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Matéria do Portal Ambiente Energia 

Gestão de Risco em Empresas de Energia 

As empresas de energia precisam estar preparadas para enfrentar o conjunto de 

riscos cada vez mais presente nas organizações. De acordo com o relatório intitulado 

“Sem burocracia: transformando a gestão de risco nas empresas de energia e 

recursos naturais” (do original, em inglês, No paper chase: transforming risk 

management at energy and natural resources companies - KPMG em parceria com a 

Economist Intelligence Unit, com mais de 1.100 entrevistados de todo o mundo das 

áreas de risco, compliance, administração geral e financeira), é possível identificar os 

riscos pesquisados nesse trabalho. 

“Os dados da pesquisa mostram claramente que as empresas de ERN precisam, em 

caráter de urgência, voltar a focar os pontos fundamentais e repensar o que elas 

esperam alcançar por meio de seus programas de risco caso pretendam acompanhar 

a rápida transformação do ambiente em que operam hoje. A gestão desses riscos não 

está progredindo na mesma velocidade em que as ameaças enfrentadas pelas 

empresas, e estas, por sua vez, correm o risco de ficar abaixo das expectativas em 

áreas importantes”, afirma o sócio da KPMG no Brasil, Martiniano Lopes. 

Principais ameaças detectadas no relatório:  

- 69%: instabilidade geopolítica 

- 53%: pressão regulatória                                                   

(publicado em 02/2014) 
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Matéria do Valor - Energia - Hidrelétricas 

“Detentor de uma das cinco maiores disponibilidades de geração hídrica no mundo, com 

cerca de 10% dos recursos existentes no planeta, o Brasil tem nas usinas hidrelétricas sua 

fonte de geração mais competitiva e importante.  Com aumento da presença térmica e de 

fontes intermitentes, como solar e eólica, ainda é a principal responsável pela geração de 

eletricidade no país”.                             
(Matéria Especial Energia – Hidrelétrica / Valor – 28/08/2015) 

 
   



Grupo Light – Uma empresa do Ramo 
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GERAÇÃO 



Gestão de Risco Hidrológicos 

 
   



Transmissão 

 

 

•Gestão de Risco  
 

•Manutenção 

Preventiva 

  

•Investimentos 

  

•Programa de 

Perdas (Loss 

Control)  
  



Distribuição 

Programa de Redução de Perdas e Inadimplência 

ROCINHA VIDIGAL 

TRIAGEM 





Gestão de Risco e Seguros 

 
• Matriz de Risco 

• Transferência do Risco 

• Inovação 

• Produtos Aderentes 

• Soluções Inteligentes 

 



  



 “Existe o risco que você não pode correr e existe o 

risco que você não pode jamais deixar de correr” 

 
Peter Drucker 

 
 


