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1. APRESENTAÇÃO 

O Plano de Comunicação Institucional da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) é uma publicação elaborada pela Superintendência de Comunicação e 

Relações Institucionais (SCI) em consonância com o Mapa Estratégico e com as Diretrizes 

Estratégicas da ANP.  

Ele faz parte também de um contexto jurídico refletido na Lei Geral da Agências 

Reguladoras – Lei nº 13.848, promulgada em 25 de junho de 2019, a qual trouxe o primeiro 

dispositivo legal sobre a gestão, organização, processo decisório e controle social a ser 

observado pelas agências reguladoras do país.  

De acordo com essa norma, as agências devem implementar, em cada exercício, um 

plano de comunicação voltado à divulgação, com caráter informativo e educativo, de suas 

atividades e dos direitos dos usuários perante a agência reguladora e as empresas que 

compõem o setor regulado. 

Seguindo essa diretriz, o presente documento, relativo ao ano de 2020, expõe 

inicialmente um breve histórico sobre a criação da ANP e o contexto político-econômico da 

época, retratados na segunda seção. Em seguida, a terceira seção detalha o funcionamento da 

Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais (SCI), diretamente responsável 

por este Plano de Comunicação, trazendo suas atribuições e o mapeamento dos públicos de 

interesse para a Agência.  

A quarta seção, por sua vez, aborda o Mapa Estratégico da ANP, com sua missão, 

objetivos e diretrizes. Já a quinta seção apresenta o planejamento das ações de comunicação 

para 2020, realçando os principais projetos e ações programadas, com base no Mapa 

Estratégico, nos indicadores de desempenho do ano anterior e nas demandas das demais 

áreas da Agência. Por fim, a sexta e última seção aborda o cenário atual dos recursos 

financeiros de que a SCI necessita para a realização efetiva das atividades esperadas.  
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2. A AGÊNCIA E O CENÁRIO POLÍTICO-ECONÔMICO DE SUA CRIAÇÃO 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi instituída em 

6 de agosto de 1998, logo após a edição da Lei do Petróleo – Lei nº 9.478/1997, no âmbito de 

um amplo processo de reforma do papel do Estado na economia.  

Tal mudança estimulou gradativamente a entrada de novos agentes nas atividades da 

indústria, especialmente no segmento de exploração e produção de hidrocarbonetos, a partir 

de 1999, com o início das rodadas de licitação de blocos exploratórios de petróleo e gás natural 

realizadas pelas ANP. Na segunda metade dos anos 2000, com as descobertas dos campos 

gigantes de hidrocarbonetos localizados abaixo da camada de sal nos reservatórios, foram 

editados os novos marcos legais relacionados às atividades do Pré-sal. 

Em 13 de janeiro de 2005, a Lei nº 11.097 alterou a Lei do Petróleo, com o objetivo de 

introduzir o biodiesel na matriz energética brasileira, ampliando as atribuições e alterando o 

nome da Agência, para incluir os biocombustíveis. E, em 2009, foi promulgada uma lei 

específica para a regulação do gás natural (até então abarcado pela Lei do Petróleo, como um 

subproduto da produção do óleo), a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009. 

Dessa forma, a ANP tem como atribuições legais regular, contratar e fiscalizar as 

atividades que integram as indústrias de petróleo, gás natural e de biocombustíveis no Brasil. 

Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, é a autarquia federal responsável pela execução 

da política nacional para esses setores, com foco na garantia do abastecimento de 

combustíveis e na defesa dos interesses dos consumidores. 

No segmento de exploração e produção (upstream), a comunicação da Agência vem 

concentrando esforços na divulgação das oportunidades de investimento no Brasil, por meio 

das rodadas de licitações de áreas para exploração e produção de óleo e gás. Desde 1999, 

foram realizadas 16 rodadas no regime de concessão, 6 no regime de partilha, quatro de áreas 

com acumulações marginais (que estão extintas desde a criação da Oferta Permanente) e um 

ciclo da Oferta Permanente. Dessas 27 rodadas licitatórias, dez ocorreram a partir de 2017, 

com a implantação do calendário plurianual de rodadas, e tiveram arrecadação de cerca de R$ 

112 bilhões de reais em bônus de assinatura. O crescimento da produção de petróleo e gás, 

que alcançou cerca de 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia em dezembro de 2019, 

o aprimoramento das regras para conteúdo local e o esforço para garantir a segurança 

operacional da indústria e a preservação do meio ambiente também têm sido objetos das ações 

de comunicação implementadas pela Agência.   

No segmento de abastecimento (downstream), a ANP é responsável por regular e 

fiscalizar mais de 120 mil agentes econômicos, compostos em sua maioria por postos de 
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combustíveis e revendas de GLP (gás de botijão). As ações para garantir o abastecimento 

nacional, as atividades de fiscalização, a busca por maior transparência na divulgação dos 

preços dos combustíveis, as novas políticas para estímulo à indústria de biocombustíveis e as 

oportunidades de investimentos nos setores de refino, infraestrutura e movimentação têm sido 

temas centrais para a comunicação com a sociedade.  
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3. A SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SCI) 

3.1  Atribuições da SCI  

Compete à Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais (SCI):  

• Promover e zelar pela imagem institucional da ANP e divulgar suas competências e 

atuação; 

• Promover a divulgação de informações sobre o setor do petróleo, gás natural e 

biocombustíveis; 

• Gerir a marca ANP em todas as suas aplicações, assegurar a padronização visual do 

material informativo, técnico e promocional e coordenar sua produção; 

• Elaborar, implementar e acompanhar o plano de comunicação da ANP, alinhado aos 

objetivos do Mapa Estratégico; 

• Gerir os canais de comunicação internos e externos da ANP e assegurar a integração 

nas mensagens; 

• Coordenar a interlocução com os veículos de comunicação e assessorar os porta-vozes 

em entrevistas; 

• Disponibilizar, acompanhar e analisar o noticiário sobre a ANP e sobre o setor de 

petróleo, gás natural e biocombustíveis; 

• Gerir a comunicação da ANP em situações de crise que envolvam a instituição e o setor; 

• Coordenar a estrutura e a gestão do conteúdo do sítio da ANP na internet 

(www.anp.gov.br), bem como dos sítios interligados; 

• Coordenar, desenvolver e executar a comunicação interna da ANP, incluindo a gestão 

da Intranet; 

• Promover o planejamento e a realização de eventos de cunho institucional e técnico da 

ANP, de caráter externo e interno; 

• Apoiar a realização de audiências públicas e prover a infraestrutura e recursos 

necessários; 

• Coordenar as ações de publicidade institucional e de utilidade pública, e apoios 

institucionais; 

• Coordenar o planejamento e a implementação das ações de relacionamento 

institucional no exterior para fins de promoção e atração de investimentos; 

• Organizar missões, coordenar agenda e participação de dirigentes em eventos 

internacionais;  

• Organizar visitas à ANP de delegações estrangeiras com objetivos de cooperação 

técnica, em articulação com o Ministério de Relações Exteriores. 
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3.2  Equipe e organograma  

A SCI conta com 30 colaboradores, sendo eles servidores, terceirizados e estagiários, 

e está dividida nas seguintes coordenações:  

• Assessoria de Imprensa e Redes Sociais, cuja atribuição é mediar o relacionamento 

com a imprensa (incluindo respostas a demandas de jornalistas, agendamento e 

acompanhamento de entrevistas individuais e coletivas, treinamento de porta-vozes, 

entre outras atividades), elaborar e divulgar press-releases, avisos de pauta e outros 

materiais sobre as ações da Agência, realizar o monitoramento da mídia e gerenciar os 

perfis da ANP nas redes sociais. A coordenação também é responsável pela produção 

de conteúdo para os diversos canais de comunicação;  

• Programação Visual e Comunicação Interna, que é responsável pela gestão da 

logomarca institucional e pela programação visual para publicações (impressas ou 

digitais) e mídias sociais, incluindo a criação e edição de imagens, animações e vídeos. 

Faz também a programação visual de estandes, incluindo a criação e o 

acompanhamento da produção, e a identidade visual de eventos no Brasil e no exterior, 

desde o layout de papelaria (convites, crachás, programação) até a ambientação no 

local do evento. Quanto à Comunicação Interna, a coordenação é responsável por todo 

o seu processo, incluindo planejamento, criação e execução das ações e campanhas, 

programação visual e administração da Intranet; 

• Relações Institucionais, que é responsável pela gestão do apoio institucional da ANP 

a eventos, estabelecimento de parcerias com outras instituições, mediação da 

participação da ANP em eventos nacionais e internacionais, além da organização de 

missões e eventos internacionais. Além disso, a coordenação também realiza a gestão 

dos contratos e planejamento financeiro da SCI, realiza processos para novas 

aquisições e apoia os gestores nas demandas administrativas e financeiras da 

Superintendência; 

• Eventos, cuja função é planejar, coordenar e contratar os serviços e a infraestrutura 

para a realização de eventos internos e externos promovidos pela ANP ou com sua 

participação. A equipe acompanha ainda a montagem, a execução, o atendimento em 

estandes e a desmontagem dos eventos. 

• Gestão do Portal da ANP na Internet, cuja competência é a organização da estrutura 

das informações que são divulgadas no Portal da ANP (www.anp.gov.br) e no Site das 

Rodadas de Licitações (www.rodadas.anp.gov.br). A equipe realiza a revisão, a edição 
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e a publicação do conteúdo recebido das unidades organizacionais, além de elaborar 

conteúdo em forma de textos, infográficos e imagens. 

A figura abaixo apresenta o organograma da SCI: 

 

 

 

Figura 1. Organograma da SCI 

 

3.3 Públicos de interesse 

Os públicos de interesse da ANP, de forma geral, podem ser divididos em interno 

(composto pelos funcionários da Agência) e externo (principalmente governo, agentes 

econômicos regulados e sociedade em geral), conforme o detalhamento abaixo. 

 

3.3.1 Público interno  

• Servidores com vínculo efetivo e cedidos; 

• Servidores comissionados (sem vínculo) e requisitados; 

• Colaboradores (terceirizados); 

• Estagiários. 

 

3.3.2 Público externo  

I) Órgãos públicos 

• Judiciário  
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o Associações  

o Ministério Público Federal (MPF) 

o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

o Supremo Tribunal Federal (STF) 

o Supremo Tribunal da Justiça (STJ) 

o Advocacia-Geral da União (AGU) 

o Controladoria-Geral da União (CGU)  

o Tribunal de Contas da União (TCU) 

• Executivo 

o Governo Federal  

Ø Ministério do Meio Ambiente 

Ø Ministério de Minas e Energia 

Ø Ministério da Defesa  

Ø Forças Armadas 

Ø Ministério da Economia 

Ø Ministério das Relações Exteriores 

o Governos Estaduais 

o Prefeituras 

o Agências Reguladoras Federais  

o Agências Reguladoras Estaduais (relacionadas ao setor de óleo e gás) 

o Secretarias Executivas 

o Empresas/Institutos/Fundações 

• Legislativo 

o Senado Federal (Comissão de Energia e Comissão de Infraestrutura)  

o Câmara dos Deputados (Comissão de Energia e Comissão de Infraestrutura) 

o Assembleia Legislativa 

o Câmara dos Vereadores 

• Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
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• Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 

II) Agentes econômicos  

• Agentes regulados do upstream 

o Concessionárias 

• Agentes regulados do downstream 

o Postos de Gasolina 

o Refinarias 

o Distribuidoras de Combustíveis  

o Revenda Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 

o Produtores e Comercializadores de Biocombustíveis  

o Usina de Etanol 

• Federações  

o Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

o Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

• Confederações 

• Sindicatos 

• Apex Brasil 

• Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)  

• Serviço Social do Comércio (Sesc) 

• Serviço Social da Indústria (Sesi)  

• Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac).  

• Associações 

o Associações da Indústria 

Ø Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP 

Ø Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás – 

ABPIP 

o Associações Ambientais  
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4.  MAPA ESTRATÉGICO DA ANP 

O atual Mapa Estratégico da ANP foi elaborado entre a segunda metade de 2016 e o 

início de 2017, no segundo ciclo do Planejamento Estratégico da Agência. O Mapa representa 

visualmente a estratégia da instituição, organizando e inter-relacionando os desafios que a ANP 

precisa enfrentar para cumprir sua missão e realizar sua visão de futuro. Ele comunica à 

sociedade, aos agentes regulados e aos servidores os objetivos que nortearão a atuação da 

Agência em um período determinado – 2017-2020, no presente caso. O documento encontra-

se no Anexo I e orienta a definição das iniciativas estratégicas – programas, projetos, ações – 

que serão levados adiante para se alcançarem os objetivos.  

 

4.1  Missão da ANP 

A missão da ANP é a de "Regular as atividades econômicas das indústrias de petróleo, 

gás natural e biocombustíveis de forma transparente e efetiva, promovendo o interesse público 

e atraindo investimentos para o desenvolvimento destas indústrias no Brasil”. 

 

4.2  Objetivos estratégicos 

  Os objetivos estratégicos da ANP são: 

• Incentivar a exploração e a produção de petróleo e gás natural em benefício da 

sociedade brasileira; 

• Atuar para o desenvolvimento de um mercado de gás natural que atenda os interesses 

da sociedade; 

• Fomentar investimentos na produção, distribuição e revenda de derivados de petróleo 

e de biocombustíveis; 

• Ampliar o diálogo com os agentes regulados e a sociedade; 

• Atualizar a regulamentação da ANP, minimizando barreiras ao investimento e 

reduzindo os custos impostos pela regulação; 

• Alocar e utilizar recursos com eficiência e transparência; 

• Implementar a gestão de projetos na ANP; 

• Promover a produtividade e a simplificação dos processos organizacionais; 

• Utilizar soluções de TI e inovação como promotoras de produtividade nas atividades 

da ANP; 
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• Desenvolver as pessoas e o ambiente, favorecendo uma cultura que valorize os 

talentos e o desempenho institucional; 

• Aprimorar a governança da ANP para o aumento da produtividade e da qualidade das 

entregas para a sociedade. 

 

4.3  Diretrizes estratégicas 

Com as diretrizes estratégicas, a Diretoria Colegiada busca orientar e direcionar as 

áreas da ANP na indicação de projetos, ações e processos que visem o alcance dos objetivos 

estratégicos da Agência. As diretrizes estratégicas estão apresentadas no Anexo II.  
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5.  PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 2020 

A SCI utiliza algumas premissas como base para a construção do planejamento das 

ações de comunicação da ANP. A principal delas é o Mapa Estratégico da ANP, em especial 

as diretrizes estratégicas que envolvem a comunicação e a imagem da Agência.  

Também são utilizados indicadores de desempenho das ações realizadas no ano 

anterior, que passam por uma análise crítica para verificar quais ações obtiveram os resultados 

esperados e quais precisam ser readequadas para o ano seguinte. 

O terceiro fator utilizado como base para o planejamento são as demandas das demais 

áreas da ANP que envolvem ações de comunicação.  

A seguir serão apresentadas essas premissas e, em seguida, o planejamento das ações 

para 2020. 

 

5.1  Diretrizes estratégicas para a comunicação 

Conforme já mencionado, um dos objetivos estratégicos da ANP, previsto no Mapa 

Estratégico, é ampliar o diálogo com os agentes regulados e a sociedade, buscando promover 

a agilidade, a acessibilidade e a ampliação dos canais de comunicação da Agência, para maior 

interação com a sociedade e orientação dos agentes regulados.  

Para alcançar esse objetivo, a ANP traçou as seguintes diretrizes estratégicas: 

• Adotar uma política de comunicação proativa no relacionamento com a imprensa, 

órgãos da sociedade civil, agentes regulados e a sociedade em geral; 

• Implantar uma agenda de comunicação institucional na ANP;  

• Ampliar o uso de ferramentas audiovisuais para a divulgação de conteúdo institucional;  

• Promover eventos com agentes regulados com o objetivo de divulgar temas relevantes 

para a indústria, a sociedade e a ANP; 

• Redimensionar o número de publicações, unificar a base de informações em local único 

de fácil acesso no Portal da ANP e eliminar as publicações menos consultadas; 

• Assegurar a confiabilidade dos dados publicados no Portal da ANP; 

• Reorganizar as regulamentações por assunto no Portal da ANP e oferecer ferramenta 

de busca dinâmica com critérios tais como: segmento, tema, assunto e palavra-chave;  

• Desenvolver soluções que permitam a transmissão, em tempo real, nas redes sociais, 

dos principais eventos públicos promovidos pela ANP. 
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5.2   Indicadores de desempenho de comunicação 

A SCI utiliza alguns indicadores de desempenho para mensurar a performance das suas 

ações de comunicação ao longo do ano e planejar as ações para o ano seguinte. A seguir, são 

apresentados detalhamentos de dois desses indicadores. 

Um deles, relacionado à atuação da SCI junto à imprensa, trata das matérias 

jornalísticas com citação à ANP nos veículos monitorados pelo serviço de clipping, como 

jornais, emissoras de televisão e de rádio, revistas, blogs, portais de notícias, entre outros. O 

total de matérias com menções à ANP alcançou 13.267 no período entre fevereiro de 2019 e 

janeiro de 2020. 

Matérias com menções à ANP 
Fev. 2019 - jan. 2020 

Mês Nº de matérias 

Fev./19 998 
Mar./19 1.547 
Abr./19 1.407 
Maio/19 812 
Jun./19 1.252 
Jul./19 1.162 
Ago./19 1.347 
Set./19 1.397 
Ou.t/19 1.061 
Nov./19 936 
Dez./19 703 
Jan./20 645 
Total 13.267 

 

 Essas matérias passam por uma classificação de acordo com seu teor (positivo, 

negativo ou neutro), que permite uma análise sobre a imagem da ANP na mídia e embasam 

ações voltadas à imprensa.  

Outro indicador utilizado é o número de acessos ao Portal da ANP na internet, que é 

uma importante fonte de informação para os agentes regulados e a sociedade em geral. Por 

meio deste canal, são divulgados dados, legislação, documentos, entre outras informações 

sobre o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

Esse indicador permite medir o resultado das ações voltadas a melhorar o conteúdo e 

a navegabilidade do Portal, bem como das ações de divulgação para estimular o acesso dos 

agentes regulados e da sociedade em geral (por exemplo, divulgação de conteúdos do Portal 

nas redes sociais e na newsletter externa). 
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Conforme a tabela a seguir, a média mensal de acessos simultâneos ao Portal totalizou 

142.258, considerando os 12 meses entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2020. Houve, portanto, 

um crescimento de 21% na comparação com o período anterior, quando ocorreram 117.455 

acessos. 

Acessos únicos ao Portal 
Fev. 2018 – jan. 2019 

 Acessos únicos ao Portal 
Fev. 2019 – jan. 2020 

Mês Nº de acessos 
únicos 

 Mês Nº de acessos 
únicos 

Fev./18 74.556  Fev./19 115.858 
Mar./18 95.784  Mar./19 117.140 
Abr./18 96.432  Abr./19 131.004 
Maio/18 114.098  Maio/19 144.769 
Jun./18 109.511  Jun./19 127.138 
Jul./18 87.991  Jul./19 130.664 
Ago./18 142.545  Ago./19 142.250 
Set./18 134.154  Set./19 172.684 
Out./18 139.648  Out./19 186.583 
Nov./18 142.047  Nov./19 160.183 
Dez./18 110.500  Dez./19 116.541 
Jan./19 119.293  Jan./20 135.880 
Total 1.292.003  Total 1.564.836 
Média  117.455  Média  142.258 

 

5.3 Atividades previstas pelas áreas da ANP em 2020 

Ao final de cada ano, a SCI consulta todas as áreas da ANP em relação às demandas 

previstas para o ano seguinte, com o objetivo de subsidiar o planejamento de comunicação. 

Para 2020, foram previstas 244 ações pelas demais áreas, contemplando principalmente 

eventos, missões ao exterior, acordos de cooperação, produção de vídeos, publicações 

impressas ou digitais e ações de comunicação interna. 

Ações de comunicação demandadas pelas demais áreas da ANP 
Workshops, seminários e palestras 117 
Audiência públicas 40 
Rodadas de licitação 4 
Participações em feiras 15 
Road shows 5 
Produção de vídeos institucionais  6 
Publicações 5 
Campanhas de comunicação interna  52 
Total  244 
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É importante ressaltar que se trata de uma estimativa, uma vez que fatores econômicos, 

operacionais ou decisórios podem impactar na realização ou não das demandas previstas. 

 

5.4 Ações planejadas 

 Seguindo as diretrizes estratégicas para comunicação, a análise dos indicadores de 

desempenho e as demandas das áreas da ANP elencadas nas seções anteriores, a SCI 

planejou uma série de ações para 2020, que são descritas a seguir. 

 

5.4.1 Eventos 

O estabelecimento de uma comunicação efetiva com a sociedade passa pelo 

intercâmbio e divulgação de informações por meio de eventos técnicos e institucionais 

promovidos ou com participação da ANP. 

Nesse sentido, a SCI é responsável por planejar, executar e fornecer a infraestrutura e 

os serviços necessários para a realização de audiências públicas, seminários, congressos, 

feiras com exposição, rodadas de licitação e seus eventos relacionados, entre outros. Entre as 

atividades realizadas, estão ainda a elaboração da identidade visual do evento e de peças 

gráficas (como convites, banners, fundos de palco, projeções etc.), a divulgação do evento para 

a imprensa e nos canais próprios da Agência (portal na internet e perfis nas redes sociais) e o 

acompanhamento de jornalistas no local. No caso de eventos e feiras internacionais, a SCI 

realiza também os contatos institucionais com embaixadas e outras instituições locais, agenda 

reuniões com investidores e governantes, bem como provê parte da infraestrutura logística. 

No ano de 2020, está prevista a realização de um total de 176 eventos. 

São planejadas 40 audiências públicas, que têm como finalidade apresentar e debater 

com o público presente novas regulamentações ou alterações nas vigentes, além de outras 

iniciativas decorrentes das atribuições da ANP. 

 

Figura 2. Fotos de audiências públicas 
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Estão previstas ainda quatro rodadas de licitação, que são eventos de grande porte, 

organizados e promovidos pela Agência. São sessões públicas em que os blocos para 

exploração e produção de petróleo e gás são oferecidos em leilão para empresas nacionais e 

estrangeiras interessadas. A realização destas rodadas depende de autorização do Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) e das perspectivas do setor de óleo e gás ao longo do 

ano. 

Está prevista também a participação da ANP em cerca de 15 feiras e exposições com 

estande ou ponto de atendimento para a divulgação de informações sobre suas atribuições, 

ações e resultados alcançados, além de orientação ao público. 

Seminários, palestras e workshops são eventos em que serão apresentados conteúdos 

sobre um determinado tema técnico ou institucional que pode ser debatido com os 

participantes, entre especialistas, entidades de classes, instituições públicas, agentes 

regulados, servidores da ANP e/ou público em geral. Estão previstos 117 desses eventos. 

Os principais eventos que serão realizados pela ANP ou terão sua participação em 2020 

serão: 

• Rodadas de licitações 

Caracterizam-se como os principais eventos realizados pela ANP, que, conforme 

mencionado, têm por finalidade conceder áreas para exploração e produção de petróleo e gás 

natural no Brasil.  

 

Figura 3. Fotos de Rodadas de Licitações realizadas em 2019 - 5ª e 6ª Rodadas de Licitações de 

Partilha de Produção – Pré-Sal, 16ª Rodada de Licitações de Blocos e sessão pública do 1º Ciclo da 
Oferta Permanente 
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Esperada para o segundo semestre de 2020, a 7ª Rodada de Licitações de Partilha de 

Produção - Pré-Sal prevê a oferta das áreas denominadas Esmeralda e Ágata, localizadas na 

Bacia de Santos e Água Marinha, localizada na Bacia de Campos. A 17ª Rodada de Licitações 

de Blocos, também prevista para o segundo semestre, ofertará 128 blocos nas Bacias 

Sedimentares Marítimas de Pará-Maranhão, Potiguar, Campos, Santos e Pelotas, totalizando 

64,1 mil km² de área. A realização dessas rodadas ainda depende de decisão do CNPE. 

Já a Oferta Permanente consiste na oferta contínua de campos devolvidos (ou em 

processo de devolução) de blocos exploratórios ofertados em licitações anteriores e não 

arrematados ou devolvidos à Agência. As sessões públicas da Oferta Permanente ocorrem de 

acordo com as manifestações de interesse, acompanhadas de garantias de ofertas, para uma 

ou mais áreas em oferta. A partir dessa manifestação, a ANP deve realizar a sessão pública 

em até 90 dias. A ANP estima que ocorram duas sessões públicas em 2020. 

 

• Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 

Realizado ao final do segundo semestre, a cerimônia tem como objetivo reconhecer e 

premiar os melhores projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) que tenham 

recebido recursos da Cláusula de PD&I, presente nos contratos de exploração e produção de 

petróleo e gás natural. 

O Prêmio é oferecido para várias categorias de projetos, refletindo as diferentes 

parcerias possíveis entre as empresas petrolíferas e as instituições de pesquisa credenciadas 

e empresas brasileiras. 

 

 

Figura 4. Fotos do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2019 
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• Participação em feiras 

Essa participação possui o propósito de divulgar e representar a ANP em eventos 

nacionais e internacionais. As principais feiras das quais a Agência irá participar em 2020 são: 

o OTC Houston: prevista para ocorrer entre 4 e 7 de maio, trata-se de um dos 

mais importantes congressos sobre energia, com temática especialmente 

relacionada a tecnologias offshore e questões ambientais. 

o Global Petroleum Show: com a temática sobre as novas tecnologias e 

inovação no setor de energia, o evento em 2020 acontecerá em Calgary, no 

Canadá, e tem data prevista de 9 a 11 de junho.  

o Rio Oil&Gas: maior evento de óleo e gás da América Latina, traz exposições 

e conferências que discutem inovações tecnológicas e temas variados 

relacionados à indústria petrolífera. Acontecerá entre os dias 21 e 24 de 

setembro, no Rio de Janeiro.  

o World Petroleum Congress: principal evento global de petróleo e gás, 

realizado na capital mundial da energia, Houston, acontecerá de 6 a 10 de 

dezembro. 

 

 

Figura 5. Fotos do Estande ANP na OTC 2019 – Houston, TX 

 

 

Figura 6. Fotos do Estande ANP na OTC Brasil 2019 
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• Seminário/Workshops/Palestras 

o Seminário Anual de Avaliação do Mercado de Combustíveis: tem por 

objetivo avaliar e mensurar o cenário do abastecimento nacional de 

combustíveis do ano anterior.  Previsto para o primeiro semestre de 2020.  

o Encontro Nacional de Fiscalização: com data prevista para o segundo 

semestre de 2020, tem por objetivo aprimorar as habilidades dos servidores da 

ANP para o exercício da fiscalização do abastecimento. Um dos principais 

temas a serem debatidos são os desafios da modernização e informatização 

do trabalho da fiscalização nacional, num cenário de ampliação da liberdade 

econômica. 

Além dos eventos mencionados, também está prevista para 2020, em conjunto com a 

Superintendência de Tecnologia da Informação, a pesquisa de soluções e ferramentas para 

realizar transmissões online de eventos, pelos canais da ANP nas redes sociais. 

 

 

Figura 7. Fotos do Seminário Futuro da Matriz Veicular no Brasil em 2019 

 

 

Figura 8. Foto do Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2020 
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5.4.2 Relações institucionais  

Em 2020, as principais ações da SCI relacionadas a relações institucionais serão 

organizar as missões de servidores e a participação da ANP em eventos no exterior, estreitar 

parcerias com instituições com o objetivo de divulgar as oportunidades de investimento no 

Brasil e executar a gestão financeira e administrativa dos contratos da Superintendência. 

Seguem abaixo mais detalhes: 

• Road shows: com objetivo de divulgar as oportunidades do setor de óleo e gás no 

Brasil, estão previstos cerca de cinco road shows neste ano, em cidades com relevância 

estratégica para o setor, como Londres, Pequim, Nova York e Houston, entre outras. 

• Delegações internacionais: a ANP recebe delegações estrangeiras para tratar de 

assuntos referentes ao setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Assim, são 

organizadas programações de acordo com o grupo recepcionado, como palestras, 

visitas técnicas e seminários, entre outras atividades. É responsabilidade da SCI a 

comunicação com os representantes do país interessado, com o intuito de melhor 

estruturar e compor sua recepção, organizando as reuniões e palestras de interesse 

junto às superintendências afins. Em 2020, a SCI estima receber cerca de cinco 

delegações internacionais. 

• Gestão de contratos: a SCI gerencia os contratos de clipping de notícias, de serviços 

de comunicação corporativa e de apoio a eventos. Além da fiscalização rotineira, os três 

contratos deverão ser renovados em 2020.  

• Convites institucionais: apoio aos convites recebidos para a participação da Agência 

em eventos nacionais e internacionais do setor petrolífero. Está prevista a participação 

de representantes da ANP em cerca de 60 eventos nacionais e internacionais em 2020.  

• Acordos de cooperação: os acordos de cooperação com instituições externas têm 

seus trâmites processuais diretamente conduzidos pela SCI, que se responsabiliza por 

todas as etapas necessárias, desde a redação da minuta do termo até a instauração do 

processo para obtenção da análise e aprovação da Diretoria Colegiada. Seguem 

algumas cooperações que serão conduzidas ao longo do ano: 

o Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos): a pareceria busca concentrar esforços de atração de 

investimentos estrangeiros no setor de óleo e gás do Brasil, por meio de 

participação conjunta em eventos no exterior, organização de missões 

internacionais e mapeamento de potenciais investidores.  
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o Agência Reguladora da Colômbia (ANH): parceria para intercâmbio de 

informação e melhores práticas no setor de óleo e gás. 

o Instituto Nacional do Petróleo de Moçambique (INP): parceria para 

intercâmbio de informação e melhores práticas no setor de óleo e gás. 

o Angola: como órgãos regulatórios daquele país foram criados em 2019, a 

ANP prevê o recebimento de delegações para apresentações e treinamento. 

 

5.4.3 Imprensa 

A gestão da imagem da ANP junto à imprensa envolve relações com os jornalistas, 

treinamento de porta-vozes, acompanhamento de entrevistas e organização de coletivas, 

monitoramento e análise de matérias publicadas, e produção, edição e divulgação de textos e 

outros conteúdos. Em 2020, será dada continuidade a essas atividades, conforme 

detalhamento a seguir: 

• Atendimento à imprensa: será realizado o atendimento de todas as demandas de 

jornalistas sobre os assuntos relacionados à atuação da ANP. Para tanto, a SCI apura 

as informações junto às áreas técnicas, para elaborar respostas aos questionamentos;   

• Sugestões de pautas: além do atendimento reativo, também continuará a divulgação 

proativa de temas importantes para a Agência, por meio de sugestões de pauta 

direcionadas a veículos específicos e colunistas ou veiculadas a toda a imprensa. A 

partir dessa divulgação, serão realizadas as ações necessárias de desdobramento, tais 

como agendamentos de entrevistas e esclarecimentos de dúvidas dos jornalistas. O 

objetivo para 2020 é divulgar todas as ações classificadas pela diretoria como 

prioridade, dando ainda mais visibilidade ao trabalho da Agência; 

• Treinamento de porta-vozes: a ANP possui, dentro do contrato de comunicação 

corporativa, gerido pela SCI, a possibilidade de utilização do serviço de media training 

voltado aos diretores, que são os porta-vozes oficiais da Agência. Em 2020, a meta é 

realizar o treinamento de todos os novos diretores. Além disso, a equipe interna também 

continuará realizando treinamentos pontuais com superintendentes e possíveis outros 

servidores que possam atuar momentaneamente como porta-vozes, seja representando 

a diretoria, seja em entrevistas específicas sobre temas de sua competência;  

• Entrevistas: a SCI atua como ponte entre os porta-vozes da ANP e a imprensa, 

realizando o agendamento de entrevistas e as acompanhando. Em 2020, meta é 

acompanhar todas as entrevistas presenciais e por meio eletrônico realizadas (com 

exceção das realizadas em locais onde não haja a presença de assessores). Além das 
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entrevistas individuais, também está no planejamento a realização de entrevistas 

coletivas caso haja assuntos com potencial para gerar grande repercussão na imprensa;  

• Monitoramento de imprensa: conforme já mencionado, a SCI gere o contrato com a 

empresa de clipping, que envia diariamente as notícias que citem a Agência ou sejam 

relacionadas ao setor regulado. A SCI realiza o acompanhamento diário dessas notícias 

para manter diretores, assessores e superintendentes informados sobre os assuntos 

mais relevantes, bem como detectar possíveis inconsistências nas notícias, que podem 

ser alvo de pedidos de correção e/ou da publicação de esclarecimentos no Portal da 

ANP. Também é realizado o acompanhamento de informes diários e relatórios mensais 

produzidos pela agência de comunicação corporativa contratada, que trazem uma 

avaliação da imagem da ANP na mídia e servem como base para o planejamento de 

divulgação;  

• Elaboração e divulgação de material para a imprensa: continuarão sendo feitas em 

2020 a elaboração e a divulgação de press-releases e outros materiais para a imprensa, 

que ficam disponíveis no Portal da ANP (na área de “notícias” e na “Sala de imprensa”) 

e são enviados por e-mail ao mailing cadastrado. Em 2019, foram publicados no Portal 

342 press-releases e dois kits de imprensa. Para 2020, a meta é continuar elaborando 

esse tipo de material para divulgar todas as principais medidas regulatórias, eventos, 

publicações e outras ações realizadas pela Agência.  

 

5.4.4 Redes sociais 

As redes sociais são instrumentos importantes para aproximar a ANP da sociedade e 

dar transparências às ações da Agência. A ANP está presente nas redes sociais com perfis 

institucionais no Facebook, Twitter, YouTube e Linkedin. Com exceção do YouTube, que 

funciona como repositório de vídeos, os demais perfis são utilizados para a disseminação de 

informações sobre a ANP, regras do setor, orientações aos agentes econômicos e 

consumidores e divulgação de campanhas e materiais didáticos. A SCI também faz a 

moderação de comentários feitos pelos seguidores dos canais.  

Em dezembro de 2019, os perfis institucionais da ANP contavam 47.670 seguidores do 

Twitter, 32.800 no Facebook e, no LinkedIn, 37.200. Em 2020, a ANP vai continuar trabalhando 

para reforçar sua presença nas redes sociais, apresentando conteúdos em linguagem simples 

e utilizando, sempre que possível, recursos visuais, como vídeos e cards, para facilitar o 

entendimento das mensagens veiculadas. 
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Figura 9. Exemplos de cards para redes sociais 

 

5.4.5 Publicações 

Outro instrumento importante para a disseminação de informação são as publicações. 

A SCI é responsável pela elaboração e/ou revisão dos conteúdos, diagramação, produção 

visual e divulgação de publicações da ANP.  

A Agência sempre contou com um vasto catálogo de folders e boletins com informações 

sobre assuntos técnicos e estatísticas dos setores regulados. Porém, nos últimos anos, 

seguindo as mudanças da sociedade, cada vez mais digital, e o princípio da economicidade, 

esse tipo de publicação foi reduzido, com a priorização para divulgação por meios eletrônicos. 

Essa mudança se relaciona com uma das diretrizes estratégicas para a comunicação da ANP, 

que aborda o redimensionamento do número de publicações e unificação da base de 

informações em local único de fácil acesso no Portal da Agência, além da eliminação das 

publicações menos consultadas. 

Desta forma, o conteúdo técnico e institucional é mantido atualizado no Portal da ANP 

na internet. Quanto aos boletins com dados estatísticos, esses estão sendo gradativamente 

substituídos por “painéis dinâmicos”, construídos por meio de ferramenta de business 

intelligence (Microsoft Power BI) e disponibilizados também no Portal ANP. 

Para divulgação das principais ações da Agência, toda sexta-feira é enviada a 

newsletter “Notícias da Semana”, com foco no público externo. A publicação eletrônica faz um 

resumo das notícias e publicações veiculadas durante a semana no Portal ANP e apresenta a 

agenda da semana seguinte. 
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Figura 10. Newsletter “Notícias da Semana” 

 

Mesmo assim, apesar desse foco em ferramentas digitais (como painéis dinâmicos e 

newsletter), em 2020 ainda serão produzidas ou atualizadas algumas publicações institucionais 

e de utilidade pública. A principal publicação da Agência é o Anuário Estatístico Brasileiro do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que, atualmente, é publicado somente em versão 

eletrônica (PDF) no Portal da ANP. O anuário, produzido desde 1998, reúne estatísticas, do 

Brasil e do mundo, de todos os segmentos da indústria regulada pela ANP. Está prevista ainda 

a publicação de dois boletins semestrais, também em formato digital, sobre as ações de 

fiscalização de combustíveis. 

Também estão planejadas cartilhas para o investidor estrangeiro, para as rodadas de 

licitação na modalidade de Oferta Permanente e folhetos educativos sobre os direitos do 

consumidor na compra de combustíveis. Além do formato digital, para publicação no Portal e 

envio por meio eletrônico, estão previstas possíveis tiragens impressas desses materiais. 

 

Figura 11. Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis 2019 
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Figura 12. Cartilha Combustíveis Líquidos: 10 orientações para garantir seus direitos ao abastecer 

 

5.4.6 Comunicação interna 

A comunicação interna é fundamental não somente para a difusão das informações 

dentro de uma organização, mas também para trazer o sentimento de pertencimento aos 

servidores e colaboradores. Além de transmitir para a “casa” as mensagens da gestão 

(comunicação vertical), a SCI trabalha em conjunto com as demais áreas da ANP na 

disseminação de informações e na divulgação de realizações, ações e campanhas. 

Nesse trabalho, a SCI conta com alguns canais internos de comunicação: 

• Intranet: canal digital, com acesso restrito somente ao público interno, com espaço para 

informações detalhadas, tanto para notícias, como para assuntos de interesse dos 

servidores, como serviços relacionados à gestão de pessoas, à tecnologia da 

informação e à gestão estratégica; 

• Comunicados por e-mail (e-mail marketing): atualmente, o principal veículo para as 

informações internas. É utilizado tanto para divulgações pontuais quanto para suporte 

a campanhas de médio e longo prazos; 

• Protetor/descanso de tela dos computadores: canal utilizado para suporte a 

campanhas de médio e longo prazos. Permite a apresentação de slides com 

informações úteis e layout atrativo; 

• Cartazes nos elevadores: devido à estrutura física do Escritório Central da ANP e à 

necessidade de todos os servidores utilizarem os elevadores para acesso aos locais de 

trabalho, esse canal tem grande visibilidade. O canal é utilizado frequentemente na 

divulgação de eventos internos, porém também pode ser utilizado como suporte em 

campanhas. Além dos displays nos elevadores, há também a possibilidade de 
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divulgação em outros locais estratégicos, como nos halls dos elevadores e nas áreas 

de cafés dos andares; 

• TV do hall da portaria do Escritório Central da ANP: canal com público misto, pois é 

visto também por visitantes da ANP. Utilizado para divulgação de notícias relevantes da 

ANP, não exclusivas do público interno; 

• Newsletter Destaques da Semana: enviada por e-mail toda sexta-feira, divulga 

resumos das notícias da semana na ANP, com links para matérias na Intranet e no 

Portal ANP, além do calendário dos principais eventos da semana seguinte.  

 

Figura 13. Newsletter Destaques da Semana 

 

A divulgação de assuntos pontuais, ou eventos isolados, de amplo interesse dos 

servidores, geralmente é feita por meio de comunicados por e-mail, enviados para toda a ANP 

ou segmentados pelos escritórios da Agência em todo o país.  

Além do envio de e-mails, a SCI, em parceria com as demais áreas da ANP, elabora 

campanhas, que podem se utilizar de todos os canais disponíveis de comunicação interna. São 

ações de média e longa duração destinadas a mensagens que exigem esforços concentrados 

de comunicação por um período determinado, quando há necessidade de engajar os 

profissionais em uma mudança de atitude, incorporação de novas ideias, regras e/ou 

procedimentos, adesão a um projeto, lançamento de novos produtos e serviços, entre outros. 

São feitas também campanhas para a divulgação de eventos importantes, que tenham grande 

participação de servidores.  

Em 2019 foram realizadas cerca de 27 campanhas e enviados mais de 160 

comunicados pela SCI (incluindo os que fizeram parte de campanhas). Para 2020 estão 

previstas campanhas relacionadas às novas ferramentas de tecnologia da informação, como o 
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Office 365, à gestão estratégica e ao desenvolvimento de pessoas, como o Diagnóstico de 

Competências e o Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2021. Estão previstas também 

diversas ações relacionadas à saúde e qualidade de vida no trabalho. 

Em relação à Intranet, a SCI é responsável por sua manutenção e atualização diária. 

Faz a publicação de conteúdo técnico das áreas e a divulgação de notícias internas e externas 

de interesse dos servidores, com apuração das informações junto às áreas ou por meio de 

cobertura presencial dos eventos. 

Para 2020 está prevista a reestruturação total da Intranet, com mudança da estrutura 

tecnológica, incluindo a troca da ferramenta de gestão de conteúdo, da arquitetura da 

informação e da programação visual. A mudança permitirá maior interatividade com os usuários 

e a utilização de recursos audiovisuais, que não são possíveis com a ferramenta atual. 

 

5.4.7 Portal da ANP 

 O Portal da ANP (www.anp.gov.br) é o principal canal de comunicação da Agência com 

o mercado regulado e a sociedade. Nele, estão disponíveis informações sobre a própria ANP, 

canais de contato, notícias, dados do mercado, informações relevantes aos agentes regulados, 

publicações, consultas públicas, calendário de eventos, conteúdos técnicos, entre outros. 

            Além do Portal, a ANP possui ainda dois sites com conteúdos específicos: um sobre as 

rodadas de licitações para exploração e produção de petróleo e gás natural 

(http://rodadas.anp.gov.br/) e um que reúne as normas da Agência e a legislação pertinente ao 

setor (http://legislacao.anp.gov.br/). 

A SCI é responsável pela gestão e atualização dos conteúdos do Portal e do Site das 

Rodadas, de forma a assegurar sua padronização e confiabilidade. Já o Site de Legislação é 

alimentado pela Secretaria Executiva, área responsável pela execução da Agenda Regulatória 

da ANP. 

Para 2020, a principal ação planejada é a migração do Portal da ANP e do Site das 

Rodadas para o portal único do Governo Federal, chamado de “Gov.Br”. Por determinação do 

Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019, os canais digitais da Administração Federal serão 

unificados no portal https://gov.br, que reunirá serviços e informações sobre a atuação de todas 

as áreas do Governo Federal. Dessa forma, o endereço www.anp.gov.br deixará de existir e o 

seu conteúdo irá migrar para o novo endereço https://gov.br/anp. O prazo estabelecido para 

que o conteúdo seja transferido e que o Portal atual da ANP seja desabilitado é dezembro de 

2020. 



 

 29 

PLANO DE COMUNICAÇÃO ANP 2020 

Para essa migração, a SCI realizará a revisão de todo o conteúdo publicado no Portal 

atual, com apoio das áreas técnicas. A revisão incluirá a atualização de informações 

desatualizadas e a exclusão de conteúdos obsoletos, como, por exemplo, publicações que 

foram descontinuadas. Também será elaborado novo conteúdo (textos, infográficos e imagens) 

para as páginas que o necessitarem. A SCI organizará ainda a estrutura das informações, de 

modo a atender à arquitetura definida para o novo portal. 

Outra ação prevista para o segundo semestre de 2020 é a publicação de um novo site 

de legislação, que irá reorganizar as regulamentações por assunto e oferecer uma ferramenta 

de busca dinâmica com diversas possibilidades de filtros. Além disso, o novo site terá uma 

navegação mais simples e intuitiva, que vai melhorar a experiência do usuário. Essa ação é 

coordenada pela Secretaria Executiva da ANP e tem o apoio da SCI. 

Além dessas ações, também será continuado o trabalho de atualização constante dos 

sites, de acordo com as demandas das áreas técnicas e a divulgação de notícias e informações 

relevantes à sociedade. 

 
Figura 14. Portal ANP  
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6. DEMANDAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA SCI PARA 2020  

A SCI possui três contratos vigentes, que fornecem serviços nas áreas de comunicação 

corporativa, apoio para eventos e clipping jornalístico. Na tabela abaixo, são apresentados os 

valores desses contratos para seu período de vigência, ou seja, um ano. 

É importante destacar que, no caso dos contratos de comunicação corporativa e de 

eventos, os valores apresentados são o máximo permitido pelo contrato. Nesses casos, os 

serviços são demandados conforme a necessidade da SCI e obedecem ao planejamento 

orçamentário da superintendência.  

Recursos financeiros 

Objeto Empresa licitada Contrato Valor do contrato 

Organização de Eventos Premier Eventos Ltda. N° 9.039/17 R$ 3.011.423,52 

Comunicação 
Coorporativa 

FSB Estratégia em 
Comunicação Ltda. N° 1.017/19 R$ 2.125.655,77 

Serviço de Clipping Video Clipping Produções 
Ltda. N° 9.004/18 R$ 194.500,80 
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ANEXO I – MAPA ESTRATÉGICO DA ANP 
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ANEXO II – DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA ANP 
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