaborado pela Comissão de Inventário, juntamente com os 

respectivos laudos contábeis, foram apreciados pelo Diretor de Gestão 

Corporativa e aprovados. 

Doações realizadas 

Em 18/10/2019, a EPE realizou doação de 463 equipamentos de 

informática para a Prefeitura Municipal de Resende (RJ) (processo 

48002.002587/2019-16). O montante de bens tinha custo histórico de R$ 

637 mil, que estava totalmente depreciado em 2019. Logo, a baixa não 

causou impacto no Patrimônio Líquido. 

Aquisições de Bens 

Do ponto de vista patrimonial foram investidos em aquisições de bens 

R$ 3.189.588. 

Ativos de TI (computadores, equipamentos de rede) somaram 30,38% dos 

investimentos em ativo imobilizado em 2019, enquanto as Licenças de 

Software representaram a maior fatia, com 68,88%. Já Móveis e Utensílios 

compuseram apenas 0,73%. 

 

 

Locação de Imóveis  

A EPE não possui imóveis próprios e ocupa atualmente 3 (três) andares do 

Edifício RB1, situado na Avenida Rio Branco, n. 1, alugados junto à Caixa 

de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. 
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Gastos com Locação de Imóveis  

 Escritório Central (Rio de Janeiro)  

A EPE ocupa 3.617,37 m² no edifício RB1 no Rio de Janeiro. De acordo com 

o Decreto n. 7689/2012, de 2 de março de 2012, a área média por 

empregado deve ser de até 9 m². Considerando um quadro efetivo de 298 

empregados e uma população de 341 pessoas (incluindo estagiários e 

terceirizados) seriam necessários aproximadamente 3.069 m². As despesas 

com eventuais reformas e manutenções nos imóveis são de 

responsabilidade da EPE. 

 

Evolução dos gastos com locação (Escritório Central) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sede (Brasília) 

Em 2017, a EPE rescindiu o contrato de locação de imóvel comercial de 

terceiros e firmou o Contrato n. 07/2017-MME de Cessão de Uso Gratuito 

de Bem Público com o Ministério de Minas e Energia. 

A sede atual da EPE está instalada no prédio do MME na capital federal e 

ocupa 40 m². 
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Evolução dos gastos com locação (Sede) 

 

                            

         2017                  2019 

 

Sustentabilidade ambiental 

Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições 

Os instrumentos de contratação (editais de licitação e/ou dispensas) de 

serviços gerais (limpeza/copa/manutenção predial), veículos, telefonia, 

processamento de dados, manutenção de ar condicionado, equipamentos 

e fornecimento de material de escritório observaram, sempre que possível, 

os parâmetros estabelecidos na IN n. 01 de 2010/SLTI/MPOG e legislações 

complementares. 

 

Plano de Logística Sustentável 

O Plano de Logística Sustentável (PLS) é um instrumento de gestão e de 

planejamento que institui práticas de sustentabilidade e de racionalização 

dos gastos e dos processos administrativos. O PLS é estruturado em 

programas, iniciativas e metas de curto e médio prazos. Tem como alvo 

fundamental estabelecer diretrizes e um conjunto de instruções para a 

implantação de características de sustentabilidade na gestão da logística, 

visando a redução dos efeitos contrários ao meio ambiente. 

Desde 2012, a EPE vem adotando procedimentos e incentivando práticas 

voltadas para sustentabilidade ambiental. Com a constituição da Comissão 

Gestora do Plano de Logística Sustentável, foram adotados critérios para 

garantia da sustentabilidade nas contratações de bens e serviços e ações 

de sensibilização junto aos empregados, explorando temas aderentes às 

diretrizes da Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P – quais 

sejam: gestão de resíduos, licitação sustentável, qualidade de vida e uso 

racional de recursos. 

A execução do Plano de Gestão de Logística Sustentável tem contribuído 

para a redução de custos, com material de consumo, água e energia. E em 

2019 a EPE manteve os mesmos patamares de economia pela não 

utilização de galões de água e redução da utilização de plástico dos anos 

anteriores. O grande destaque foi a redução no consumo de energia 

elétrica.  

A coleta seletiva realizada pelo próprio Condomínio onde a EPE se encontra 

contempla a adoção de procedimentos para separação, mensuração e 
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destinação apropriada de papel de impressoras, impressos em geral, 

papelão, plásticos, pilhas, baterias, lâmpadas e metais, entre outros. 

Dentre as principais ações para adoção de boas práticas sustentáveis 

temos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Eficiência Energética 

A legislação brasileira estabelece que empresas concessionárias, 

permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica devam aplicar 

um percentual mínimo de sua Receita Operacional Líquida (ROL) em 

Programas de Eficiência Energética (PEE), seguindo os regulamentos da 

Aneel. Com base na regulamentação vigente (REN n° 556 de 2 de julho de 

2013), a Light SESA – concessionária pública de distribuição de energia do 

Grupo Light e que atende o município do Rio de Janeiro – destina 0,5% de 

sua ROL a projetos de eficiência energética, correspondendo, em média, a 

R$ 30 milhões por ano. 

Em março de 2019, foram concluídas as modificações propostas pelo 

Programa de Eficiência Energética. A instalação de lâmpadas LED, a 

redução na carga térmica por meio da aplicação de películas nas janelas e 

a segregação de circuitos, com a instalação de interruptores, marcaram em 

definitivo a redução do consumo de Energia Elétrica. 

 

 

 

 

 

 

8.000 
reais de economia com a 
substituição de galões de água 
por purificadores 

26.000 
garrafas PET não utilizadas 
com a substituição da água 
em garrafas por jarras 

217.500 
copos plásticos descartados a 
menos com a distribuição de 
canecas aos colaboradores 

 kWh R$ 

2018 1.025.114 963.706,90 

2019 843.519 801.680,61 

Redução 
181.595 
(17,71%) 

162.026,29 
(16,81%) 
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Economia (em R$) gerada a partir do 
funcionamento das medidas 

implementadas pelo Programa de 
Eficiência Energética, a partir da fatura 

de abril/2019 
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Governança de tecnologia da 

informação e comunicações 

O Modelo de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação da 

EPE foi criado com base nas melhores práticas e orientações do Guia de 

Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (GovTIC) do 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) 

e baseia-se em um Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CTIC-

E) e um Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CTIC-X).  

O Comitê Estratégico de TIC é representativo, formado pela Diretoria 

Executiva da empresa e presidido pelo Diretor Presidente. Tem como 

competências principais: assegurar o alinhamento entre as atividades de 

TIC e os objetivos estratégicos da EPE, aprovar as diretrizes para a 

formulação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações 

(PDTI), formular o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e 

Comunicações (PETI) e definir a prioridade de execução dos projetos e 

investimentos de TIC. 

O Comitê Executivo de TIC, de natureza consultiva, tem a finalidade de 

tratar e aconselhar sobre políticas, diretrizes, planejamento e ações 

relativas à Tecnologia da Informação e Comunicações no âmbito da EPE. É 

responsável, juntamente com a equipe da Superintendência de Tecnologia 

da Informação e Comunicações (STI), pela elaboração e monitoramento 

dos indicadores do PETI e do PDTI.  

Desde 2018, estão sendo despendidos esforços na consolidação de uma 

área de governança de TIC, dedicada ao aperfeiçoamento das ferramentas 

de controle e monitoramento de indicadores estratégicos, apoio na 

elaboração do PETI e PDTI do ciclo de 2020-23, buscando manter o 

alinhamento estratégico da TI, execução do planejamento e controle 

orçamentário dos investimentos em Tecnologia da Informação.  

Destaque-se, em 2019, a consolidação da Matriz de Riscos de TI e a 

implantação dos controles internos de mitigação de riscos, bem como a 

contratação dos serviços de aconselhamento imparcial do Gartner. 

Segurança da informação 

Na área de Segurança da Informação foram realizados investimentos na 

aquisição de uma nova ferramenta antispam moderna e eficiente e a 

aquisição de um WAF (Web Application Firewall) que proporcionará maior 

segurança às aplicações desenvolvidas pela área de TI da EPE. Além disso, 

foi implantado novo procedimento para conexão via VPN, de forma a 

aumentar a segurança para esse tipo de conexão. 
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Principais Iniciativas e Resultados na 

Gestão de Tecnologia da Informação 

Infraestrutura de TI 

 Substituição de aproximadamente 65% do parque 

de computadores, cuja idade média decresceu para 

abaixo de 4 anos, permitindo um aumento na eficiência na 

realização dos trabalhos, tanto da área de gestão, quanto da 

área de estudos energéticos; 

 Migração de mais de 50% do parque de computadores da EPE para 

o Windows 10; 

 Foi iniciada a modernização do sistema de backup de dados, com a 

aquisição de uma nova unidade automatizada de leitura e gravação 

de fitas magnéticas; 

 Foram implantados novos servidores para atender a diferentes 

necessidades da empresa atuando em atividades como 

desenvolvimento de modelos, análises sísmicas, etc. 

Desenvolvimento 

 Implantação de uma arquitetura de 

desenvolvimento de sistemas que servirá de referência 

para a área de desenvolvimento na implantação de novos 

projetos; 

 Entrega de inúmeros artefatos de BI Self Service e realização de 

várias iniciativas na área de Data Science. Também foram 

ministradas capacitações internas das tecnologias que permitirão 

aos analistas das áreas de estudos desenvolver seus próprios 

artefatos de análise de dados; 

 Foi iniciado o desenvolvimento da nova versão do Sistema de 

Acompanhamento de Empreendimentos de Geração de Energia 

(AEGE). 

Capacitação 

 Participação das equipes de desenvolvimento de 

sistemas e de infraestrutura, em workshop com objetivo 

de iniciar a implantação de DevOps na EPE para aumentar 

a eficiência e a segurança no processo de desenvolvimento 

de sistemas; 

 Aumento do conhecimento do negócio da empresa, por parte da 

equipe de TI da EPE, por meio da participação no curso ministrado 

pelo GESEL (Grupo de Estudos do Setor Elétrico) do Instituto de 

Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ); 

 Participação da equipe de TI em diversos eventos da área, inclusive 

no Gartner Data & Analytics e no tradicional IT Symposium/XPO, o 

maior e mais importante evento de tecnologia do Brasil. 
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Montante dos recursos aplicados em TI 

As alterações nos limites de empenho ocorridas em 2019 impactaram, 

significativamente, o planejamento e a execução orçamentária. Apesar do 

cenário instável, foram realizadas contratações estratégicas de TI, 

resultando em uma execução orçamentária satisfatória, embora aquém da 

dos anos anteriores. 

 

Grupo de 
Despesa 

Valores 
Empenhados (R$) 

Valores 
Pagos (R$) 

Restos a 
pagar (R$) 

Custeio 2.293.192 1.427.910 865.282 

Investimento 2.903.568 1.655.030 1.248.537 

Total 5.196.760  3.082.940 2.113.820 

 

Contratações mais relevantes de 

recursos de Tecnologia da Informação 

No ano de 2019, a área de Tecnologia da Informação realizou 19 novas 

contratações e administrou 11 contratos de anos anteriores. As cinco 

contratações mais relevantes ocorridas em 2019 estão detalhadas no 

quadro a seguir. 

 

Fornecedor Objeto Valor Contrato 

Gartner do Brasil 
Serviços de 
Pesquisa Ltda. 

Serviços de pesquisa e 
aconselhamento 
imparcial em TI 

R$ 270.500 

O2 Soluções em 
Tecnologia 
Digital Ltda. 

Aquisição de 1 
equipamento de 
backup com 3 drives 
LTO8, instalação e 
garantia por 60 meses 

R$ 127.700 

Decision Serviços 
de Tecnologia da 
Informação Ltda. 

Aquisição de 
computadores R$ 740.715 

IHS Informações 
e Insight LTDA 

Aquisição de duas 
licenças permanentes 
de software de 
interpretação geológica 
e geofísica com 
passagem de 
conhecimento (60h) 

R$ 1.543.709 

NCT Informática 
Ltda. 

Aquisição de 2 
equipamentos firewall 
de aplicação Web, 
instalação, treinamento 
e suporte por 36 meses 

R$ 326.000 
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 Aprimoramento da Governança de TI 

 Criação de equipe específica de Data Science. 

 Finalização do PETI e do PDTI do ciclo 2020-2023, em consonância com o Plano Estratégico 

Institucional, a fim de manter o alinhamento estratégico entre a TI e o negócio. 

 Renovação dos servidores e aquisição de software de backup. 

 Aquisição de sistema IRM (Information Rights Management). 

 Prestação do suporte necessário para implantação do Plano de Dados Abertos da Empresa 

 Atendimento às ações necessárias ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. 

 Contratação de nuvem para aumento da capacidade de processamento dos modelos 
computacionais das áreas de negócio da EPE. 
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Relatório do auditor independente 
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Ficha Técnica 
Composição dos cargos em 31 de dezembro de 2019 

Ministro de Minas e Energia 
Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior 

Conselho de Administração 
Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior (Presidente) 
Aline Couto de Amorim 
Evandro César Dias Gomes 
Hamilton Valente da Silva Junior 
Reive Barros dos Santos                                                                                                                
Thiago Vasconcellos Barral Ferreira 

Conselho Fiscal 
Helano Borges Dias (Presidente) 
Alexandre Lauri Henriksen 
Paulo Roberto Soares Pacheco 

Comitê de Auditoria 
Luis Carlos da Conceição Freitas (Presidente) 
Elani Mendes da Mota Silva 
Herbert Adriano Quirino dos Santos 

Diretoria 
Thiago Vasconcellos Barral Ferreira (Presidente) 
Álvaro Henrique Matias Pereira 
Erik Eduardo Rego 
Giovani Vitória Machado 
Jose Mauro Ferreira Coelho 
 
 

Telefones e Endereços 
Escritório-central (corpo técnico e base operacional) 
Av. Rio Branco, 1 – 11º andar, Centro 
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20090-003 
Tel.: (21) 3512-3100 
Fax: (21) 3512-3198 

Escritório-sede 
Esplanada dos Ministérios Bloco "U" - Ministério de Minas e Energia - Sala 
744 - 7º andar 
Brasília – DF – CEP: 70.065-900 
Telefone: (61) 2032-5896 
 
 

 

 

 

 

Coordenação 
Angela Livino (coordenação geral) 
Álvaro Henrique Matias Pereira 
Carlos Henrique Brasil de Carvalho 
Paulo Emilio Teixeira Barbosa 
Virna Lisley Schaedler
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