
MISSÃO

VISÃO

VALORES

Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços 
prestados pela ANP

Implementar ações com foco na agilidade, na 
transparência, e no aprimoramento da experiência 

do usuário

Estimular atividades reguladas mais seguras e 
sustentáveis, e contribuir para a redução das emissões de 

gases de efeito estufa

Implementar ações regulatórias que visem à segurança e ao 
desenvolvimento sustentável dos mercados regulados

Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por 
meio de uma regulação menos onerosa, eliminando 
barreiras de entrada em todos os setores regulados

Promover ações de simplificação com foco na redução dos 
custos regulatórios e na produção de regulação baseada na 

avaliação dos impactos

Ampliar o monitoramento dos estoques de combustíveis 
com vistas à garantia do abastecimento nacional 

Sistematizar o recebimento e a análise dos dados de 
estoques de combustíveis, possibilitando ações mais 
dinâmicas de mitigação dos riscos de abastecimento

Promover ações integradas de conscientização e 
fiscalização da indústria e sistematizar o monitoramento 

da segurança das operações

Realizar parcerias e convênios e aplicar novas tecnologias na 
definição das estratégias de monitoramento e fiscalização 

do mercado

Atuar visando à revitalização dos campos maduros e à 
abertura de novas fronteiras exploratórias

Implementar ações regulatórias que propiciem novos 
investimentos em campos maduros e em novas fronteiras 

exploratórias, ampliando a pluralidade de operadores 
e a competitividade

Incentivar a inovação e a transformação digital focada nos 
processos organizacionais

Promover a inovação e estimular a criatividade e a aplicação 
de novas tecnologias nos processos da Agência

Promover ações em benefício da ampliação da oferta e 
do transporte de gás natural

Empreender ações regulatórias que estimulem o novo 
mercado de gás natural, com vistas à formação de um 

mercado aberto, dinâmico e competitivo

Adequar a estrutura e as rotinas da Agência ao cenário de transformação dos mercados regulados

Aprimorar a estrutura organizacional da ANP para fomentar a integração entre as unidades, a gestão por 
processos e a simplificação regulatória

Implementar a governança de dados na Agência, visando 
o aprimoramento da gestão das informações estratégicas

Implementar ações com foco na qualidade, na segurança 
e na inteligência dos dados para subsidiar decisões 

regulatórias e monitorar os mercados permitindo uma 
atuação focada e eficaz da Agência

Fortalecer o desenvolvimento das competências técnicas 
e de gestão do corpo de servidores da ANP

Capacitar o corpo de servidores com foco em novas 
tecnologias, inovação e qualidade regulatória

MAPA ESTRATÉGICO

Criar um ambiente que amplie a atração de investimentos e promova a concorrência, regulando e 
fiscalizando em prol de operações seguras e sustentáveis e da garantia do abastecimento nacional

Ser reconhecida por sua atuação dinâmica e transparente, com foco na proteção ao consumidor 
e na evolução dos mercados regulados

Integridade – Transparência – Cooperação

RESULTADOS PARA O MERCADO RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
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