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Emitido pelo PRED – Desenvolvimento Empresarial                          

Identificação: Sigla: 

Diretoria de Geração DG 

Área a qual se subordina: Sigla: 

Diretoria Executiva da Eletrobras DEE 

Áreas subordinadas: Siglas: 

Serviços de Eficiência Energética 

Regulação de Geração 

Operação e Manutenção de Geração e Comercialização de Energia 

DGAE 

DGAR 

DGC 

Expansão de Geração DGE 

Finalidade: 

Coordenar a expansão, operação e manutenção da geração, priorizando a sustentabilidade, competitividade e 

rentabilidade dos ativos da geração, bem como a comercialização de energia e os negócios de eficiência energética. 

Atribuições básicas: 

 Promover a prospecção, a avaliação e o desenvolvimento de projetos de expansão da oferta de energia; 

 Promover a exploração de sinergias e de melhores práticas do negócio de geração, comercialização de energia e 

eficiência energética; 

 Promover a prospecção, estruturação e a realização de negócios de eficiência energética; 

 Estabelecer diretrizes para o monitoramento da implantação dos empreendimentos de geração; 

 Estabelecer diretrizes para o negócio de comercialização de energia; 

 Estabelecer diretrizes para os programas de manutenção e para o monitoramento do desempenho operacional das 

usinas em operação;  

 Estabelecer diretrizes de políticas ambientais, bem como as estratégias de gestão ambiental no segmento de 

geração, visando orientar e padronizar os procedimentos das empresas Eletrobras;  

 Estabelecer diretrizes e coordenar a participação das empresas Eletrobras em leilões de energia; 

 Coordenar atividades relativas à regulação setorial dos negócios de geração, comercialização de energia de energia 

e eficiência energética; 

 Coordenar a atuação da Eletrobras junto ao Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL; 

 Coordenar a participação da Eletrobras em atividades normativas e institucionais, relativas à área de atuação da 

Diretoria, junto a entidades governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, bem como 

universidades, centros de pesquisas e outros públicos. 

 

 

 

Documento de Revogação: Documento de Aprovação: 
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