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LIVRO

Programa de P&D da ANEEL: 

Avaliação e Perspectivas

• Disponível no site do GESEL

• Capítulo 9: Propostas de avanço do

Programa de P&D da ANEEL em articulação

com outras políticas que influenciam a

inovação no setor elétrico brasileiro
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• Impulsionar a pesquisa nacional, a criação de soluções tecnológicas e a 
inovação que aperfeiçoem a atuação do setor produtivo; 

• Obter resultados de aplicação prática com foco na criação e no 
aperfeiçoamento de produtos, processos, metodologias e técnicas; 

• Estimular os distintos atores públicos e privados a atuar em parceria para 
alcançar metas específicas de um programa de pesquisa e inovação, bem 
como introduzir novos instrumentos de estímulo à inovação nas empresas; 

• Fazer a transformação do resultado da pesquisa em inovação tecnológica;

• Disseminar no setor o conceito de projeto em rede para estimular a inovação 
com vistas à geração de produtos de P&D com inserção no mercado.

1 Objetivos específicos a serem atingidos:
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Alternativa escolhida - O Modelo E3P: 
Estratégia, Portfolios, Programas e Projetos2



Alternativa escolhida - O Modelo E3P: 
Estratégia, Portfolios, Programas e Projetos
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O Modelo E3P: Estratégia

7

Empr. Assoc. GTD
Empr. Bens 

Serv.
Inst. C&T

MME ONS EPE  
Sup. ANEEL

BNDES. Finep 
Embrapii

ABDI

Represent. 
Consumidores

Represent. 
Soc. Civil

PDI – Plano de Inovação
(demanda de energia, tipo de oferecimento 

energético, variabilidade, confiabilidade, 
segurança, sustentabilidade, socio economia)

Observatório 
Inovação
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Observatório 
Inovação

PDI
(demanda de energia, tipo de oferecimento 

energético, variabilidade, confiabilidade, 
segurança, sustentabilidade, socio economia) 

Portf. Proj. Inov. 
Cham. estratégicas

Portf. Proj.   
Convencionais

Prog. Inov. Cham. 
Estratég. ANEEL

Prog. Inov
Interesse Próp.

Progr. de int
próp.  tradicio

Portf. Proj. Inov. 
Interesse. Empr.

Proj. Inov. 
Chamadas 

Estratégicas

Proj. Inov. 
Interesse Próprio.

Proj. 
Inter. Próprio 

tradicional

Regulação de 
P&D

Empresa:
Alocação de 

recursos de P&D

Controle e 
indicad. Inov. 

Controle e 
indicad. Inov.

Controles 
atuais

ANEEL

Radar de tendências e

competências tecnológicas

Promoção de

comunicação e interações

em rede.

Contribui na formulação do

PDI, assim como o promove

e acompanha.

Portfólio da Empresa

Uma visão de referência



Um exemplo de evolução de avaliação multiatributo
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O mapa estratégico4

Perspectivas
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Novo mapa estratégico

Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 002/2020-SPE/ANEEL – item 313

P
e

rs
p

e
ct

iv
as



Contato

Obrigado pela atenção!
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sidnei.martini@uol.com.br


