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Os princípios de Governança 
Corporativa da Chesf são orientados 
pelo Mercado de Capitais e as 
normas existentes do setor e 
direcionam a estratégia de trabalho 
da Companhia. Dessa forma, a cultura 
de boas práticas está intrínseca 
ao negócio e zela por iniciativas 
eficazes e transparentes que buscam, 
continuamente, oportunidades de 
criação de valor para a organização e 
suas partes interessadas. 
A estrutura de Governança 
Corporativa da Companhia é gerida 
e representada por um Conselho de 
Administração (CA) composto por 

seis membros. Outros três órgãos de 
governança auxiliam o Conselho de 
Administração: Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e Auditoria. Em 
2016, foram realizadas duas reuniões 
de Assembleia Geral, sendo uma 
ordinária e uma extraordinária. 
Também ocorreram 20 reuniões 
do Conselho de Administração, 14 
reuniões do Conselho Fiscal, 66 
reuniões da Diretoria Executiva, 
11 reuniões do Comitê de 
Sustentabilidade Empresarial e 
quatro reuniões do Comitê de 
Planejamento Empresarial.

A Chesf acredita em um modelo de Governança 
Corporativa transparente, sustentado pelo 
compromisso de operar de forma eficaz e justa

ODSPacto Global

Mais detalhes sobre a 
Governança da Chesf podem 
ser consultados em 

chesf.gov.br > A Empresa.

(G4-34, G4-38, G4-39)
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GOVERNANÇA E 
SUSTENTABILIDADE
O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da Chesf estão ativamente engajados nas 
questões de sustentabilidade e integração do tema na estratégia da Companhia. Em 2016, os 
órgãos aprovaram algumas iniciativas em busca da sustentabilidade do negócio no longo prazo, 
considerando os novos patamares de receitas e a importância de manutenção da qualidade dos 
serviços.

 (G4-35, G4-36, G4-42)

ASSEMBLEIA 
GERAL CONSELHO 

FISCAL

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

AUDITORIA

DIRETORIA 
EXECUTIVA

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA 
ECONÔMICO-
FINANCEIRA DIRETORIA 

ADMNISTRATIVA

DIRETORIA 
DE OPERAÇÃO DIRETORIA DE 

ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE • 2016 • CHESF

34 35



AS PRINCIPAIS INICIATIVAS 
APROVADAS NO ANO FORAM:
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PAUTA OBJETIVO STATUS

1. 
Atualização 

da identidade 
empresarial

Promover a 
racionalização de 

processos, redução de 
custos operacionais e 

a modernização da sua 
estrutura organizacional.

Em fase de engajamento 
e capacitação dos 

funcionários. Previsão de 
implantação: 31 de maio 

de 2017. 

2. Atualização 
do Mapa Estratégico 

2017-2021

Sustentabilidade 
e eficiência empresarial

Aprovado pela Diretoria 
Executiva e homologado 

pelo Conselho de 
Administração. Previsão 
de implantação: 2017-

2021. 

3. 
Criação da 

Coordenadoria de 
Conformidade, Controle 

Interno e Gestão de 
Riscos

Formalizar, na estrutura 
da Companhia, uma 

área responsável pela 
gestão do Programa de 

Integridade

Em atividade desde 
outubro de 2016. 

4.
Restabelecimento 
do fluxo de caixa

Equilibrar o fluxo 
de caixa até o final de 

2017
Em andamento. 

5. 
Priorização de 

obras de transmissão 
e geração

Priorizar 
empreendimento com 
processos licitatórios já 

homologados

Início em 2017. 

6. 
Implantação 

do Programa Eletrobras 
5 Dimensões 

Aprimorar as práticas de 
integridade no ambiente 

corporativo

Em atividade desde 
novembro de 2016. 

7. 
Termo de Cooperação 

com a Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa 

(RNP)

Integração e uso 
mútuo de infraestrutura 

de telecomunicações 
entre a Chesf e a RNP 

(Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa)

Início em 2017. 



Os princípios do desenvolvimento 
sustentável ficaram ainda mais 
estratégicos na Chesf, com integração 
da área de Sustentabilidade à 
área de Planejamento e Inovação 
da Companhia. As ações de 

Sustentabilidade também ganharam 
força ao serem consideradas 
na composição dos objetivos 
estratégicos do Mapa Estratégico 
definido para 2017-2021.

• Priorizar a produção de energia 
limpa e renovável

• Uso racional de recursos
• Atuar como agente indutor da 

eficiência energética
• Compromisso com a ética e a 

transparência

• Respeito aos direitos humanos
• Agregar valor para as partes 

interessadas 
• Garantir condições de trabalho 

e de bem-estar adequadas aos 
colaboradores

Diretrizes Estratégicas de Sustentabilidade da Chesf
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Em 2016, o Comitê de Sustentabilidade, que se reúne mensalmente, consolidou as seguintes 
inciativas: 

• Instituição de uma Comissão Técnica para Gestão de Resíduos, Efluentes e Emissões.
• Elaboração de um projeto-piloto para implantação da energia solar na Subestação de Messias 

(AL) e no almoxarifado de Abreu e Lima (PE).
• Revisão das metas referentes aos parâmetros socioambientais – água, resíduo, energia elétrica 

e combustível – para os próximos quatro anos e dos Indicadores do ISE/Bovespa. Essas metas 
estão incluídas no Contrato de Metas de Desempenho Empresarial (CMDE), assinado com a 
Eletrobras. 

Comitê de Sustentabilidade



(G4-40, G4-43)
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A Diretoria Executiva da Chesf iniciou, no final 
de 2016, uma reestruturação organizacional 
com o objetivo de promover a racionalização 
de processos, redução de custos operacionais e 
a modernização da estrutura organizacional. A 
iniciativa envolve diversos aspectos relacionados 
à Organização da Companhia: processos, 
níveis hierárquicos, redistribuição de papéis e 
responsabilidades, funções gratificadas, custo 
operacional, centralização de funções, dentre 
outros. 

Avaliada e debatida pelos Diretores, a proposta 
da nova estrutura organizacional foi aprovada 
pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de 
Administração em maio de 2017. As ações, já 
em andamento e com base num plano de ação 
estabelecendo prazos e responsáveis, estão sendo 
implantadas por um Grupo de Trabalho composto 
por representantes de todas as Diretorias, sob a 
coordenação do Gabinete da Presidência. 

Tal reestruturação foi motivada pelo fato de a 
Companhia manter a mesma estrutura há mais 
de 25 anos, além da necessidade de melhoria 
de desempenho, ganhos de produtividade e 
de eficiência operacional e a eliminação de 
desperdícios com consequente redução de custos. 
Ademais, o Setor Elétrico passou por mudanças 
significativas, com a criação de novos agentes, 
levando a uma necessidade de ajustes na forma 
de atuação da Chesf, inclusive no seu papel e suas 
responsabilidades.

A proposta da nova estrutura prevê as seguintes 
mudanças: 
• Redução de dois níveis hierárquicos na Sede 

(divisões e serviços) e nas Regionais (serviços 
e centros). A nova estrutura ficará com três 
níveis.

• Eliminação da função de assessorias de 
Departamento.

• Criação de função gratificada para gerentes de 
projetos, aprovados em Diretoria Executiva e 
que compõem o PDNG.

• Redução da quantidade de secretárias, 
adotando sistema de “pool” para atender a 
Superintendência e seus Departamentos.

 
 
 
 
 
 

Os principais benefícios esperados com essa 
reestruturação são:
• Aumento de competitividade da Companhia 

no mercado.
• Otimização de processos.
• Agilidade na tomada de decisão.
• Oportunidade de aprendizado e crescimento 

profissional.
• Integração das equipes.
• Redução de custos diretos e indiretos.
• Redução de 27,3% nos custos com 

gratificações.

Para apoiar a reestruturação da empresa, a 
Superintendência de Recursos Humanos, em 
parceria com a Superintendência de Relações 
Institucionais, elaborou um plano de transição, 
com foco em ações de capacitação e comunicação. 
O plano é composto por três etapas: 
1. Etapa: informar sobre o novo ciclo, por meio 

da divulgação da aprovação da nova estrutura, 
do novo organograma, pronunciamento do 
Diretor-Presidente, vídeos na TV Chesf com 
todos os Diretores, entre outras ações.

2. Etapa: informar, envolver e interagir, por 
meio de Diálogos Gerenciais e Diálogos com 
Equipes sobre a Nova Estrutura e Seminário 
sobre Mudança.

3. Etapa: interagir, engajar e capacitar, por meio 
do Workshop de Reestruturação de Processos 
e Equipes.  

Também foram elaborados planos de ação 
específicos para o desenvolvimento de novas 
competências exigidas pela atuação dos 
empregados em novos processos. 

REESTRUTURAÇÃO 
ORGANIZACIONAL
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Os princípios de ética e transparência 
estão explícitos nos valores 
organizacionais da Chesf e a Companhia 
fortalece esse comportamento entre 
seus empregados no dia a dia das 
operações, respaldada pelo Código de 
Ética e Conduta Único das Empresas 
Eletrobras.

O tema é disseminado, 
constantemente, a todos os 
empregados, incluindo os da sede 
administrativa e regionais. Em 2016, 
foram ministradas palestras sobre a Lei 
de Conflito de Interesse e distribuídos 
informativos internos exemplificando 
situações de conflitos. 

Para assegurar que não haja conflito 
de interesse em sua Governança, a 
Chesf determina que os membros 
dos Conselhos Administrativos e 
Fiscal, assim como os Diretores, 
sigam, obrigatoriamente, os seguintes 
procedimentos: 

• Responder ao questionário 
definido pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), que abrange 
questões relativas a conflitos de 
interesse.

• Responder à Declaração 
Confidencial de Informações, 
instituída pela Comissão de Ética 
Pública que, dentre outros tópicos, 
aborda a questão de conflito de 
interesses.

Adicionalmente, a Governança 
Corporativa participa do Programa de 
Integridade criado pela Coordenadoria 
de Compliance de acordo com as 
diretrizes da Holding. A Coordenadoria 
avalia casos de conflito de interesse 
diretamente relacionados à Lei 
Anticorrupção e uma Comissão de 
Ética estuda casos de denúncias de 
conduta recebidos por meio de canais 
internos, externos (intranet ou página 
institucional) e Ouvidoria. 

TRANSPARÊNCIA 
E ÉTICA

Em 2016, a Comissão de Ética lançou 
a atualização do Código de Ética e 
Conduta e realizou a 2ª edição do 
treinamento online. Também foi 
lançada a Campanha “Ética em Tudo 
para Tod@s”, que visa fortalecer 
o tema por meio de informes 
internos, reuniões dos comitês, 
ouvidoria, eventos da CIPA e até 
mesmo nas assinaturas digitais. Os 
empregados ainda participaram de 
uma palestra sobre Assédio Moral 
e Sexual no Ambiente de Trabalho, 

realizada no auditório do Centro de 
Desenvolvimento do Ser Humano da 
Companhia (CDSH), com transmissão 
ao vivo para todas as regionais. Todos 
os empregados receberam uma cópia 
do Código atualizado. 
Externamente, a Comissão de Ética 
da Chesf esteve presente no XII 
Seminário do Fórum Nacional de 
Gestão da Ética nas Empresas Estatais 
e no XVII Seminário Internacional 
– Ética na Gestão, oferecido pela 
Comissão de Ética Pública.

CÓDIGO DE CONDUTA

(G4-41, G4-58)

(G4-41, G4-56, G4-58)
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Dando continuidade ao 
aprimoramento das práticas 
de integridade no ambiente 
corporativo, a Chesf criou, em 2016, 
a Coordenadoria de Conformidade, 
Controle Interno e Gestão de 
Riscos (CCR). Ligada diretamente 
à Presidência, a Coordenadoria 
reflete as ações da Eletrobras de 
fortalecimento do seu Programa de 
Integridade. A Companhia também 
segue o Manual de Compliance 
referente à Política de Anticorrupção 
das Empresas Eletrobras, aplicável a 
todos os seus empregados e desde 
2015 é integrante do Programa 
Anticorrupção das Empresas 
Eletrobras. 
Além disso, em 2016 a Chesf 
aderiu ao programa “Eletrobras 5 
Dimensões”, que tem como objetivo 
aprimorar as práticas de integridade 
e tornar cada vez mais eficientes 

os controles da Companhia. O 
programa prevê a implantação de 
ações e projetos com base nas cinco 
dimensões do modelo do Programa 
de Integridade proposto pela 
Controladoria-Geral da União (CGU) 
e nas diretrizes do COSO (Committee 
of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission).
As dimensões que serão trabalhadas 
por meio do programa são:

1. Desenvolvimento do ambiente 
de gestão do programa de 
integridade 

2. Avaliação periódica de riscos
3. Estruturação e implantação de 

políticas e procedimentos do 
programa de integridade

4. Comunicação e treinamento
5. Monitoramento do programa, 

medidas de remediação e 
aplicação de penalidades

COMPLIANCE

Baseada em dois grandes grupos 
de normas – transparência e 
governança; licitações e contratos 
– a Lei das Estatais nº 13.303/2016 
envolve alterações significativas 
nos estatutos sociais, nas práticas 
de governança sobre sociedades 
de propósito específico em que as 
empresas possuem participação 
acionária e nos processos de 
aquisição de bens e serviços. 

A adequação das empresas do 
Grupo Eletrobras às determinações 
dessa legislação está sendo liderada 

pela Holding. A Chesf já atende às 
determinações relativas ao regime 
societário, visto ser uma sociedade 
anônima de economia mista, de 
capital aberto, regida pela Lei nº 
6.404/1976 e possuir registro na 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM).

Por determinação da Secretaria 
de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (SEST), o prazo 
para a adaptação dos estatutos 
sociais das empresas do Grupo 
Eletrobras é novembro de 2017.

ATENDIMENTO À LEI DAS ESTATAIS
(G4-17, G4-41, G4-56, G4-58)



O contato com a Ouvidoria e 
demais canais de relacionamento 
pode ser feito pelo e-mail 
ouvidoria@chesf.gov.br ou pelo 
portal Fale Conosco 
www.chesf.gov.br/page/
faleconosco
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Seguindo as diretrizes da Política 
de Gestão de Riscos das Empresas 
Eletrobras, a Chesf definiu uma Matriz 
de Riscos que considera os aspectos 
econômicos, sociais e ambientais, e 
demonstra os principais riscos a que a 
Companhia está exposta, com base na 
metodologia COSO ERM e COSO 2013 e 
nas normas ABNT NBR ISO 31000:2009 
e ABNT ISO GUIA 73:2009. 

O Comitê de Riscos é responsável por 
priorizar os riscos que serão analisados, 
definir as tratativas de mitigação e 
monitorar os resultados, mediante 
aprovação da Diretoria Executiva e do 
Conselho de Administração. 

Com relação aos controles internos, 
anualmente a Chesf participa do 

processo de Certificação SOX para 
garantir a conformidade aos requisitos 
da lei norte-americana Sarbanes-
Oxley. A certificação envolve as etapas 
de revisão anual da documentação 
referente aos processos de negócios 
e de governança previamente 
definidos no escopo e testes de 
eficácia dos controles internos, 
realizados tanto pela administração, 
sob responsabilidade da Auditoria 
Interna da Chesf, quanto pelo auditor 
independente. 

Todas as empresas do grupo precisam 
ser certificadas para que a Eletrobras 
mantenha a negociação de suas ações 
na Bolsa de Valores de Nova Iorque 
(NYSE). 

GESTÃO DE RISCOS 

(G4-2)

O respeito às pessoas está explícito 
nos valores organizacionais da Chesf e 
fica evidente por meio do trabalho da 
Ouvidoria, um mecanismo de gestão 
que tem como finalidade aproximar 
a Companhia de seus públicos de 
relacionamento. De forma isenta, as 
atribuições da Ouvidoria consistem 
em orientar, transmitir informações e 
contribuir com a melhoria contínua dos 
processos de trabalho da Companhia, 
em consonância à legislação vigente, 
sendo transparente e ética. 

Na Chesf, a gestão do Sistema de 
Informação do Cidadão (SIC) também 
é uma atribuição da Ouvidoria. Por 
meio do SIC, são recebidas demandas 
de informações de interesse particular 
ou coletivo e a gestão adequada 
desse sistema garante à Companhia 
o cumprimento à Lei de Acesso a 
Informação, nº 12.527/2011, vigente 
desde 2012. 

Ainda existem outros canais de 
relacionamento pelos quais os 
stakeholders podem demandar 
informações da Companhia, tais 
como: Central de Atendimento 
a Fornecedores (CAF), Centro de 
Atendimento ao Cliente (CAC), dentre 
outros. O contato com áreas específicas 
da Chesf também pode ser feito pelo 
Portal Corporativo, dentre os quais 
se destaca um telefone 0800 para 
tratar de Queimadas e Meio Ambiente. 
Todos esses canais podem direcionar 
questionamentos às diversas áreas e 
instâncias hierárquicas, inclusive ao 
Conselho de Administração. 

CANAIS DE 
RELACIONAMENTO

(G4-37)

(G4-57)



MANIFESTAÇÕES
Em 2016, a Companhia registrou 
842 demandas em seus canais 
de comunicação, sendo 786 
manifestações postadas na Ouvidoria 
e 56 pedidos de informações 
direcionados ao SIC. O prazo de 
resposta às demandas do SIC é de 20 
dias, prorrogável por mais 10 dias. Em 
2016, todas as manifestações foram 
atendidas no prazo.

As demandas são classificadas por 
temas como Denúncia, E-mail SIC, 
Elogio, Reclamação, Solicitação, SIC, 
Sugestão e Outros. Dentro dos temas 
apresentados, encontram-se assuntos 
relacionados a queixas sobre 
práticas trabalhistas. Em 2016, foram 
protocoladas 230 demandas sobre 
essa questão, sendo que quatro 
foram canceladas e 217 tiveram as 
tratativas pertinentes. 

Assuntos relacionados a impactos na 
sociedade em 2016 também estão 
representados no gráfico ao lado. 
No total, foram registradas 163 
demandas, sendo 128 solucionadas. 

Para informações complementares, 
consultar o conteúdo Anexo 
deste relatório em chesf.gov.br > 
Sustentabilidade

786

56

SIC

Ouvidoria
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(G4-LA16)

(G4-HR12; G4-SO11)

(G4-35, G4-36, G4-38, G4-39, G4-40, 

G4-42, G4-43, G4-44, G4-45, G4-46, 

G4-49, G4-52, G4-53, G4-54, G4-55, 

G4-56, G4-EC6, G4-LA12)

Reclamações

Denúncias

Sugestões

Elogios

E-mail SIC

OutrosSolicitações

455

172
63

48

30

8

10


