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O ano de 2016 foi desafiador 
para a economia brasileira, que, 
evidentemente, teve impactos na 
Chesf. Foi um período que demandou 
um exercício diário para rever a 
estrutura de negócio da Companhia, 
buscando melhorar a eficiência e 
qualidade com baixo custo – processo 
que trouxe muitos desafios, como 
também muitas oportunidades. Entre 
outras ações avaliou-se a eficiência 
dos processos internos, o que 
incluiu pessoal, serviços, despesas 
administrativas, manutenção, entre 
outras. Na área de gestão de pessoas, 
a Companhia realizou um estudo para 
mapear as atividades com o objetivo 
de dimensionar a necessidade 
do quadro frente ao que de fato 
realizamos no negócio e, assim, 
ajustar o número de empregados no 
quadro funcional. Dessa forma, pôde 
ser iniciada mais uma fase do Plano 
de Incentivo à Demissão Voluntária 
(PIDV), processo que deve perdurar 
ao longo de 2017. 

Todo esse planejamento empresarial 
buscou ainda adequar a Chesf às 
novas condições trazidas pela Lei 
nº 12.783/2013, que antecipou 
a renovação das concessões de 
geração e transmissão, e resultou 
em significativa redução de receita 
da Companhia. As iniciativas 
são desafiadoras e trabalhosas, 
contudo fundamentais para a 
CHESF seguir em frente e garantir 
perenidade e a sustentabilidade 
do seu negócio. Com o apoio do 
Ministério de Minas e Energia e 
da Eletrobras, a Chesf conseguiu 
em 2016 concluir um conjunto 
de obras prioritárias, realizando 
melhorias e modernizações em 
subestações, além de ter participado 
de empreendimentos de geração 
e transmissão em parceria com 
a iniciativa privada. Em 2016, os 

problemas associados à falta de 
chuvas na bacia do Rio São Francisco 
continuaram a influenciar o sistema 
da Chesf, no que se refere às 
alterações da vazão para a operação 
das suas usinas hidrelétricas 
naquele rio. Por outro lado, deu-se 
início à construção de duas usinas 
para geração de energia eólica, 
ambas com conclusão prevista para 
início de 2018. Iniciou-se o projeto 
para a produção de energia solar 
em subestações da Companhia, 
principalmente naquelas supridas 
pelas distribuidoras, e que pode 
trazer uma economia estimada em 
oito milhões de reais ao ano. 

Projeto-piloto já foi instalado no 
almoxarifado da subestação de 
Abreu e Lima (PE) e o segundo já está 
aprovado para SE Messias (AL). Outra 
iniciativa importante a registrar, 
foi a assinatura de um convênio da 
Companhia com a Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa – RNP que 
permitirá aumentar enormemente 
a sua capacidade de transmissão 
de dados e informações pela 
ampliação e modernização de seu 
sistema de cabos de fibras óticas, 

MAIS UM ANO
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nas linhas de transmissão,  a um 
custo extremamente competitivo, ao 
mesmo tempo que permitirá levar 
internet de alta velocidade para as 
instituições de ensino e pesquisa de 
quase todo o Nordeste, por meio do 
sistema CHESF. 

 Adicionalmente, uma decisão 
da ANEEL, relativa aos ativos 
de transmissão das instalações 
denominadas de Rede Básica 
do Sistema Existente (RBSE), 
contabilizou para a Companhia 
um montante de R$ 5,09 bilhões 
(a preços de 2013), recursos esses 
que devem começar a entrar no seu 
caixa a partir de meados de 2017. 
Isso influenciou positivamente o 
resultado econômico do exercício 
de 2016, que registrou lucro de R$ 
3.985,4 milhões, um aumento de R$ 
4.461,4 milhões em relação ao ano 
anterior. 

Importante ressaltar que a Chesf tem 
trabalhado com muita dedicação em 
projetos e processos que ajudem 
a trazer equilíbrio para a saúde 
econômico-financeira, trazendo a 
possibilidade de novos investimentos 
com a diversificação da matriz 
energética e a modernização de suas 
operações. O Fundo de Energia do 
Nordeste (FEN), criado pelo Governo 
Federal em 2015 para compensar a 
redução gradativa dos contratos da 
Chesf com os grandes consumidores 
industriais do Nordeste, representa 
uma grande oportunidade de novos 
investimentos para a Companhia, 
pois os seus recursos irão financiar 
empreendimentos de geração e 
transmissão de energia, nos quais 
a Chesf poderá fazer parcerias 
com empresas privadas, com 
participação de até 49%. Já estão em 
andamento estudos e análises para 
definição de quais projetos investir 
com rentabilidade e sucesso no 
cumprimento dos prazos das obras. 
Também foi criado, na Diretoria 
de Engenharia e Construção, um 
núcleo de planejamento que já 
trouxe resultados importantes para a 
Companhia em 2016, com o aumento 
de 70% do número médio de 
empreendimentos concluídos e uma 

redução de 43% do tempo de atraso 
das obras.
 
O ano também foi marcado pela 
dedicação dos empregados para 
elaborar o Plano de Negócio e 
Gestão para o período 2017-2021, 
desdobrado a partir do Plano Diretor 
de Negócios e Gestão da Eletrobras 
no qual explicitam-se as ações para o 
aumento da eficiência, conformidade, 
gestão de risco, integridade e 
Compliance, além de estabelecer 
metas no curto e médio prazo em 
todas as unidades organizacionais. O 
intuito é fortalecer os mecanismos de 
controles nas operações não somente 
em relação à gestão financeira, como 
também operacional, com foco na 
redução de riscos ambientais e de 
segurança. Além disso, foi criada a 
Coordenadoria de Conformidade e 
Gestão de Riscos ligada diretamente 
à Presidência, o que demonstra o 
nível de importância do tema para a 
Chesf que busca fortalecer a ética, 
conformidade e integridade em suas 
operações. 

Ademais, os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
tornaram -se ainda mais estratégicos 
na Chesf, com a integração da 
área de Sustentabilidade à área 
de Planejamento e Inovação. Vale 
ressaltar que as diretrizes de 
sustentabilidade também foram 
explicitadas no Mapa Estratégico da 
Companhia (2017-2021), assim como 
a gestão de oportunidades e ameaças 
que está associada aos processos 
de planejamento estratégico e de 
inovação.   

Assim, a CHESF continuará 
trabalhando, incansavelmente, para 
se posicionar como referência no 
setor de energia elétrica no médio 
e longo prazo. Compreende-se que 
nessa trajetória de reorganização, 
olhando de dentro para fora, o 
objetivo maior é o de construir uma 
empresa cada vez mais  sustentável 
e capaz de trazer mais valor para a 
sociedade. 

José Carlos Miranda de Farias
Presidente (gestão 2015-2016)
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FOCO EM RESULTADOS,
COM ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

O ano de 2016 foi pautado por 
grandes desafios para a Chesf e todas 
as Empresas Eletrobras, marcado por 
uma mudança significativa nos órgãos 
da administração e nos negócios da 
companhia. 

Nesse novo caminho, aprovamos 
o Plano de Negócios e Gestão da 
Chesf 2017-2021, desdobramento do 
Plano Diretor de Negócios e Gestão 
da Eletrobras 2017-2021 lançado 
pela Holding, intitulado “Desafio 
21 – Excelência Sustentável”, um 
desdobramento do planejamento 
estratégico 2015-2030, que carrega 
em seu nome a preocupação com 
a sustentabilidade, inerente a um 
negócio estruturante como é o 
da Chesf. O Plano de Negócios e 
Gestão da Chesf  é baseado em três 
pilares que identificamos como as 
grandes necessidades da companhia 
– excelência operacional, governança 
corporativa e disciplina financeira 
– e engloba onze premissas que 
buscam o desempenho da Companhia 
nos segmentos de geração; 
transmissão; proteção, automação e 
telecomunicação; gestão empresarial 
e comercialização, os quais vão 
contribuir para colocar a empresa no 
caminho de uma gestão mais eficiente 
e sustentável.
    
Somos signatários dos compromissos 
do Pacto Global e temos papel 
importante na concretização 
dos Objetivos da ONU para o 
Desenvolvimento Sustentável para 
2030, aos quais estamos alinhados 
desde o seu lançamento. Como 
reconhecimento a esse compromisso 
com as demandas de desenvolvimento 
sustentável da sociedade 
contemporânea e a responsabilidade 
ética, a Chesf, por intermédio da Eletrobras, 
foi incluída pelo décimo ano consecutivo 
na carteira do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) da Bovespa. 

Acreditamos que a CHESF é um 
significativo patrimônio para o 
Brasil e estamos cientes de que, 
somente realizando as mudanças que 
planejamos ao longo deste importante 
ano de 2016 e prezando pelos 
nossos valores – foco em resultados; 
ética e transparência; valorização 
e comprometimento das pessoas; 
empreendedorismo e inovação; e 
sustentabilidade – poderemos seguir 
como um dos principais motores do 
desenvolvimento sustentável no 
nosso país.

Wilson Ferreira Junior
Presidente do CA
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PERSPECTIVAS
PARA O FUTURO

Um cenário de desaceleração 
econômica somado à instabilidade 
política e à crise do setor elétrico 
tornaram 2016 um ano difícil e de 
superação para Chesf. Superação 
porque a Companhia reagiu com 
medidas capazes de assegurar as 
operações com qualidade, mesmo em 
um ambiente de situações adversas 
e projeção porque se preparou e 
planejou os próximos passos com 
objetivo de voltar a ser uma empresa 
em crescimento.

Desde 2012, a Companhia tem 
enfrentado uma redução de receitas 
motivada por mudanças regulatórias 
no setor elétrico. Além disso, em 
2016 lidou com um bloqueio judicial 
denominado “Fator K”, decorrente 
do processo judicial que tramita na 
12ª Vara Cível da Comarca de Recife, 
de quase meio bilhão de reais que 
impactou ainda mais a disponibilidade 
de caixa.

Tal conjuntura motivou a Chesf a 
se readequar estruturalmente. A 
Governança da Companhia atuou 
para promover a racionalização 
de processos e a redução de 
custos operacionais; criou uma 
coordenadoria de conformidade, 
controles internos e gestão de riscos; 
implantou o programa “Eletrobras 5 
dimensões” para aprimorar as práticas 
de integridade no ambiente de 
trabalho; entre outras ações que serão 
detalhadas ao longo desse relatório. 

Ainda em 2016, a Companhia atualizou 
o seu Plano de Negócios e Gestão 
(PNG) e revisou o Mapa Estratégico, 
ambos para o período de cinco 
anos, 2017-2021, que redirecionou 
sua atuação com metas financeiras, 
operacionais e socioambientais 
estabelecidas. Essas novas metas nos 
desafiam a melhorar continuamente  
e contribuem para avançarmos com o 
crescimento responsável e sustentável 
no qual estamos envolvidos. 

Assim, em meio a um período de 
superação, assumo em janeiro de 
2017, motivado, a Presidência dessa 
Companhia. Em 2017, daremos 
continuidade ao planejamento iniciado 
no ano anterior e iremos focar no 
restabelecimento do fluxo de caixa, 
priorizando empreendimentos com 
processos licitatórios já homologados 
para geração de receitas, venda de 
ativos e redução de despesas. 

Em paralelo, com a integração da área 
de Sustentabilidade à 
área de Planejamento 
e Inovação, iremos 
fortalecer as questões 
ligadas ao tema. 
Aproveito para reiterar 
nosso compromisso 
com os Princípios 
do Pacto Global, 
Pacto Nacional pela 
Erradicação do Trabalho 
Escravo, Princípios de 
Empoderamento das 
Mulheres, Programa 
Pró-Equidade de Gênero 
e Raça e Declaração 
de Compromisso no 
Enfrentamento à 
Violência Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes. O desenvolvimento do 
nosso negócio só é válido com base 
em valores e princípios éticos e o 
pleno respeito pelos direitos humanos 
em toda a sua expressão.
 
Acredito que 2017 será um ano para 
sairmos do patamar de desconforto 
econômico vivido nos últimos anos. 
Com o apoio relevante da Eletrobras 
e do Ministério de Minas e Energia, 
nossas ações se tornam ainda mais 
estratégicas e assertivas, contribuindo 
para alcançarmos a sustentabilidade e a 
eficiência operacional que almejamos.

Sinval Zaidan Gama
Presidente (2017 - atual)
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