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Onde tudo se passa...



A  Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

Lei 9.427/1996 - Art. 2o A Agência Nacional de Energia 

Elétrica - ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a 

produção, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia elétrica, em conformidade com as políticas e 

diretrizes do governo federal.



Unidades Organizacionais da ANEEL (Uorgs)



Contexto e situação problema...



Resultados das avaliações da maturidade na gestão de dados

2017 2021

Vision

Strategy

Metrics

GovernanceOrg/Roles

Life Cycle

Infrastructure

EIM Maturity by Dimension

2022

2,27/5 – Reativo (+) 2,59/5 – Proativo (-) 2,87/5 – Proativo (-)



Política de governança de dados e informação – objetivo estratégico



Integrações entre players e 

demais entes governamentais

Disponibilização de dados para 

sociedade – dados abertos

Recomendações do Peer-review do OCDE para ANEEL



Governança de Dados na ANEEL – trajetória

Elaboração do Planejamento 

Estratégico 2018-2021 

OE11 - Reestruturar e implementar 

a gestão da informação.

Portaria Nº 6.197, 17/12/2019
Política de Governança 

de Dados e da Informação

DG

SGI

... ... ... EGDI

Despacho nº 3, 29/12/2017

GT Governança de Dados Time do EGDI 
completo

2º sem/2017 Dez/2019 Jan/2020Jan/2018 a 
Jun/2019

Set/2020

Inicio das atividades
no EGDI



Propósito com a governança de dados na ANEEL ou

Onde queremos chegar...



Por que fazer a governança de dados na ANEEL?

Governança de dados é meio, não guarda um fim em si própria. 

Experiência

do cidadão

Tomada de Decisão 

orientada por dados

Eficiência 

operacional

Impacto 

econômico

Os 4 Pilares de Valor da cultura data-driven

VALORES GERADOS DO DATA-DRIVEN



Como a governança de dados na ANEEL 

está sendo implementada

OU

Por onde começamos...



Modelo de Governança de Dados da ANEEL

Estrutura de governança compartilhada!

DG



Equipe do EGDI

Shirley
Coordenadora

Luiz Raphael
Adjunto

Integrações
Qualidade dos dadosDados Abertos

Luciano



O programa de Governança de Dados e seus processos

Integração/Inte
roperabilidade 

com fontes 
externas

Dados 
abertos

Qualidade 
dos dados

Catalogação 
de dados e 
metadados

Cultura de 
Curadoria

Comunicação 
e Capacitação

Governança de 
Dados



• 207 tabelas (ONS, CCEE, ANA, NASA, RFB)

• 1.646 ativos de dados

• 15 projetos de estruturação de dados entregues

• 3 projetos em andamento (BDIT, SGPOTEE e Contratos)

• 1 projeto estruturante SIASE T (acompanhamento)

Processo de integração - alguns números 



Processo de Catalogação - alguns números 

Catalogação de Dados e Metadados

• 134 recursos criados e atualizados diariamente

• 219.630 ativos de dados catalogados 

• 1.528 bases em hom e dev com dados pessoais 
inventariados

• Exemplo do uso do catálogo

termo “transmissão” 
* 136 tabelas

* 237 colunas

* 36 colunas em views



Processo de Dados Abertos - alguns números 

Dados abertos

• 45 conjuntos de dados (37 ativos, 8 
descontinuados) atualizados mensalmente. 

• 492 ativos (atributos) disponibilizados.

• 1 PDA concluído

• 1 PDA em andamento

• 34 novos conjuntos a serem abertos no novo PDA



• 1 projeto concluído – Cadastro de Agentes e Instituições.

* 4 meses de execução

3.675/11.930 telefones inválidos

3.737/11.930 CEP inexistentes (

projeto em andamento – SIASE D (piloto)

93 Milhões linhas x 159 colunas analisadas (abr/2022)

* 3 meses de execução 4 entregas

* Parsing, Consolidado SIASE D e Comparação SIASE D e SAMP, relatório de qualidade dos dados

projeto em andamento – SIASE D (FULL)

* Entre 5 e 6 bilhões de linhas e 159 colunas (de 2018 a 2022)

* Parsing, Consolidado SIASE D e Comparação SIASE D e SAMP

Processo de Qualidade de Dados - alguns números 



Processos de curadoria e comunicação para mudança

Treinam
ento no 
uso das 
ferrame

ntas 

curador



• Institucionalizar política de qualidade dos dados 

• Instituir indicadores (de efetividade da política, de desempenho/produtividade)

• Implementar plano data literacy - via SRH

• Institucionalizar demandas de dados externos – integrações com players do setor

• Conceber e implementar diretrizes para o Ciclo de Vida do Dado

• Conceber diretrizes para governança de Analytics

• Envolver mais a alta gestão e corpo técnico da ANEEL

• Fortalecer a cultura data-driven

• E... claro... continuar com os processos/projetos de integração/interoperabilidade, dados 
abertos, qualidade de dados, catalogação de dados e metadados, curadoria, 
comunicação...

Considerações
O que precisa ser feito – ponto de vista do EGDI



ENDEREÇO: SGAN 603 Módulos I e J - Brasília/DF

CEP: 70830-110

TELEFONE GERAL: 061 2192 8020

OUVIDORIA SETORIAL:167

Agradeço a atenção!

Shirley Guimarães Pimenta

Coordenadora do Escritório de Governança de Dados e da 

Informação

shirleygpimenta@aneel.gov.br

mailto:shirleygpimenta@aneel.gov.br
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