5.1.1 Reduzir em 20% o prazo de deliberação dos processos por parte da Diretoria.
5.1.2 Identificar competências passíveis de delegação às Uorgs.
5.2.1 Maximizar grau de consonância entre decisões das Uorgs e da Diretoria.
6.1.1 Racionalização e harmonização do estoque regulatório da ANEEL
7.1.1 Buscar o aprimoramento dos mecanismos de monitoramento e contratuais.
8.1.1 Aplicar a metodologia de avaliação da gestão associada dos serviços públicos a todas as
Agências Reguladoras Estaduais

Perspectiva de Processos

8.2.1 Avaliar o modelo de atuação da Aneel nos estados
9.1.1 Revisão do processo de participação pública.
9.1.2 Aprimorar a capacidade de contribuição.
9.2.1 Acompanhar prazo médio de apresentação dos resultados à sociedade
10.1.1 Aprimorar sistemática de avaliação dos resultados de P&D
11.1.1 Propor rito expedito para fiscalização
11.2.1 Avaliar oportunidade de fiscalização por acesso remoto ao agente mediante a elaboração
de projeto piloto por área.
11.3.1 Uniformizar os procedimentos de fiscalização, bem como os critérios para a dosimetria.
11.3.2 Criar iniciativa para atuar com foco na ação preventiva.
12.1.1 e 12.2.2 Aprimorar os procedimentos de recebimento de informações
12.3.1. Aprimorar o recebimento de informações de DUP de transmissão, distribuição e instalação
de transmissão de geração.
12.4.1 Aprimorar a execução do Plano de outorgas de transmissão
12.5.1. Aprimorar os processos de estudos hidroenergéticos
12.6.1 Articular com envolvidos nos processos licitatórios de transmissão para redução dos
prazos associado e 12.7.1 Articular com envolvidos nos processos licitatórios de geração para
13.1.1 - Elaborar projeto para monitoramento integrado das demandas
13.2.1 - Aprimorar o processo de comunicação junto à sociedade e públicos específicos.
13.3.1 - Aumentar o grau de familiaridade-favorabilidade da ANEEL, junto à sociedade e públicos
específicos
14.1.1. Elaborar e aplicar pesquisa sobre motivos de desligamento e pedidos de cessão
14.2.1 Implementar pesquisa de comprometimento com o trabalho
14.3.1 Implementar a trilha de aprendizagem
14.4.1 Atualizar e reforçar o Plano Corporativo para Gestão do Clima
15.1.1 Reestruturar o processo de gestão estratégica e de avaliação de desempenho institucional
15.1.2 Implantar adequações de arquitetura organizacional
15.2.1 Reestruturar processos chaves visando a redução dos prazos, a simplificação dos
procedimentos e a sistematização (...)
15.2.2 Implementar a Gestão de Riscos como suporte a gestão de processos.
15.2.3. Implantar boas práticas de gestão de projetos na ANEEL.
16.1.1 Avaliar e integrar canais existentes
16.1.2 Criar novos canais que possibilitem uma comunicação mais ágil e dinâmica
17.1.1 Elaborar e implementar projeto de gestão do conhecimento
17.2.1 Dar continuidade no Projeto MAPINFO
17.3.1 Promover melhorias no processo de demanda das soluções.
18.1.1 Desenvolver o Plano de Melhoria de Clima Organizacional relacionado à satisfação com a
infraestrutura
18.2.1 Projetar e implementar nova sede da Aneel
18.3.1 Ampliar articulações político institucionais em prol da autonomia administrativa e
orçamentária da ANEEL.
18.4.1 Aprimorar a elaboração e o acompanhamento do Plano de Contratações.
18.5.1. Aprimorar o processo para realizações dos pregões
18.6.1 Realizar o Plano Diretor de TI.
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