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Emitido pelo PRED – Desenvolvimento Empresarial                          

Identificação: Sigla: 

Presidência PR 

Área a qual se subordina: Sigla: 

Diretoria Executiva da Eletrobras DEE 

Áreas subordinadas: Siglas: 

Ouvidoria Geral PRAO 

Comunicação 

Estratégia, Gestão Empresarial e Sustentabilidade 

Programas de Governo 

Gabinete da Presidência 

Internacional 

PRC 

PRE 

PRF 

PRG 

PRI 

Finalidade: 

Cumprir as diretrizes do Ministério de Minas e Energia – MME e gerir a Eletrobras. 

Atribuições básicas: 

 Promover, em conjunto com as demais Diretorias envolvidas, o preparo de matérias da Presidência a serem 

submetidas à Diretoria Executiva, relativas às instruções de voto das Assembleias Gerais Ordinárias ou 

Extraordinárias das empresas controladas ou federalizadas em que a Eletrobras tenha participação acionária e 

direito a voto; 

 Promover a formulação, a gestão e o monitoramento do Planejamento Estratégico e os Planos Diretores de Negócios 

e Gestão (PDNGs) das empresas Eletrobras; 

 Promover a gestão do desempenho, da sustentabilidade e do desenvolvimento empresarial. 

 Intermediar e facilitar o atendimento e a relação entre o cidadão, o empregado e a organização, especialmente 

quando o contato for realizado por meio do canal da Ouvidoria; 

 Promover a promoção da eficiência energética, relacionada aos Programas Governamentais Federais e as empresas 

Eletrobras, dentro e fora do país; 

 Apoiar a Diretoria Executiva da Eletrobras no estabelecimento de um canal empresarial de comunicação e de 

orientação corporativa com suas empresas Controladas, Federalizadas e outras organizações  nas quais a empresa 

participa ou venha a participar na condição de membro de Conselhos; 

 Desenvolver a política de relacionamento da Holding e das empresas Eletrobras com a sociedade e coordenar as 

atividades de imprensa, comunicação interna, eventos, publicidade, patrocínio e cerimonial; 

 Coordenar a interação da Eletrobras com suas controladas, federalizadas e demais empresas nas quais tenha 

participação; 

 Coordenar a interação com os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, com a Diretoria Executiva da 

Eletrobras e com as demais unidades; 

 Liderar a coordenação da gestão dos Bens da União Sob Administração – BUSA. 

Documento de Revogação: Documento de Aprovação: 

 Res nº: 727/2016, de 28 de novembro de 2016. 

 




