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APRESENTAÇÃO  

 

Nos termos do Artigo 23 da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 62.349/2016, é apresentado o Plano 

Estratégico (PE) de longo prazo e o Plano de Negócios (PDN) 2020 da EMAE.  

Formulado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração, em 18 

de dezembro de 2019, a Estratégia de Longo Prazo (2020-2024) e o Plano de 

Negócios (2020) demostram como a EMAE planeja cumprir seu objeto social, 

expresso em sua Missão, bem como o atingimento da sua Visão. Toda a 

estratégia formulada se estende para sua subsidiária, portanto, o plano refere-

se ao “grupo EMAE”.  

Nesse sentido, os projetos e as ações foram desenvolvidos com foco na 

perenidade da empresa, bem como no seu crescimento. Os documentos 

também registram o compromisso com a redução dos custos da Empresa, o 

aumento da sua competitividade e a racionalização de seus processos, ações 

fundamentais para a melhoria da sua performance, particularmente em um 

cenário macroeconômico ainda difícil. 

 

Diretoria
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I. INTRODUÇÃO 

Os desafios da EMAE para o período 2020-2024 estão distribuídos em 

Objetivos e Estratégias que atuam como direcionadores para o cumprimento da 

Missão e o atingimento da Visão, sempre alinhados aos valores da Empresa.  

Estar atenta às constantes mudanças na regulamentação do Setor Elétrico, 

para melhor gerir os ativos de geração e aproveitar oportunidades para 

expandir seu parque gerador é de vital importância para o desenvolvimento e 

perenidade da Empresa.  

Na superação dos desafios sociais e ambientais, a gestão tem foco no 

desenvolvimento da sociedade, por meio da expansão da energia alternativa 

dentro do centro de carga, visando a redução dos riscos de apagão (blecaute) 

e maior confiabilidade e independência dos sistemas de transmissão a longa 

distância. Outro foco é a geração a partir de fontes de energia renovável nas 

regiões que se possa ter o melhor aproveitamento energético. 

II. IDENTIDADE EMPRESARIAL 

MISSÃO 

Gerir recursos energéticos e sistemas hídricos, promovendo o desenvolvimento 

sustentável. 

 

VISÃO 

Ser uma empresa reconhecida por seus públicos de interesse pela 

rentabilização de seu patrimônio, crescimento da capacidade de produção de 

energia elétrica e responsabilidade socioambiental. 

 

VALORES 

Comprometimento, qualidade, governança, empreendedorismo e respeito às 

pessoas e ao meio ambiente. 
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III. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2024  

 

O Planejamento Estratégico 2020-2024 foi construído a partir da identidade 

empresarial da EMAE, consubstanciada na sua Missão, Visão e Valores, 

seguidos de análises de cenários e de ambientes (interno e externo). Na 

sequência, foram atualizados os Objetivos e Estratégias que nortearão o Plano 

de Negócio – 2020, mantidas, porém, as mesmas Diretrizes estabelecidas no 

Planejamento anterior.  

 
 
 

No Plano de Negócio – 2020 serão estabelecidos os Projetos a serem 

implementados no exercício, por meio de Planos de Ação elaborados pela 

empresa.  

Como o ambiente empresarial é dinâmico, o PDN não pode ser uma peça 

estática, ou seja, no decorrer da sua implantação serão necessários ajustes, 

que serão identificados a partir do monitoramento continuo dos projetos.  

1 ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADE 

Para o estabelecimento de Objetivos e Estratégias são levados em 

consideração as oportunidades e os riscos para o negócio da EMAE e sua 

subsidiária, por meio da análise dos cenários internos (forças e fraquezas) e 

externos (riscos e oportunidades). 
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1.1 Análise de Cenário 

A análise de cenário ajuda a empresa a se posicionar frente aos ambientes 

interno e externo, proporcionando uma base efetiva para a elaboração do 

Planejamento Estratégico. 

O ambiente interno pode ser controlado pela empresa. Desta forma, quando 

percebidos, os pontos fortes devem ser ressaltados, enquanto, os pontos 

fracos devem ser controlados ou minimizados. 

Por outro lado, o ambiente externo está fora do controle da organização. 

Assim, a empresa deve conhecê-lo e monitorá-lo com frequência, de forma a 

aproveitar as oportunidades e evitar os riscos nele contido. 

 

1.1.1 Brasil - Cenário econômico de recuperação gradual para 2020 a 

20221 

Estima-se que a atividade econômica continua numa tendência tímida de 

crescimento e ociosidade elevada. 

• Crescimento projetado do PIB para o período de 2020 a 2022 será 

respectivamente de 2,20%, 2,50% e 2,50%1. 

• Os índices projetados de inflação (IPCA) são de 3,50% para o atual 

exercício e 3,57% para 2020, 3,75% para 2021 e 3,50% no ano 

seguinte1. 

• Projeção da taxa Selic para 2019 é de 4,50%, atingindo 4,50% em 2020, 

6,00% em 2021 e 6,50% em 20221. 

• A EPE estima um crescimento de carga de energia do Sistema 

Interligado Nacional – SIN, seja de 3,6% para 2019 e as previsões 

apontam que crescimento médio anual de carga para o SIN, no período 

2019-2023, deverá ser de 3,8%, correspondente a 2.687 MWmédios.
2 

 

 

                                            

1
 Fonte: Bacen; 2019.  

2
 Fonte: EPE; 2019. 
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1.1.2 Análise de Ambientes Interno e Externo 

a) Forças (ambiente interno) 

• Usinas inseridas no maior centro de carga do país, essenciais para a 

estabilidade do sistema elétrico na região e restabelecimento do sistema 

em situações de blackout. 

• Corpo de profissionais qualificado, tanto em operação como manutenção 

de usinas (hidráulicas e térmicas) e estruturas associadas, com 

formação diversificada e experiência adquirida na própria empresa. 

• Nova receita das usinas em regime de cotas contemplando a GAG 

Melhoria para modernizar e atualizar as instalações de Henry Borden, 

Porto Góes e Rasgão, propiciando melhoria contínua dos indicadores de 

disponibilidade e desempenho. 

• Disponibilidade de ativos operacionais e não operacionais localizados 

próximos ao centro de carga do sistema elétrico e ao principal centro 

financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul, com potencial 

para usos diversos e em projetos para ampliação e otimização da 

capacidade de produção de energia elétrica. 

• Reserva de caixa para ampliação da capacidade de produção de 

energia elétrica. 

 

b) Fraquezas (ambiente interno) 

• Existência de um considerável número de profissionais em condições de 

desligamento da empresa por cumprimento integral das carências para 

aposentadoria e plano de previdência privada, decorrente de 

inexistência de turnover, resultando em um corpo funcional 

predominantemente envelhecido. 

• Inexistência de sucessão (pipeline) no corpo funcional em decorrência 

da não entrada de novos empregados, acarretando perda de 

conhecimento. 

• Déficit tecnológico e de integração de sistemas decorrente da falta de 

recursos para investimentos em exercícios passados, o que, aliado ao 

baixo número de profissionais nas equipes, os torna frequentemente 

sobrecarregados, dificultando a capacitação e o autodesenvolvimento. 
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c) Oportunidades (ambiente externo) 

• Aumento da atratividade por novos empreendimentos, decorrente do 

crescimento da demanda por energia elétrica. 

• Proposta de mudança do modelo setorial (regulatório, comercial e 

operacional) com ampliação do Ambiente de Contratação Livre - ACL. 

• Cenário de recuperação gradual da economia com reflexo direto no 

crescimento da demanda de energia elétrica. 

• Crescimento do mercado para geração de energia a partir de fontes 

alternativas e renováveis. 

• Disponibilidade de gás como insumo de transição da atual matriz 

energética para novas fontes alternativas, fato que possibilitará a 

implantação de modernas termelétricas para operação na base do 

Sistema Interligado Nacional – SIN. 

• Interesse de grupos empresariais e econômicos nas atividades 

desenvolvidas pela EMAE, no âmbito dos setores de energia elétrica, 

recursos hídricos e saneamento, possibilitando a formação de viáveis 

parcerias. 

 

d) Riscos (ambiente externo) 

• Usinas impedidas de gerar em sua carga ideal, em decorrência de 

problemas ambientais, podem vir a afetar o resultado desses ativos. 

• Falta de saneamento básico nas bacias hidrográficas agrava os 

problemas já existentes, como o lixo e a poluição. 

• Patrimônio imobiliário disperso e em áreas de grande pressão urbana 

por ocupação, principalmente em regiões de preservação de 

mananciais. 

• Precariedade do contrato de concessão da UTE Piratininga resulta em 

riscos de continuidade do contrato de arrendamento vigente. 

2 PROPÓSITO 

Cumprir a missão e criar condições para se atingir a visão da Empresa. 
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3 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

Para a elaboração do Planejamento Estratégico 2020-2024 foram mantidas as 

oito Diretrizes Estratégicas do Planejamento anterior, as quais seguem 

relacionadas: 

 

 

4 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 

Os Objetivos e as Estratégias do Planejamento 2020-2024 foram estabelecidos 

a partir das referidas Diretrizes, com o propósito de orientar e adequar o 

caminho a ser seguido para que a empresa cumpra sua Missão em direção à 

Visão estabelecida.  
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Assim, os Objetivos definidos para o Planejamento Estratégico 2020-2024 

seguem relacionados, segundo as Diretrizes previamente estabelecidas, 

seguidos das Estratégias formuladas. 

DIRETRIZ OBJETIVO ESTRATÉGIA 

Gestão de 

Riscos 

Aprimorar a 

segurança da 

informação, os 

controles internos e 

a conformidade. 

Atualizar tecnologicamente os 

sistemas de informação. 

Otimizar os processos e os 

mecanismos de segurança da 

informação. 

Otimizar e desenvolver novos dos 

sistemas de controles internos. 

Identificar, monitorar e mitigar os 

riscos operacionais, patrimoniais, 

reputacionais e ambientais. 

 

 

DIRETRIZ OBJETIVO ESTRATÉGIA 

Eficiência 
Operacional 

Intensificar a 
eficiência 
operacional. 

Otimizar a operação e 
manutenção das instalações.  

Otimizar processos. 

Racionalizar custos. 

Assegurar a 
disponibilidade e 
confiabilidade dos 
ativos, com foco 
em GAG Melhoria. 

Modernizar equipamentos e 
sistemas.  

Preservar a qualidade e a 
extensão da vida útil até o final da 
concessão. 
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DIRETRIZ OBJETIVO ESTRATÉGIA 

Novos 
Negócios 

Prospectar e 
desenvolver projetos 
que tenham sinergia 
com os ativos da 
empresa. 

Intensificar a formação de 
parcerias para o desenvolvimento 
e a implantação de novos 
empreendimentos. 
 

Utilizar ativos e know-how em 
futuras Sociedades de Propósito 
Específico - SPEs e consórcios. 

Estudo de viabilidade, de novo 
modelo de negócio, EMAE e 
Petrobras, para participação 
Leilão A-4, com a Usina 
Piratininga e Fernando Gasparian. 

Realizar parcerias com agentes e 
instituições públicas e/ou privadas 
para o desenvolvimento de 
empreendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETRIZ OBJETIVO ESTRATÉGIA 

Expansão da 

capacidade de 

geração de 

energia. 

Implantação de 

projetos 

estratégicos. 

Viabilizar a substituição 

Tecnológica das UGs 1 e 2 da 

Usina Termelétrica Piratininga até 

2,5 GW. 

Viabilizar a PCH Edgard Souza 

(11 MW). 
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DIRETRIZ OBJETIVO ESTRATÉGIA 

Gestão de 
Ativos EMAE 

Rentabilizar o 
patrimônio imobiliário 
e os ativos 
disponíveis, 
considerando os 
aspectos 
econômicos, sociais 
e ambientais. 

Destinar ativos e áreas não 
operacionais disponíveis. 
 

Desenvolver soluções 
inovadoras que promovam a 
sustentabilidade ambiental, 
social e econômica de áreas 
classificadas como de proteção 
ambiental. 

 

 

DIRETRIZ OBJETIVO ESTRATÉGIA 

Capital Humano 

Adequar às 
competências e 
quantidades de 
recursos humanos 
necessários para 
suportar o plano 
estratégico. 

Recompor o quadro de pessoal 

em virtude de desligamentos 

ocorridos e previstos. 

Capacitar técnica e 

gerencialmente os 

colaboradores para a execução 

de atividades operacionais e 

empresariais. 

Complementação de recursos 
humanos especializados para 
atendimento de projetos e 
demandas específicas. 
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DIRETRIZ OBJETIVO ESTRATÉGIA 

Mercado de 
Capitais 

Buscar alternativas 
de financiamentos 
para projetos 
estratégicos. 

Maximizar os resultados e 
melhorar os indicadores 
econômicos e financeiros.  

Aproximar a Empresa do 
mercado para consolidar a 
imagem da EMAE como 
companhia com potencial de 
geração consistente de riqueza. 

Prospectar fontes de recursos no 
mercado de capitais para 
desenvolvimento de projetos 
estratégicos. 

 


