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Informações Gerenciais – Tópico: Pesquisa e Desenvolvimento

Informação
8.1 – Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Plurianuais

Visão Geral

O Programa de P&D tem como objetivo alocar adequadamente recursos humanos e
financeiros em projetos que demonstrem a originalidade, aplicabilidade, relevância e a
viabilidade econômica de produtos e serviços, nos processos e usos finais de energia. Busca-se
promover a cultura da inovação, estimulando a pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico
brasileiro, criando novos equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que contribuam
para a segurança do fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária, a diminuição do
impacto ambiental do setor e da dependência tecnológica do país1.
A tabela apresenta os recursos investidos por ciclo em programa de pesquisa e
desenvolvimento.

1

Detalhes pelo link http://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d.

Nesta tabela são apresentados dados referentes ao número de empresas que
apresentaram o projeto por ciclo, quantidade de projetos e o recurso total investido durante o
ciclo.

Metadados

Nome da tabela: PesquisaDesenvolvimentoProjeto

Resumo descritivo da tabela: 8.1 – Projetos de P&D de temas prioritários regidos pelas
Resoluções Normativas nº 316/2008, 219/2006 e anteriores. Armazena dados referentes ao ano
em que o projeto foi carregado no duto da ANEEL, quantidade de projetos encaminhados no
respectivo ano e o custo estimado do projeto.

Definição dos campos
Significado de cada coluna e dos tipos de dados, de acordo com o conjunto de dados extraídos
para publicação do Boletim de Informações Gerenciais.

Nome do Campo

Tipo de Dado

IdePesquisaDesenvolvProjeto Numérico (PK)
NumResolucao

Texto

DscAnoReferencia

Texto

Descrição
Identificador Pesquisa Desenvolvimento
Projeto
Ano de referência da coleta da
informação

Numérico

Quantidade de projetos prioritários
carregados durante o ano

Decimal

Custo do projeto prioritário por ano de
submissão em Reais.

QtdEmpresa

Numérico

Quantidade de Empresas

DthProcessamento

Numérico (fins de
controle)

Data e hora do processamento de carga
automático

MesReferencia

Numérico

Mês de referência da informação

AnoReferencia

Numérico

Ano de referência da coleta dos dados

QtdProjeto
VlrEstimado

