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‘...compromisso com a 
redução dos custos, o 

aumento da sua 
eficiência operacional 
e a racionalização de 

seus processos...’

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) 2021 da EMAE.

Formulado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração, em 29 de 
outubro de 2020, a Estratégia de Longo Prazo (2021-2025) e o Plano de Negócios 
(2021) demonstram 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, o aumento da sua eficiência 
operacional e a racionalização de seus processos, 
ações fundamentais para a melhoria da sua 
performance, particularmente em um cenário 
macroeconômico desafiador.

A Diretoria



‘...manter toda sua 
capacidade de geração 
de energia... viabilizar 
projetos de expansão 

da sua atividade e 
fortalecimento da 

governança...’
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I. INTRODUÇÃO

Os desafios da EMAE e controlada para o período 2021-2025 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. 

Os profundos impactos socioeconômicos causados pela 
pandemia do vírus Sars-CoV-2 (coronavírus) intensificam 

a atenção da Companhia e controlada para fazerem 
frente à dinâmica do mercado que atuam e, também na 

regulamentação do Setor Elétrico, com o objetivo de 
gerir e preservar os ativos de geração sob gestão. 

Estar preparada para acompanhar a retomada da 
economia faz com que a EMAE e controlada 
envidem esforços para manter toda sua 
capacidade de geração de energia disponível 

para o sistema elétrico brasileiro além de 
buscarem viabilizar projetos de expansão da sua 

atividade e fortalecimento da governança, como 
forma de suportar seu crescimento e perenidade. 

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.



III. ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2021-2025

A Estratégia de Longo Prazo 2021-2025 foi construída a partir da identidade 
empresarial da EMAE e controlada, 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 norteiam o Plano de Negócios – 2021. 

No Plano de Negócios – 2021 (PDN) serão estabelecidos os Projetos a serem 
implementados no exercício, por meio de Planos de Ação a serem elaborados pela 
empresa. 

Como o ambiente empresarial é dinâmico, o PDN não pode ser uma peça estática, ou 
seja, no decorrer da sua implantação poderão ser necessários ajustes identificados por 
meio do monitoramento contínuo dos projetos. 

1. ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADE

Para o estabelecimento de Objetivos e Estratégias são levadas em consideração as 
oportunidades e os riscos para os negócios da EMAE e controlada, por meio da análise 
dos cenários internos (forças e fraquezas) e externos (riscos e oportunidades).

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 da Estratégia de Longo 
Prazo.

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 contidos.

Definição 
da Missão 
e Visão do 
Negócio

Formulação 
dos Objetivos 
Estratégicos 
e Estratégias

PLANO DE 
NEGÓCIOS
(Projetos)
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AMBIENTES

Ambiente Externo 
(Oportunidades e 
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Ambiente Interno 
(Forças e Fraquezas)
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1.1.1. Brasil - Cenário econômico de recuperação gradual para 2021 e 2022

Os efeitos da pandemia do novo coronavírus impactaram severamente a atividade 
1econômica e, dessa forma, estima-se a retração do PIB em 5,46%  em 2020 e a 

diminuição da capacidade produtiva. Ademais, estima-se que:

• o crescimento projetado do PIB para o período de 2021 a 2023 será 
1

respectivamente de 3,50%, 2,50% e 2,50% ;

• os índices projetados de inflação (IPCA) são de 1,71% para o atual exercício e 
1

3,00% para 2021, 3,50% para 2022 e 3,50% no ano seguinte ;

• a projeção da taxa Selic para 2020 é de 2,00% a.a., atingindo 3,00%a.a. em 
1

2021, 4,50% em 2022 e 6,00% em 2023 ; e

• o crescimento de carga de energia do Sistema Interligado Nacional – SIN, seja 
de 3,7% para 2020 e as previsões apontam que crescimento médio anual de 

2
carga para o SIN, no período 2021-2024, deverá ser de 3,8% ao ano .

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 eventual ocorrência 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.

• Previsibilidade de receita para as usinas no regime de cotas, contemplando 
inclusive a parcela destinada à modernização e atualização das 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.

1 Fonte: Relatório Focus Bacen; 21/ago/2020. Disponível em: https://bit.ly/3aXIWEW 
2 Fonte: EPE - 1ª Revisão Quadrimestral das Projeções da demanda de energia elétrica 2020-2024. 
Disponível em: https://bit.ly/32rKu6k
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b) Fraquezas (ambiente interno)

• Existência de um considerável número de profissionais em condições de 
desligamento da empresa por aposentadoria. 

• Inexistência de programa de sucessão (pipeline) no corpo funcional em 
decorrência da não entrada de novos empregados, com risco de perda de 
conhecimento.

• Déficit tecnológico e de integração de sistemas decorrente da falta de recursos 
para investimentos em exercícios passados.

c) Oportunidades (ambiente externo)

• Proposta de mudança do modelo setorial do gás natural (Lei do Gás), que visa à 
modernização da legislação do setor, possibilitando a redução do preço do gás, 
com potencial melhora da atratividade de projetos de geração termelétrica.

• 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.

• Cenário de recuperação econômica no período pós-pandemia, com reflexo 
direto no crescimento da demanda de energia elétrica.

• Crescimento do mercado para geração de energia a partir de fontes alternativas 
e renováveis, a exemplo da solar fotovoltaica.

• Interesse de grupos empresariais e econômicos nas atividades desenvolvidas 
pela EMAE, no âmbito dos setores de energia elétrica e recursos hídricos, 
possibilitando a formação de viáveis parcerias.

• Possibilidade de rentabilização dos ativos imobiliários da Companhia.

d) Riscos (ambiente externo)

• Usinas impedidas de gerar em sua carga ideal, em decorrência de questões 
ambientais nas bacias hidrográficas.

• Patrimônio imobiliário em áreas de grande pressão urbana por ocupação, 
principalmente em regiões de preservação de mananciais.

• Extinção da Concessão da UTE Piratininga com consequente descontinuidade 
do contrato de arrendamento.

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 da Estratégia de Longo Prazo 2021-2025 foram observadas as 
Diretrizes Estratégicas do Planejamento anterior, as quais foram ajustadas para refletir 
o contexto ao qual a Companhia e controlada estão inseridas e seguem relacionadas:

Diretrizes Estratégicas de Longo Prazo 2021-2025

EXCELÊNCIA 
OPERACIONAL

SUSTENTABILIDADE

DESEMPENHO 
FINANCEIRO

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os Objetivos Estratégicos do planejamento 2021-2025 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.

Assim, os objetivos definidos para o quinquênio 2021-2025 seguem relacionados, 
segundo as Diretrizes previamente estabelecidas, seguidos das Estratégias 
formuladas e das Metas Estratégicas.

DIRETRIZES OBJETIVOS ESTRATÉGIAS
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DIRETRIZ OBJETIVO ESTRATÉGIA

Excelência 

Operacional

(EO)

Assegurar a 

disponibilidade e a 

confiabilidade dos 

ativos de geração.

Assegurar que o índice de 

indisponibilidade se mantenha em 

níveis inferiores aos estabelecidos 

pelo Poder Concedente.

Assegurar a geração média em 

níveis superiores aos 

estabelecidos pelo Poder 

Concedente.

Modernizar equipamentos e 

sistemas.

Assegurar os índices de realização 

e assertividade de Manutenção 

Preventiva.

Assegurar condições operativas 

para o adequado controle de 

cheias.

DIRETRIZ OBJETIVO ESTRATÉGIA

Gestão de 

Riscos

(GR)

Mitigação de riscos 

Socioambientais

Identificar, monitorar e mitigar os 

riscos associados à segurança 

das barragens e demais 

estruturas hidráulicas e 

operacionais, ao patrimônio 

imobiliário, aos impactos 

ambientais e à proteção de 

dados.

Mitigação de riscos 

Econômico-

Financeiros

Identificar, monitorar e mitigar os 

riscos associados aos aspectos 

econômico-financeiros.
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DIRETRIZ OBJETIVO ESTRATÉGIA

Sustentabilidade

(SD)

Garantir a 

perenidade da 

empresa.

Desenvolver Novos Negócios 

relacionados à energia.

Otimizar a destinação dos ativos 

não operacionais.

Garantir a excelência dos padrões 

de governança.

Assegurar o treinamento 

adequado para excelência na 

gestão e operação da empresa.

Assegurar o plano de sucessão 

adequado às necessidades da 

EMAE.

Viabilizar investimentos 

adequados para o 

desenvolvimento de novas 

tecnologias de geração e para a 

mitigação de impactos 

socioambientais.

DIRETRIZ OBJETIVO ESTRATÉGIA

Desempenho 

Financeiro

(DF)

Melhoria contínua 

dos Indicadores de 

resultado

Maximizar o valor da empresa 

mediante a otimização da 

estrutura de capital.

Definir e manter níveis adequados 

de liquidez.

Gestão de EBITDA e Lucro 

Líquido.
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ANEXO I

PLANO DE NEGÓCIOS 2021 EMAE
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I. INTRODUÇÃO

A Estratégia de Longo Prazo 2021-2025 foi construída 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) que resultaram na definição de 
diretrizes. 

A partir dessas diretrizes foram estabelecidos os objetivos e as estratégias para 
consecução do Planejamento, com o propósito de orientar e adequar o caminho a ser 
seguido para que a Empresa cumpra sua Missão em direção à Visão estabelecida.

II. PLANO DE NEGÓCIOS 2021

O Plano de Negócios corresponde ao planejamento tático da Empresa, que estabelece 
os principais Projetos que serão realizados ao longo do exercício 2021. 

A partir dos Projetos/Metas apresentados a seguir, cada Diretoria desenvolverá Planos 
de Ação específicos e respectivos cronogramas (planejamento operacional) com o 
propósito de orientar e acompanhar sua execução. 
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Diretrizes Estratégicas de Longo Prazo 2021-2025

EXCELÊNCIA 
OPERACIONAL

SUSTENTABILIDADE

DESEMPENHO 
FINANCEIRO

GESTÃO DE 
RISCOS



a) GESTÃO DE RISCOS (GR)

b) EXCELÊNCIA OPERACIONAL (EO)

REF PROJETO / META

GR1
Implantar sete Planos de Ação de Emergência das áreas de

influência dos barramentos.

GR2

Desenvolver estudos para mitigação de riscos atuariais relativos ao

Plano de Suplementação de Aposentadorias e Pensão

(PSAP/EMAE).

GR3 Atualizar o ambiente do Data Center.

GR4

Elaborar diagnóstico das ações de vistoria de meio ambiente e

patrimônio imobiliário, bem como participação no Programa de

Operação Defesa das Águas.

REF PROJETO / META

EO1

Modernizar a infraestrutura e equipamentos de rede e seus

complementos para atendimento à rede de automação e

monitoramento das usinas, barragens, diques, sangradouros e

demais estruturas da EMAE.

EO2 Iniciar a operação do módulo PM/SAP (gestão da manutenção).

EO3 Implantar 14% do programa de melhorias nas usinas do regime de 

cotas.

EO4

Desenvolver etapas de concepção, testes em escalas reduzidas e 

revisão do estudo para contenção de lixo a montante da barragem 

de Edgard de Souza.

EO5

Desenvolver solução informatizada e implantar 30% do projeto de

gestão arquivista do acervo digital e preservação da memória da

organização.
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REF PROJETO / META

SD1
Desenvolver estudos técnicos, reavaliar o Projeto Básico (ANEEL) e

elaborar as especificações do projeto da PCH Edgard de Souza.

SD2

Desenvolver estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira

para recuperação e expansão do parque gerador termelétrico nas

áreas da EMAE – Sítio de Piratininga.

SD3
Avaliar os aspectos ambientais sobre o estudo para modernização

da UTE Piratininga.

SD4
Desenvolver projetos de geração de energia elétrica a partir de fonte

solar fotovoltaica flutuante no Reservatório Billings.

SD5

Desenvolver estudo para identificar os potenciais benefícios pela

otimização da operação do Complexo Henry Borden, com potencial

de aumento na receita, por meio do aumento da disponibilidade

hídrica com o desassoreamento de pontos estratégicos do leito do

Canal Pinheiros.

c) SUSTENTABILIDADE (SD)

d) DESEMPENHO FINANCEIRO (DF)

REF PROJETO / META

DF1 Implementar medidas para otimização do Custo de Capital.

DF2
Elaborar diagnóstico dos imóveis não operacionais tributados por

IPTU com foco em redução de despesas.

DF3

Implantar sistema de comunicação telefônica entre as unidades de 

produção e a sede utilizando VoIP com foco em redução de despesas 

com telefonia.
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ANEXO II

PLANO DE NEGÓCIOS 2021 
PIRAPORA ENERGIA

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2021-2025 E PLANO DE NEGÓCIOS 2021
Outubro de 2020

14



REF PROJETO / META

EO1
Definir as ações para encerramento do contrato de fornecimento –

Consórcio PESA.

EO2
Implantar plano de inspeção e manutenção dos rotores e pás das

turbinas.

EO3
Elaborar projeto de readequação de barreiras de lixo na tomada

d’água da PCH.

EO4 Elaborar projeto de novo sistema de remoção de lixo das grades.

a) EXCELÊNCIA OPERACIONAL (EO)
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EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.
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