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Mensagem do presidente
É com grande satisfação que torno público o Planejamento Estratégico Corporativo do Sistema
Eletrobras para o período 2010-2020.

Encaro este esforço de tantos colaboradores de nossas empresas como um autêntico marco na
história do Sistema Eletrobras, umaponta de lança do Plano de Transformação que estruturamos
e vimos desenvolvendo a partir das orientações estratégicas recebidas do Sr. Ministro de Minas
e Energia, por ocasião da posse da Diretoria que lidero desde março de 2008.

Passamos a ter no Planejamento Estratégico uma bússola capaz de apontar o melhor futuro a
ser buscado pelo Sistema Eletrobras. Insere-se assim esta ferramenta, de uma vez por todas, no
processo permanente de gestão, com a missão de se reinventar – e nos reinventar – diante de
novas oportunidades e desaWos, a cada reconWguração do ambiente externo.

Por sua elaboração participativa e pelos sucessivos níveis de avaliação e aprovação, este Plano
Estratégico alinha todas as visões diretamente comprometidas com o projeto de alçar a
Eletrobras à condição de umamegaempresa, com presença global, capaz de liderar a expansão
do setor elétrico brasileiro e alavancar o desenvolvimento sustentável do País.

Já conquistamos fundamentos sólidos e cabe-nos agora erguer sobre eles a complexa estrutura
de estratégias, planos de ação e iniciativas, que permitam renovar nossas empresas, integrá-las
cada vez mais e comprometê-las deWnitivamente com os requisitos de rentabilidade e susten-
tabilidade que a sociedade do século XXI exige das grandes organizações.

José Antonio Muniz Lopes
Presidente
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1. O ambiente externo
1.1. Condicionantes do Futuro

As análises desenvolvidas indicam que o contexto externo do
SistemaEletrobras apresenta algunsprocessos e características que
podem ser considerados inalteráveis no horizonte do Plano Estra-
tégico, além de tendências já bastante visíveis e consolidadas.
As principais invariantes e tendências consolidadas, identificadas
no contexto externo do Sistema Eletrobras, considerando o
horizonte temporal adotado, são as seguintes:

1. Crescimento econômicomundial pressionando os recursos
energéticos, alimentícios e hídricos

2. Crescimento da demanda de energia elétrica
3. DiversiWcação damatriz energética nacional, comaumento

da penetração de novas fontes renováveis, destacando-se
os biocombustíveis, e o crescimento da participação da
energia nuclear

4. Predominância da hidreletricidade na geração de energia
elétrica no Brasil, com as novas usinas hidrelétricas utili-
zando reservatórios menores

5. Estímulo à maior eWciência energética e à conservação de
energia

6. Manutenção da presença do Estado no setorelétrico, tanto
comoplanejadorda expansão quanto comoempreendedor
e Wnanciador de novos projetos

7. Preocupação crescente da sociedade com as mudanças
climáticas, incorrendo em aumento das exigências am-
bientais para construção de plantas energéticas emaiores
diWculdades na obtenção das correspondentes licenças

8. Incorporação dos requisitos de sustentabilidade nas em-
presas e nos novos projetos energéticos

Invariantes e Tendências Consolidadas
PARTE I. Premissas
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Commenor grau de incerteza, o contexto externo apresenta um
conjunto de mudanças potenciais e em andamento, ainda não
concretizadas, mas que podem produzir grandes impactos e
efeitos sobre o Sistema Eletrobras.
As principais mudanças em andamento e fatos portadores de
futuro identificados no contexto do Sistema encontram-se apre-
sentados no box seguinte:

1. As Américas do Sul e Central experimentam processos de
integração eletroenergética entre países vizinhos

2. Crescente transformação das empresas energéticas em
produtoras de energia elétrica, com destaque para a Petro-
bras como importante ator no setor elétrico

3. Mudança de hábitos de consumo de energia elétrica em
função da maior conscientização da sociedade

4. Desenvolvimento de novas tecnologias em geração de
energia, especialmente novas fontes para produção (hidro-
gênio, solar, marés, etc.), queima limpa de carvão, células a
combustível e de hidrogênio, estocagem de energia

5. Comercialização de carros elétricos
6. Desenvolvimento de novas tecnologias para transmissão e

distribuição de energia, especialmente a supercondutivi-
dade, sistemas hexafásicos, sistemas Xexíveis e o Smart Grid

7. Surgimento de um novo conceito de empreendimentos hi-
drelétricos (usinas-plataforma)

8. Convergência tecnológica, permitindo o uso da Internet
(dados e voz) pelo cabo de eletricidade

Mudanças em Andamento
e Fatos Portadores de Futuro

ELETROBRAS3B35x20cm:Layout 1  3/29/10  6:57 PM  Page 7



1.2. Os Cenários Alternativos mais Prováveis

Através da utilização de técnicas de construção de cenários e
considerando o quadro dos condicionantes de futuro para o
ambiente de atuação do Sistema Eletrobras, foram iden-
tificados quatro cenários alternativos demaior probabilidade
de ocorrência, conforme indicados no gráfico seguinte:

Ambiente mais restritivo
para os negócios

Ambiente favorável
ao empreendedorismo
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10 Eletrobras

1.3. O Cenário de Refêrencia

Aescolha recaiu sobreo cenáriomais favorável aodesenvolvimento
do Sistema Eletrobras – a “Expansão Incentivada” –, embora haja
plena consciência de que se está diante de umaopção ousada e que
requererá uma profunda transformação nas dimensões e caracte-
rísticas básicas do Sistema e de seus integrantes.

Descrição Sumária do Cenário Escolhido

No cenário “Expansão Incentivada”, o Brasil vive ummomento de
expansão econômica elevada e sustentada, com a oferta de ca-
pital favorável, isto é, custo baixo e oferta abundante.A demanda
por energia elétrica é elevada e cresce a taxas superiores às do PIB,
enquanto novas tecnologias são desenvolvidas e absorvidas
gradualmente pela indústria.
Por sua vez, as políticas governamentaismostram-se favoráveis e
são alavancadoras para o Sistema Eletrobras. As intervenções
governamentais sobre o Sistema são quase que exclusivamente
de cunho estratégico, podendo este assim cumprir sua função
empresarial com maior autonomia. A regulação do setor possui
regras claras e orientadas para o mercado, criando um ambiente
favorável ao empreendedorismo.
Consequentemente, há uma forte redução das amarras institu-
cionais impostas ao Sistema Eletrobras. Por fim, as licenças am-
bientais passam a ser ágeis, homogêneas e administráveis,
facilitando os investimentos em novos empreendimentos.

Fatores Motrizes do Cenário

O cenário“Expansão Incentivada”apresenta duas forçasmotrizes,
cujas características básicas estão destacadas na tabela seguinte:

FORÇAS MOTRIZES E SEUS ELEMENTOS BÁSICOS

Elementos BásicosForças Motrizes

Expansão Sustentada
do Contexto Econômico,
Tecnológico, Comercial
e Financeiro

• Crescimento econômico brasileiro alto e
sustentado, ficando empatamar acima da
médiamundial
• Custo baixo e oferta abundante de capital
• Demandanacional de energia elétrica alta com
crescimento superior ao crescimento do PIB
•Mudanças tecnológicas aceleradas, com
gradual absorção pelo setor elétrico

Ambiente
Político-Institucional
Favorável ao
Empreendedorismo

• Políticas governamentais que permitem
alavancar o Sistema Eletrobras com
omínimo de intervenções
• Regulação estável e com regras claras,
refletindo umviés demercado
• Forte redução das amarras institucionais
do Sistema Eletrobras
• Impactos dasmudanças climáticas
administráveis
• Licenciamento ambiental ágil e
com exigências ambientais homogêneas
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Entre os cenários alternativos identificados,a opção,como foi desta-
cado, voltou-se para o cenáriomais favorável ao desenvolvimento
do Sistema Eletrobras e ao atendimento de suas finalidades. Não
significa, portanto, uma opção orientada para o conforto ou a co-
modidade, mas para a adoção de uma postura pró-ativa que
possibilite ao Sistema Eletrobras influenciar, direta e indireta-
mente, a concretização do referido cenário.
Tal orientação requer do Sistema, por sua vez, uma aptidão para

assumir riscos, um elevado potencial para uma atuação ofensiva
e, consequentemente, a existência de forças organizacionais que
respaldem uma atuação agressiva no mercado de energia.
Portanto, diante da elevada probabilidade de ocorrência do
cenário de“Expansão Incentivada”, o grande desafio colocado para
o Sistema Eletrobras consiste em fortalecer e desenvolver as
condições internas por ele requeridas para uma atuação pró-ativa
e competitiva.

Significado e Exigências do Cenário Escolhido para o Sistema Eletrobras
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2. Oportunidades e desa0os

As tendências e mudanças destacadas anteriormente na análise
do contexto antecipam um amplo conjunto de oportunidades,
tanto para a intensificação das atuais linhas de atuação do
Sistema Eletrobras, quanto para a ocupação de novos espaços. Ao
mesmo tempo, e em sentido inverso, a referida análise prevê a
possibilidade do surgimento de riscos e ameaças que podem
comprometer não apenas o desempenho do Sistema,mas igual-
mente a captura das oportunidades que se descortinam.
Dessa forma,a identificação e a caracterização das oportunidades
e dos desafios constituem uma etapa fundamental do planeja-
mento estratégico do Sistema Eletrobras. Capturar oportunidades
e superar desafios, por sua vez, requer um elevado e complexo
esforço de formulação, em tempo hábil, e com a devida asserti-
vidade de orientações e iniciativas estratégicas.

2.1. As Principais Oportunidades

2.1.1. Crescimento econômico do País de forma sustentável e
com elevadas taxas de expansão

A expectativa geral dominante é de que o Brasil irá superar rapida-
menteaatual crisemundial,conformejáapontamvários indicadores
socioeconômicos relevantes. O País deverá retomar e alcançar taxas

elevadas e sustentáveis de expansão econômica, com fortes reper-
cussões e exigências sobre sua infraestrutura, com destaque para o
setor elétrico.
Esse contexto geral insere o Sistema Eletrobras em um quadro
bastante favorável ao seu desenvolvimento,proporcionando opor-
tunidades de grande relevância e extensão, comdestaque para as
seguintes:

a) crescimento elevado e sustentado da demanda de energia
elétrica no País;

b) perspectivas de novos investimentos em geração,
transmissão e distribuição;

c) elevação das expectativas de retorno e atratividade no
mercado de energia elétrica;

d) disponibilidade de recursos financeiros para
investimentos no Brasil a taxas inferiores aos custos de
oportunidade;

e) ambiente propício ao desenvolvimento de engenharias
financeiras criativas para a captação de investimentos;

f) contexto favorável à formação de parcerias, fusões e
aquisições no setor elétrico, envolvendo empresas de
energia, empreiteiras, fornecedores e grandes clientes.
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2.1.2. Fortalecimento e diversificação da integração do
País na economiamundial, especialmente com países
latino-americanos

A inserção do País na economia mundial, dentro do processo de
globalização, tem avançado progressivamente ao longo das
últimas décadas. Bemmais recente, no entanto, é a intensificação
do processo de integração comos países da América Latina, tanto
em termos da ampliação das fronteiras do Mercosul, quanto do
fortalecimento das parcerias e dos fluxos comerciais com os
demais países da região.
Nesse contexto, portanto, surgem inúmeras oportunidades para
uma atuação firme do Sistema Eletrobras no mercado externo,
em função das seguintes condições:

a) abertura domercadomundial, especialmente o latino-
americano, para investimentos em geração e transmissão
de energia elétrica;

b) perspectivas de expansão e diversificação da interligação
energética do Brasil com países vizinhos da América do Sul.

2.1.3. Diversificação e aprimoramento
do setor elétrico brasileiro

Aexpansão e a diversificação previstas para a economia brasileira
requererão, inegavelmente,maior capacidade produtiva do setor
elétrico nacional, como condição necessária, porémnão suficien-
te. De fato, para suportar as exigências do desenvolvimento e a
abertura da economia nacional, o setor elétrico terá de ser sub-
metido a um forte processo demudança em suas diversas dimen-
sões – novos produtos, mercados e insumos; mão de obra mais
qualificada; novas tecnologias nas áreas de produção, comuni-
cação, gestão, finanças e administração.
Em decorrência, amplas perspectivas se abrem para o setor elé-
trico brasileiro, incluindo o Sistema Eletrobras, que podem ser
representadas sumariamente pelas seguintes oportunidades:

a) surgimento de novos mercados, produtos e insumos na
área de energia elétrica, capazes de promover uma forte e
radical reconfiguração do setor;

b) mercado crescente de negócios de conservação de energia
e eficiência energética;

c) desenvolvimento e oferta de novas tecnologias, tanto nos
domínios de GTD, como nas áreas de gestão, informática,
telecomunicação e gestão;

d) ampliação e aprofundamento da formação demão de
obra qualificada.
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2.1.4. Eliminação ouminimização das restrições legais e
burocráticas impostas ao Sistema Eletrobras, proporcionando
mais liberdade de atuação nomercado

A presença efetiva do Sistema Eletrobras no setor elétrico exige
deste uma atuação ágil, flexível e eficiente. Para isso, torna-se fun-
damental a eliminação ou minimização de determinadas restri-
ções legais e burocráticas, que prejudicam uma atuação segundo
parâmetros empresariais.
Tendo em vista esse quadro, o Governo Federal e a direção da
Eletrobras têm atuado para promover um conjunto de medidas
legais e de mudanças estatutárias e normativas visando à su-
peração das amarras e à criação de condições propícias à atuação
empresarial do Sistema Eletrobras. Essa é uma oportunidade da
mais alta relevância que se descortina para o Sistema, tendo em
vista as expectativas e demandas colocadas pelo novo patamar
de desenvolvimento do País.

2.2. Os Principais Desafios

As tendências e expectativas de crescimento do País, requerendo
um maior desenvolvimento do setor elétrico, proporcionam
importantes oportunidades para o Sistema Eletrobras, como já
destacado. No entanto, tais perspectivas e mudanças trazem, ao
mesmo tempo, grandes desafios e ameaças a serem enfrentados
pelo Sistema Eletrobras, com destaque para os seguintes:

2.2.1. Acirramento da competição no setor elétrico brasileiro,
nos segmentos de produção, recursos e insumos básicos

Em segmentos econômicos como o setor elétrico brasileiro, ca-
racterizados por perspectivas de elevadas taxas de crescimento e
pela livre entrada e associação de players, as consequências inevi-
táveis são o fortalecimento da competição entre empresas, a dife-
renciação de poder entre integrantes do setor, a formação de
cartéis de produtores, fornecedores e/ou clientes, a pressão por
mão de obra qualificada e a criação contínua de produtos emodos
de produção alternativos.
São justamente desafios dessa natureza que se colocam para o
Sistema Eletrobras, em decorrência do acirramento da competição
nosetor elétrico,e queestãomais claramenteespecificadosa seguir:

a) propensão à entrada de novas empresas no setor,
inclusive de corporações multinacionais e estrangeiras,
estimulada pela existência de poucas barreiras;

b) fortalecimento do poder de fornecedores de recursos e
insumos básicos, através, inclusive, da formação de
associações e cartéis;

c) fortalecimento dos grandes consumidores, aumentando a
pressão por energia de qualidade e por redução de tarifas;

d) forte demanda de empresas do setor elétrico por mão de
obra qualificada do Sistema Eletrobras;

e) perda demercado pelo Sistema Eletrobras em razão da
intensificação do consumo de produtos substitutos e do
aumento da autoprodução.
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2.2.2. Intensificação acelerada da agenda associada às
mudanças climáticas

A questão ambiental constitui, há bastante tempo, um grande
desafio para o setor elétrico. A concessão de licenças ambientais
para empreendimentos elétricos é um fator gerador de fortes
conflitos comórgãos ambientais e comas comunidades atingidas,
implicando atrasos consideráveis e até paralisia das obras.
Essa situação tende a se agravar por duas razões básicas. De um
lado, a forte necessidade de expansão do setor elétrico para
atender ao crescimento esperado da economia brasileira. Por
outro, a intensificação, em todo o mundo, das discussões e em-
bates associados às mudanças climáticas e ao aquecimento glo-
bal, com o Governo brasileiro procurando assumir um papel de
liderança mundial na busca de soluções.
O Sistema Eletrobras, portanto, está diante do desafio de atender
à elevada demanda por energia, cumprir as exigências dos órgãos
ambientais e das comunidades e respeitar os compromissos
externos assumidos pelo Governo brasileiro. Buscar uma
articulação efetiva, consistente e sinérgica com as entidades de
meio ambiente e as comunidades locais é o grande e urgente
desafio com o qual o Sistema Eletrobras se depara.

2.2.3. Elevados riscos de inadequação nas escolhas de
soluções tecnológicas, diante da crescente complexidade
e do elevado ritmo acelerado das novas tecnologias

As tecnologias básicas empregadas nos produtos, processos e
insumos básicos do setor elétrico apresentam um alto grau de
complexidade e um elevado ritmo de inovações. Nesse quadro,
torna-se bastante difícil para o Sistema Eletrobras manter-se per-
manentemente atualizado em relação às inovações tecnológicas
e/ou deter o conhecimento necessário para compreender plena-
mente suas características e explorar todas as suaspotencialidades.
Dessa forma, o Sistema Eletrobras corre sérios riscos nas suas
decisões e escolhas relativas às melhores soluções tecnológicas
para seus produtos e processos. Há ainda o risco permanente de
desatualização precoce das tecnologias adotadas,mesmo diante
dasmelhores escolhas nomomento da decisão, dado o acelerado
ritmo das inovações no setor elétrico.

Eletrobras 15
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2.2.4. Riscos da renovação das atuais concessões

Legal e formalmente, várias concessões existentes nas áreas de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, represen-
tando cerca de um quarto da capacidade instalada, vencem a
partir de 2015. Se não houver solução em tempo hábil para a
questão, as concessões vencidas serão levadas a leilão, com todos
os riscos para as concessionárias, inclusive para muitas das
empresas integrantes do Sistema Eletrobras.
Portanto, caso sejammantidas as regras atuais, há a possibilidade
concreta de perda de concessão por parte de empresas do Sistema
Eletrobras. Emais ainda: existem riscos de adiamento ou paralisia
das expansões requeridas, caso os recursos disponíveis ou passí-
veis de captação tenham que ser utilizados pelo Sistema para a
compra de ativos antigos. Há várias alternativas em estudo e
debate pelo governo, especialistas e empresas interessadas,
porém sem soluções definitivas à vista. O Sistema Eletrobras,
portanto, permanece sob um risco potencial de consequências
imprevistas.
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3. Os grandes balizamentos
Os grandes balizamentos que a Direção Superior do Sistema
Eletrobras estabeleceu para a condução do futuro da organização
estão consolidados nos tópicos seguintes, que consideram sepa-
radamente as funções básicas, os negócios e as principaismudan-
ças institucionais requeridas.

3.1. Funções Básicas do Sistema Eletrobras

O Sistema Eletrobras exercerá simultânea e integradamente
as seguintes funções:

a) função empresarial – associada a critérios que assegurem
eficácia e eficiência aos negócios de geração, transmissão,
distribuição e comercialização de energia elétrica, à
gestão das participações acionárias e à atratividade de
novos investimentos;

b) função de governo – relativa ao apoio e à gestão de
programas de interesse social e de desenvolvimento do
País na sua área de atuação, segundo as diretrizes

governamentais e os requisitos de equilíbrio econômico-
financeiro inerentes à natureza institucional do Sistema.

3.2. Os Negócios do Sistema Eletrobras

3.2.1. Geração de energia elétrica

O Sistema Eletrobras deverá participar ativamente no mercado
nacional e na viabilização de grandes empreendimentos de gera-
ção de energia elétrica, como indutor do desenvolvimento socio-
econômico e ambiental do País. No aspecto operacional, as
atenções deverão estar voltadas para o aumento da eficácia e
eficiência e a melhoria da qualidade dos serviços de geração de
energia elétrica.

3.2.2. Transmissão de energia elétrica

No negócio de transmissão de energia elétrica, o Sistema Eletro-
bras focará sua atuação nos projetos estruturantes e nas inter-
ligações regionais com os sistemas isolados e com os países da
América do Sul, devendo ampliar sua participação na rede de
transmissão do sistema interligado nacional (SIN). Atuará forte-

PARTE II. Formulação estratégica
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mente na melhoria da rentabilidade, no aumento da eficácia e
eficiência operacionais, na melhoria da qualidade dos serviços e
na redução das perdas nas operações de transmissão.

3.2.3. Distribuição

Os negócios de distribuição do Sistema Eletrobras deverão ser
conduzidos segundo as seguintes diretrizes:

a) consolidação da gestão integrada e realização do
saneamento e equilíbrio econômico-financeiro das
distribuidoras do Sistema Eletrobras;

b) aumento da eficácia e eficiência operacionais,melhoria
da qualidade dos serviços e redução das perdas de energia
e da inadimplência;

c) modernização da estrutura organizacional e do sistema de
gestão,melhoria e integração dos processos
administrativos, e capacitação e profissionalização do
quadro gerencial e técnico-administrativo das empresas
distribuidoras.

3.2.4. Comercialização de energia elétrica

O Sistema Eletrobras promoverá o desenvolvimento do negócio
de comercialização e gestão de energia elétrica nomercado livre,
dentro e fora das áreas de concessão de suas distribuidoras.
Desenvolverá estratégias inovadoras para a comercialização da
energia proveniente de seus futuros empreendimentos no exte-
rior e das novas usinas termonucleares no País.
Além do foco na comercialização e gestão de energia elétrica, o
Sistema Eletrobras se voltará para a viabilização comercial de
novos negócios associados à geração, transmissão e distribuição
de energia e à utilização dos ativos do Sistema.

3.2.5. Internacionalização

OSistema Eletrobras atuará nomercado internacional de energia
elétrica, diretamente ou em consórcio com empresas nacionais
ou estrangeiras, para implantação e exploração de empreen-
dimentos, prioritariamente em geração hidráulica e transmissão
de energia, desde que atendama seus interesses empresariais e a
uma criteriosa avaliação de riscos e oportunidades.
AatuaçãodoSistemanomercado internacionaldeve ter igualmente
em perspectiva a criação de novas oportunidades de investimentos
emoutrospaíses eageraçãodenovosmercadosparao segmentode
fornecedores de bens e serviços. Deverá focar principalmente as
oportunidades denegócios no continente americano,notadamente,
naArgentina,na Colômbia,nos EstadosUnidos e no Peru.
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3.3. As Grandes Mudanças Institucionais
e Organizacionais Requeridas

3.3.1. Reestruturação institucional

Deverá serpromovidaumareestruturação institucional doSistema
Eletrobras, com vistas a uma atuação integrada, coesa e sinérgica
do conjunto, obedecendo aos seguintes princípios estruturantes:

a) liderança da “holding”, com funções de orientação
estratégica, supervisão e coordenação das empresas
controladas;

b) alinhamento estratégico das empresas controladas, com
atuação colaborativa entre elas;

c) empresas controladas com identidades próprias e
autonomia para atendimento às diretrizes da “holding”;

d) metas de desempenho e resultados entre a “holding” e as
empresas controladas, com base no Plano Estratégico
corporativo, Planos de Negócios e Plano de Investimento
de Longo Prazo;

e) parcerias com a iniciativa privada ou outras empresas
estatais.

3.3.2. Governança corporativa

A Governança Corporativa do Sistema Eletrobras deverá passar
por um processo de modernização e reestruturação, visando à
realização de ajustes nas estruturas e mecanismos necessários
para assegurar transparência aos seus acionistas.

3.3.3. Gestão empresarial

O Sistema Eletrobras promoverá a implantação e consolidação de
um efetivo e adequado modelo de gestão empresarial, baseado
na coesão interna,no foco em resultados e inovação,na eficiência
empresarial, no equilíbrio social, econômico e financeiro dos seus
negócios e na implantação e modernização dos instrumentos
básicos de planejamento, controle, organização e articulação.

ELETROBRAS3B35x20cm:Layout 1  3/29/10  6:59 PM  Page 21



4. A missão do Sistema Eletrobras
4.1. Definição daMissão

AMissão do Sistema Eletrobras, base de sua razão
de ser e identidade institucional, consiste em:

Atuar nos mercados de energia de forma
integrada, rentável e sustentável.
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4.2. Atributos daMissão

4.2.1. Atuar nos mercados

Anova formulaçãodaMissãonãoespecificanemrestringeoespaço
geográficodeatuaçãodoSistemaEletrobras.Nãosignifica,portanto,
uma opção exclusiva pelomercado interno,mesmo que até recen-
temente, com a exceção da experiência da Itaipu Binacional, o
Sistema tenha centrado sua atuação no território nacional.
Como formulada, aMissão possibilita e até legitima a atuação do
Sistema Eletrobras para além das fronteiras do País, em conso-
nância com as tendências e expectativas dominantes. A nova
Missão, portanto, não apenas permite a consolidação do Sistema
Eletrobras nomercado nacional, comopossibilita sua transforma-
ção em um player global.

4.2.2. Energia

Simultaneamente com a abertura para atuação no mercado
externo, a nova Missão assinala uma importante mudança no
escopo do Sistema Eletrobras. A definição da instituição como
uma empresa de energia, não restrita exclusivamente à energia
elétrica, abre-lhe novos e importantes horizontes.
As perspectivas que persistemno campo da energia elétrica, alia-

das ao potencial da expansão da geração e transmissão dispo-
nível, conferemà abertura para outros ramos de energia, no curto
prazo, um significado mais simbólico do que uma realidade
concreta e imediata. No entanto, no médio e longo prazo, a refe-
rida mudança é da mais alta relevância, tanto em termos da
ampliação das alternativas de atuação do Sistema Eletrobras,
quanto do desenvolvimento energético do País.

4.2.3. Atuar de forma integrada

Atuar de forma integrada significa, em primeiro lugar, uma ação
consistente, articulada e sinérgica das diferentes empresas do
Sistema Eletrobras no mercado de energia, evitando conflitos,
competição e superposições de objetivos e ações. Em segundo
lugar, requer igualmente um forte alinhamento entre as decisões
estratégicas do conjunto do Sistema e uma efetiva coordenação
dos processos corporativos. Tudo isso, porém, sem prejuízo da
flexibilidade e agilidade das empresas controladas, condições
indispensáveis à efetividade e eficácia do Sistema comoum todo.
Como condição básica para uma atuação integrada, o Sistema
Eletrobras deverá promover a modernização de sua governança
corporativa, sistema de gestão e estrutura societária e organi-
zacional, investindo substancialmente na cultura organizacional
e na gestão de pessoas.
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4.2.4. Atuar de forma rentável

O destaque conferido pela Missão à atuação rentável significa
que, embora a preocupação já esteja contemplada na noção de
sustentabilidade, descrita a seguir, o Sistema Eletrobras deverá
assumir explícita e fortemente um comportamento empresarial,
sem prejuízo de outras funções e compromissos.
Nesse sentido, o Sistema Eletrobras se empenhará na busca e
ampliação de resultados econômico-financeiros em suas opera-
ções e inversões, pautando sua atuação por indicadores e critérios
como lucratividade, rentabilidade e retorno dos investimentos.
Estratégias adequadas de atuação no mercado financeiro e acio-
nário, associadas a boas práticas de governança corporativa e
competências especializadas, constituem a base de sustentação
para a atuação rentável preconizada pela Missão.

4.2.5. Atuar de forma sustentável

Atuar de forma sustentável significa que o Sistema Eletrobras
buscará sempre o desenvolvimento harmônico, equilibrando as
dimensões ambiental, social e econômica e assegurando que sua
atuação empresarial seja orientada por parâmetros mundial-
mente reconhecidos.

Em termos da dimensão ambiental, o Sistema voltará sua atuação
principalmente para o uso racional dos recursos internos e para o
controle e a mitigação dos impactos negativos de suas ações e
empreendimentos sobre o meio ambiente.
Na dimensão social, o Sistema Eletrobras promoverá políticas e
ações voltadas para a valorização do seu quadro funcional, em
todas as suas dimensões. Além disso, apoiará projetos comuni-
tários em educação e qualificação profissional, geração de empre-
go e renda, saúde, inclusão social e desenvolvimento local. Especial
atenção será conferida ao atendimento das populações e loca-
lidades no entorno de seus empreendimentos.
O atendimento à dimensão econômica significa que o Sistema
dará atenção especial à agregação de valor aos acionistas, o que
requererá uma série de condições básicas. Primeiramente,manter
os acionistas e o mercado financeiro permanente e adequada-
mente informados. Em segundo lugar, dispor de elevada com-
petência econômico-financeira em gestão de custos e das
participações societárias. Por fim,garantir que os investimentos e
a gestão dos programas de governo sejam efetivamente subme-
tidos a critérios de viabilidade e a padrões de equilíbrio econô-
mico-financeiro.
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5. Visão de futuro do sistema Eletrobras
5.1. Definição da Visão

AVisão do Sistema Eletrobras, imagemque sintetiza a situação
desejada para a instituição no ano de 2020, é a seguinte:

Em 2020, ser o maior sistema empresarial global
de energia limpa, com rentabilidade comparável
às das melhores empresas do setor elétrico.
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5.2. Atributos da Visão

a) Maior sistema empresarial global de energia limpa

Adotou-se o conceito de energia limpa como a energia elétrica
produzida com baixa emissão de carbono. Essa formulação defen-
dida, entre outros,peloGovernobrasileiro endereçaumavisãomais
ampladedesenvolvimento sustentável,e permiteumacomparação
maisprecisa comoportfólio apresentadoporoutrosplayersglobais.
Nesse sentido, o ranking das 10 primeiras empresas geradoras de
energia limpa, em relação ao total de energia gerada, é apresentado
na tabela seguinte:

Ranking das Geradoras de Energia Limpa

Empresas Energia Total
Gerada (TWh)

Energia Limpa
Gerada (TWh)

Energia Limpa/
Energia Total (%)

1. Hydro Quebec

2. ISA

3. Sistema Eletrobras

4. Electricité de France

5. GDF Suez

6. Iberdrola

7. Ontario Power

8. Tepco

9. ENEL

10. Kansai Electric Power

206,60

10,11

229,62

609,90

277,00

141,27

107,80

273,50

253,20

154,30

206,60

10,07

225,49

536,71

240,99

121,12

84,60

207,15

183,34

111,10

100,00

99,69

98,20

88,00

87,00

85,74

78,48

75,74

72,41

72,00
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Nesse quadro, embora o Sistema Eletrobras detenha umaposição
destacada, o esforço para alcançar o patamar almejado é ainda
considerável e difícil, uma vez que requer a completa eliminação,
até o ano 2020, de fontes não limpas de geração, segundo o cri-
tério adotado.

b) Rentabilidade compatível com asmelhores empresas
do setor elétrico

O indicador adotado paramensurar a rentabilidade das empresas
do setor elétrico, para fins de comparação com o Sistema Eletro-
bras, centrou-se no indicador Retorno sobre o Capital Empregado
(ROCE) . Por sua vez, estar entre “as melhores empresas do setor
elétrico”significa que o Sistema Eletrobras deverá estar posiciona-
do no primeiro quartil do ranking das 10 corporaçõesmais rentá-
veis, segundo o critério escolhido.
O ranking das empresasmais rentáveis do setor elétrico, segundo
o indicador ROCE, namédia de 2005 a 2008, está apresentado na
tabela ao lado.

Ranking das Empresas mais Rentáveis do Setor Elétrico

Empresas País ROCE médio 2005-2008
após impostos

1. Stadtwerke Hannover

2. Elektrizitats-Gesellschaft

3. CTEEP

4. Hafslund ASA

5. Celesc

6. Alpiq Holding AG

7. STADTWERKE DÜSSELDORF

8. Sembcorp Industries

9. Centralschweizerische Kraftwerke

10. Cemig

11. STATKRAFT

12. Sasol Limited

13. Dogan Sirketler Grubu

14. CPFL Energia

15. BKW FMB Energie

16. Energisa

17. Prazska Energetika AS

18. Enka Insaat VE Sanayi

19. Enbw

20. Light S/A

158. Eletrobras

ALE

SUI

BRA

NOR

BRA

SUI

GER

SIN

SUI

BRA

NOR

RSA

TUR

BRA

SUI

BRA

CZE

TUR

GER

BRA

BRA

31%

28%

26%

23%

23%

23%

23%

21%

21%

20%

19%

19%

18%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

16%

5%

ROCE: Retorno sobre o Capital Empregado / Valores em dólares calculados pela média de 2005 a 2008
Roland Berger World Utilities Ranking 2009 / Fonte: Thomson Financial
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6. Os valores do Sistema Eletrobras

6.1. Identificação dos Valores

Os Valores que balizam as práticas e os comportamentos do Sistema Eletrobras
e dos seus integrantes, representando suas doutrinas essenciais e permanentes, são:

• Foco em resultados
• Empreendedorismo e inovação
• Valorização e comprometimento das pessoas
• Ética e transparência
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6.2. Descrição dos Valores

6.2.1. Foco em resultados

Orientação das ações e esforços organizacionais para o perma-
nente atendimento das necessidades e expectativas dos diferen-
tes públicos-alvo do Sistema Eletrobras. Atributo que deve
permear e alinhar a cultura, a estrutura, os instrumentos e as
práticas da organização. Requer uma elevada capacidade de
formular, implantar, gerir e monitorar indicadores e metas de
efetividade e eficácia para o conjunto das ações organizacionais.

6.2.2. Empreendedorismo e inovação

Iniciativa e capacidade para perceber, antecipar e aproveitar opor-
tunidades,mobilizar recursos e competências, superar obstáculos,
assumir riscos e implantar transformações. Criatividade, postura
de mudança e de melhoria permanentes, aprendizado contínuo,
disponibilidade para novas ideias, geração e exploração de novos
conhecimentos ou de novas combinações de conhecimento.

6.2.3. Valorização e comprometimento das pessoas

Respeito à dignidade, aos direitos individuais e à cidadania dos
integrantes do Sistema Eletrobras e compromisso quanto à pro-
moção do seu crescimento pessoal e profissional.Aderência, com-
prometimento e integração dos profissionais do Sistema em
relação à suamissão, visão e valores.

6.2.4. Ética e transparência

A honestidade, a integridade, o respeito, a lealdade, a dignidade,
a responsabilidade, a confiança e a transparência são os valores
éticos que permeiam os negócios do Sistema Eletrobras e suas
relações com os empregados, a sociedade, o Estado, o governo, os
clientes e consumidores, os acionistas, os parceiros e fornecedores,
o meio ambiente, o mercado de capitais e a mídia.
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7. O posicionamento estratégico

7.1. Visão de Conjunto

Para cumprir suaMissão e realizar sua Visão de Futuro, o Sistema
Eletrobras assume um Posicionamento Estratégico que tem por
base sua proposta de valor: a identificação de seus públicos-alvo
e dos benefícios que o Sistema deve gerar para cada um.

Para gerar os benefícios definidos para os públicos-alvo, no hori-
zonte do Plano Estratégico, o Sistema Eletrobras concentrará seus
melhores esforços e recursos na realização de cinco objetivos
estratégicos finalísticos, voltados para os negócios. Para dar
suporte a esses objetivos, por sua vez, o Sistema deverá assegurar
uma atuação sinérgica e um melhor desempenho da organiza-
ção, através da realização de seus objetivos estratégicos de gestão
e competências.
A visão integrada do Posicionamento Estratégico do Sistema
Eletrobras está representada na figura seguinte.
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com energia limpa

Missão Atuar nos mercados de energia de forma integrada, rentável e sustentável

Valores Foco em resultados | Empreendedorismo e inovação | Valorização e comprometimento das pessoas | Ética e transparência

Visão Em 2020, ser o maior sistema empresarial global de energia limpa, com rentabilidade comparável às das melhores empresas do setor elétrico
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7.2. Proposta de Valor: Benefícios para
os Públicos-Alvo

A Proposta de Valor descreve os benefícios e resultados que o
Sistema Eletrobras deve gerar e entregar aos públicos-alvo consi-
derados (acionistas, clientes, governo e sociedade):

A escolha do público-alvo reflete de forma bastante signi-
ficativa as funções empresarial e de governo que o Sistema
Eletrobras deve desempenhar simultânea e sinergicamente,
em consonância com suas finalidades e de acordo com os
balizamentos estabelecidos pela direção superior.
Assim, ao lado do atendimento aos interesses específicos
dos acionistas e às demandas de energia dos clientes, o
Sistema Eletrobras propõe-se a assumir os papéis de ins-
trumento de viabilização de projetos governamentais na
sua área de atuação e de indução do desenvolvimento da
sociedade.Nesse contexto, destaca-se o compromisso coma
energia limpa como um valor a ser agregado às funções de
governo e empresariais.

6.1.1. Acionistas

• Rentabilidade atrativa
• Ações com alta liquidez, baixa
volatilidade e valor de mercado
compatível com o valor patrimonial

6.1.2. Clientes

• Energia elétrica limpa em quantidade,
qualidade e preços competitivos em toda
a cadeia de fornecimento

6.1.3. Governo

• Viabilização de projetos estruturantes,
buscandomodicidade tarifária
• Diferenciação do Brasil como
referência mundial na geração de
energia elétrica limpa

6.1.4. Sociedade

• Indução do desenvolvimento
• Compromisso com energia limpa

Proposta de Valor do Sistema Eletrobras

ELETROBRAS3B35x20cm:Layout 1  3/29/10  7:00 PM  Page 34



7.3. Objetivos Estratégicos Finalísticos
e Estratégias Associadas

7.3.1. Conceituação

Definemos focos estratégicos de atuação para as áreas finalísticas
do Sistema Eletrobras, em termos de negócios, produtos e mer-
cados, tendo em vista a geração dos benefícios e resultados para
os públicos-alvo, indicados na Proposta de Valor.
Voltam-se essencialmente para duas vertentes. De um lado,
focam o aprimoramento e a expansão dos negócios e mercados
de energia elétrica e a melhoria da gestão dos programas. Do
outro, enfatizam a participação da energia limpa na matriz
energética do Sistema e o desenvolvimento sustentável das
regiões impactadas pelos empreendimentos.
O desdobramento dos Objetivos Finalísticos dá origem às Estra-
tégias Finalísticas associadas, que são linhas de ação ou iniciati-
vas relevantes, indicando como o Sistema Eletrobras procurará
alcançar cada um deles.

7.3.2. Objetivos Finalísticos e Estratégias Associadas

Objetivo 1 – Ampliar e aprimorar os negócios de geração,
transmissão, distribuição e comercialização (GTD&C) de
energia elétrica de forma competitiva e rentável

Principais Estratégias Associadas

1. Participar ativamente das melhores oportunidades
previstas no planejamento governamental para
expansão de geração de energia elétrica

2. Aprimorar o negócio de distribuição, obtendo
rentabilidade compatível com as demais empresas
domercado

3. Atuar seletivamente na comercialização de energia
4. Investir em eficiência energética na oferta de

energia: repotencialização de usinas e redução
de perdas técnicas na geração e transmissão

5. Investir na redução das perdas não técnicas
na distribuição
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Objetivo 2 –Maximizar a participação da energia limpa,
incluindo novas fontes alternativas, namatriz energética do
Sistema Eletrobras

Principais Estratégias Associadas

6. Desenvolver capacitação tecnológica e multidisciplinar
para geração de energia limpa

7. Investir em novos experimentos de geração com novas
fontes renováveis

8. Participar agressivamente dos leilões de geração com
fontes renováveis, com garantia de viabilidade técnica e
econômico-financeira dos empreendimentos

9. Investir na redução das emissões das fontes térmicas,
assegurando o retorno dos investimentos

Objetivo 3 – Expandir seletivamente a atuação
internacional em GTD&C, alinhada aos negócios da
companhia e com foco nas Américas

Principais Estratégias Associadas

10. Promover a aquisição de ativos e formar parcerias para a
implantação de projetos hidrelétricos e de transmissão,
com foco nas Américas

11. Intensificar a captação de recursos e a busca de incentivos
fiscais para acelerar o processo de internacionalização do
Sistema Eletrobras

12. Fortalecer institucionalmente a área internacional do
Sistema, inclusive com a constituição de subsidiária

13. Atuar pró-ativamente junto aoMME eMRE para
viabilização e proteção dos investimentos no exterior

14. Acelerar a seleção e a capacitação de pessoal para atuação
específica na área internacional
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Objetivo 4 – Apoiar programas de energia elétrica de
interesse do governo, pactuandometas de execução e de
equilíbrio econômico-financeiro

Principais Estratégias Associadas

15. Negociar diretrizes, critérios e condições para participação
do Sistema Eletrobras em programas governamentais
associados à energia elétrica

16. Pactuar com oMME contrato de gestão para cada
programa governamental, explicitandometas, recursos,
remuneração, cronograma e responsabilidades

17. Aprimorar o sistema de gestão, acompanhamento e
apropriação de custos dos programas de governo nos
quais o Sistema Eletrobras tenha participação relevante

Objetivo 5 – Garantir que os empreendimentos do Sistema
Eletrobras sejam vetores de desenvolvimento sustentável para
suas áreas de entorno

Principais Estratégias Associadas

18. Promover programas de desenvolvimento sustentável
das comunidades do entorno de todos os
empreendimentos nos quais o Sistema Eletrobras
esteja envolvido

19. Negociar e pactuar previamente com as comunidades
os benefícios e as medidas propostos nos programas
de inserção regional e desenvolvimento sustentável
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7.4. Objetivos Estratégicos de Gestão e Competências
e Estratégias Associadas

7.4.1. Conceituação

Estabelecem os focos estratégicos nas áreas básicas de suporte,
em termos de competências institucionais e organizacionais,
tendo emvista o atendimento aos requisitos indicados nos Obje-
tivos Estratégicos Finalísticos.
Nesse sentido, focalizam a necessidade de fortes investimentos
em gestão, segundo uma perspectiva ampla, desde a governança
corporativa até a gestão empresarial, econômico-financeira e da
mudança institucional e organizacional. Não menos importante
é a plena utilização do potencial de reputação e credibilidade
inerente ao Sistema Eletrobras como condição fundamental para
sua transformação e modernização.

No domínio das competências de pessoal e tecnológica, os Obje-
tivos destacamespecialmente o desenvolvimento e a retenção de
talentos, de um lado, e a intensificação e integração dos esforços
de pesquisa, desenvolvimento e inovação, do outro. Enfim, no
campo operacional, foi especialmente enfatizada a redução das
amarras legais e burocráticas, prejudiciais à atuação e ao funcio-
namento do Sistema Eletrobras.
O desdobramento dos Objetivos de Gestão e Competências re-
sulta em um conjunto de Estratégias associadas, que são linhas
de ação ou iniciativas relevantes a serem desenvolvidas pelo
Sistema Eletrobras para alcançar cada um deles.
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7.4.2. Objetivos de Gestão e Competências e as Estratégias
Associadas

Objetivo 1 – Implantar novomodelo de gestão empresarial
e organizacional que garanta uma atuação integrada, rentável
e competitiva

Principais Estratégias Associadas

1. Implementar a reestruturação societária do Sistema
Eletrobras

2. Desenvolver e implantar modelo de gestão consistente
com as especificidades do Sistema Eletrobras e com as
novas demandas e desafios

3. Adequar a estrutura do Sistema, os processos
organizacionais e os projetos a um novo paradigma de
custos e eficiência

4. Formular e implementar modelo e processo de gestão
demudança do Sistema Eletrobras

Objetivo 2 – Aprimorar a governança corporativa, baseada
nas melhores práticas domercado

Principais Estratégias Associadas

5. Formular, desenvolver e implementar o modelo de
governança corporativa, segundo as melhores práticas

6. Adequar os estatutos e regimentos internos, exigindo
um perfil adequado dos representantes dos acionistas
nas empresas do Sistema Eletrobras

7. Implementar suportes e mecanismos para o exercício
das funções de administração superior e representação
externa do Sistema Eletrobras
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Objetivo 3 – Atrair, desenvolver e reter talentos para o
Sistema Eletrobras

Principais Estratégias Associadas

8. Estabelecer políticas e aprimorar processos de gestão
de pessoal, especialmente no domínio da seleção e do
desligamento, remuneração, carreira e sucessão, avaliação
de desempenho, compatíveis com o novomodelo de
gestão empresarial e organizacional do Sistema Eletrobras

9. Desenvolver e implementar modelo, redes e programas
de gestão do conhecimento no Sistema Eletrobras

10. Promover a avaliação contínua do desempenho,
orientando o desenvolvimento de carreira, com foco
em resultados e competências

11. Criar e manter ambiente de trabalho emétodos de gestão
estimulantes e capazes de motivar e comprometer as
pessoas.

Objetivo 4 – Aprimorar a gestão dos negócios,
participações e parcerias

Principais Estratégias Associadas

12. Aprimorar, implantar e integrar as práticas de gestão
técnica e econômico-financeira de empreendimento

13. Criar e aprimorar instrumentos e condições para a
negociação, estruturação, gestão e acompanhamento
das participações e parcerias do Sistema Eletrobras

14. Promover os investimentos e desinvestimentos
necessários, buscandomaximizar a rentabilidade
da carteira
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Objetivo 5 – Potencializar a reputação, a credibilidade e a
confiança do Sistema Eletrobras perante os seus empregados,
o mercado e a sociedade

Principais Estratégias Associadas

15. Associar a marca e a imagem do Sistema Eletrobras a um
sistema empresarial de energia limpa, eficiente, rentável
e indutor do desenvolvimento

16. Consolidar a comunicação institucional e mercadológica
do Sistema Eletrobras

Objetivo 6 –Minimizar as amarras institucionais internas
e externas para assegurar a atuação em condições
competitivas

Principais Estratégias Associadas

17. Identificar as amarras institucionais que dificultam a
atuação do Sistema Eletrobras em condições competitivas
e atuar junto às instâncias decisórias, visando à supressão
das restrições

18. Revisar e aprimorar os normativos internos (Suprimento,
RH, Jurídico), visando à supressão de restrições endógenas

19. Implantar uma gestão voltada para eliminação de
redundâncias, ganhos de escala e busca de eficiência
operacional

20. Negociar e implantar contratos de medição de
desempenho das empresas do Sistema Eletrobras com
o acionista majoritário
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Objetivo 7 – Intensificar a atuação integrada em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) e mensurar sua
contribuição para os resultados do Sistema Eletrobras

Principais Estratégias Associadas

21. Consolidar e aprimorar os mecanismos de integração e de
identificação, análise, proposição e execução de projetos de
P&D+I do Sistema Eletrobras

22. Aprimorar a gestão dos projetos de P&D+I, considerando os
mecanismos demensuração de resultados

23. Estabelecer mecanismos para assegurar fluxos contínuos
de recursos para P&D+I

7.5. Portfólio de Experimentos Inovadores

Portfóliodeexperimentos constituiumconjuntodeestratégias comple-
mentaresouconcorrentes às estratégias associadasao cenárioadotado,
cujoobjetivoé colocar aorganizaçãoemumaposiçãodedestaqueoude
defesa, caso as estratégias principais não sejam bem-sucedidas.
Deverão ser implementadas pormeio de investimentos progressivos.
No caso do Sistema Eletrobras, o Portfólio de Experimentos for-
mulado encontra-se indicado no quadro seguinte.

Portfólio de Experimentos

Experimentos Finalísticos

1. Transporte elétrico: rede de abastecimento, capacidade
de armazenamento, P&D e redução dos custos das baterias

2. Geração de receitas com a comercialização de créditos de
carbono

3. Oferta de água para o Nordeste através do processo de
dessalinização combinada com a geração nuclear e outras
fontes de energia

4. Investimento em redes inteligentes – Smart Grid e PLC
(banda larga) e geração distribuída

Experimentos de Gestão

1. Flexibilização e modernização das redes de trabalho
ancoradas em resultados

2. Negociação de contratos de medição de desempenho
empresarial com o acionista majoritário
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