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Empresa pública federal vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia

Desenvolvemos estudos e estatísticas 

energéticas para subsidiar a 

formulação, implementação e avaliação 

da política energética nacional
www.epe.gov.br

Integrante do Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) com direito a voto

Sobre a Empresa de Pesquisa Energética – EPE

Nível 1

de excelência



Gestão de Riscos

Fonte: Banco Central do Brasil

Só consigo gerenciar o 

que identifico e meço



Corrupção, fraudes

Contexto político 
nacional, regional, local

Dimensão 
do projeto

Processo de 

outorga/leilão

Compliance
das empresas



Não aceitação e impactos socioambientais 

Contexto político 
nacional, regional, local

Engajamento 
social

Processo de 

planejamento e 

licenciamento

Alternativas
percebidas



Mudanças climáticas e alterações do ambiente

Contexto global

Nível de 

exposição às 

mudanças climáticas

Entendimento dos 

fenômenos

Resiliência 

sistêmica



Segurança cibernética

Contexto global e 

nacional

Engajamento 
social

Nível de 

Digitalização

Domínio

tecnológico



Transformações tecnológicas, obsolescência

Contexto econômico 
e ritmo de inovação

Ambiente

regulatório

Estrutura do 

mercado e contratos

Custos 
envolvidos



Insegurança jurídica

Contexto político 
nacional, regional, local

Governança 
institucional

Qualificação
dos quadros públicos



Implicações

Danos à Reputação

Perdas Financeiras

Responsabilização 

Pessoal

Quando ponderados 

os riscos...

Muda a ordem de mérito 

do planejamento?

Muda a ordem de mérito 

dos investimentos?



Instrumentos: Plano Decenal de Expansão

Integrado Transparente Indicativo



Instrumentos: Avaliação Ambiental Integrada de Bacias



Instrumentos: Estudos de Impacto Ambiental e afins



Instrumentos: Ações de Comunicação



Considerações Finais 

• Uso de diversidade de cenários energéticos

• Visão sistêmica e integrada do setor energético

• Mecanismos de contratação de investimentos

• Mudanças climáticas induzindo políticas

• Complexidade socioambiental: tentativas de superar 

conflitos e desinformação, com inclusão e instrumentos 

adequados de negociação

• Percepção de baixa previsibilidade do processo político, 

judiciário e Ministério Público
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