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Neste ano, a Chesf iniciou a 
reestruturação do seu modelo de 
gestão. A Superintendência de 
Recursos Humanos (SRH) realizou 
um dimensionamento quantitativo 
e qualitativo do quadro pessoal 
com a revisão dos processos e as 
competências necessárias para a 
execução das atividades de acordo 
com a nova realidade da Companhia. 
Uma das ações foi o início do Plano de 
Incentivo ao Desligamento Voluntário 
(PIDV) que irá perdurar durante o ano 
de 2017. 

Para facilitar a comunicação das 
mudanças, bem como garantir a 
transparência das decisões tomadas, 
a Chesf reforçou seus canais de 

comunicação. Foi criado o “Fale com 
a DA”, canal direto com a Diretoria 
Administrativa para as tratativas 
de sugestões, críticas e elogios que 
chegam até a alta direção. 

Na última Pesquisa de Clima, realizada 
em 2015, o Índice de Favorabilidade 
apontou para 71,48%, um aumento 
com relação à pesquisa de 2013, que 
registrou 67,59%. O resultado é fruto 
da implantação do Plano Corporativo 
de Melhoria do Clima Organizacional 
(PCMCO), que envolveu discussões 
com as áreas responsáveis pelos 
fatores e a criação de planos de 
ação para as tratativas adequadas. A 
próxima pesquisa será em 2017 para 
avaliar também o ano 2016.

O momento é de revisão dos padrões e processos 
para criar perenidade ao negócio. E o trabalho 
começa das portas para dentro. 

PÚBLICO INTERNO

ODS

Pacto Global
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A Chesf encerrou o ano com 4.547 
empregados, sendo 923 mulheres 
e 3.624 homens. Em 2016, a taxa de 
turnover atingiu 0,59%, resultado do 
desligamento de 23 profissionais e 
da admissão de mais 31, sendo 23 por 
meio de concurso público e oito por 
determinação judicial7. 

Ressalta-se que o limite máximo 
para o quadro de pessoal próprio 
da Chesf é fixado pelo Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão por meio da Secretaria 
de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais. 

PERFIL DOS 
EMPREGADOS

(G4-LA1

(G4-10

TAXA DE 
ROTATIVIDADE (%)

7  Os reclamantes são candidatos de concursos públicos ou ex-empregados.

POR GÊNERO 2015 2016
Homens 0,35 0,54

Mulheres 0,01 0,05

Total 0,36 0,59

POR GÊNERO 2015 2016
Homens 5 28

Mulheres 0 3

Total 5 31

NOVAS 
CONTRATAÇÕES

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE • 2016 • CHESF

66 67

 Recepção novos empregados



PRÓXIMOS 5 ANOS ENTRE 6 E 10 ANOS

Cargos com exigência de nível universitário 503 (10,8%) 187 (3,9%)

Cargos sem exigência de nível universitário 2.114 (45,1%) 246 (5,2%)

Cargo gerencial 188 (4%) 62 (1,3%)
Legenda: Considera os empregados que podem se aposentar somente pela Fachesf, independente de já estarem aposentados pelo INSS. 
Considerado o quadro de pessoal de 31/12/2016. Elegibilidade 5 anos: até 31/12/2021; elegibilidade 10 anos: de 01/01/2022 até 31/12/2026.

(G4-EC3, G4-LA10, G4-EU15)
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PREPARAÇÃO PARA 
APOSENTADORIA

A Chesf é patrocinadora da Fachesf 
(Fundação Chesf de Assistência e 
Seguridade Social) que oferece plano 
de previdência complementar aos 
empregados. Atualmente as opções de 
planos são as seguintes: Contribuição 
Definida (Plano CD) e Benefício Saldado 
(Plano BS). O Plano CD, estruturado 
na modalidade contribuição variável 
é o único aberto a novas adesões, 
fechando 2016 com 4.885 ativos e 1.861 
aposentados e pensionistas. 

A Chesf incentiva seus empregados a 
planejar a aposentadoria considerando 

aspectos econômicos, sociais e de 
saúde. Por meio do Programa de 
Preparação para Aposentadoria 
(PPA), são apresentadas alternativas 
relativas ao empreendedorismo e 
trabalho voluntário. Além disso, em 
2016, foi realizada a I Semana Fachesf 
de Saúde e Previdência, em parceria 
com a Superintendência de Recursos 
Humanos. A programação incluiu 
palestras sobre educação financeira 
e previdenciária, além de orientações 
sobre projetos de vida após a 
aposentadoria. 

Ação Dia Mundial do Coração



SAÚDE E SEGURANÇA 
DO TRABALHO
O foco na segurança do empregado 
continua sendo uma das premissas da 
Chesf que, ao longo do ano, promoveu 
uma série de ações para minimizar 
os riscos em suas dependências. A 
Companhia possui uma Política de 
Segurança e Saúde no Trabalho e 
outros normativos internos que visam 
garantir um ambiente seguro para 
seus empregados e atender as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE). 

Periodicamente são realizadas 
avaliações de perigos e riscos das 
atividades, as quais consideram como 
principais riscos o choque elétrico e 
os efeitos térmicos dos arcos elétricos 
por sua exposição a mais de 50% dos 
empregados. Outros riscos referem-
se a ruído nas operações de geração, 
riscos químicos nos laboratórios e nas 
gráficas, e, ainda, os riscos biológicos 
nos ambulatórios e no hospital de Paulo 
Afonso. 

Para proteger seus trabalhadores, 
a Chesf adota uma série de 

procedimentos além dos que estão 
previstos na legislação, tais como: o 
Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e o Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), com exames médicos 
ocupacionais além do que está previsto 
na NR 078. 

No dia a dia, os empregados utilizam 
os Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPC) e Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) para 
executar determinadas atividades. 
Embora a Companhia não forneça 
equipamentos de proteção para 
contratados e subcontratados, o uso 
é exigência no Plano de Segurança e 
Saúde Ocupacional e inspecionado 
nas auditorias de segurança. Além 
disso, a Companhia acompanha, 
sistematicamente, os indicadores 
de segurança relativos à Taxa de 
Frequência e Gravidade de Acidentes 
e indicadores proativos, concebidos 
a partir do Sistema de Registro 
e Controle de Incidentes e Não 
Conformidades. 

SAÚDE E SEGURANÇA 2014 2015 2016

EMPREGADOS PRÓPRIOS

Taxa de Frequência de Acidentes de Trabalho (TFAT) 2,23 3,00 2,33

Taxa de Gravidade de Acidentes de Trabalho (TGAT) 64,00 37,00 169,00

Número de Óbitos (empregados) 0 0 0

TERCEIROS/CONTRATADOS

Taxa de Frequência de Acidentes de Trabalho (TFAT) ND ND ND

Taxa de Gravidade de Acidentes de Trabalho (TGAT) ND ND ND

Número de Óbitos (empregados) 0 0 ND

EMPREGADOS PRÓPRIOS + TERCEIROS/CONTRATADOS 

Taxa de Frequência de Acidentes de Trabalho (TFAT) 2,23 3,00 2,33

Taxa de Gravidade de Acidentes de Trabalho (TGAT) 64,00 37,00 169,00

Taxa de Absenteísmo por Doença 1,35 1,49 1,60

Número de Óbitos 0 0 0

8  Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.
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2ª. Tarde literária



Importante ressaltar que a Chesf 
possui certificação do Sistema de 
Gestão de Segurança e Saúde no 
Trabalho (SGSST) em conformidade 
com os requisitos estabelecidos 
da Norma Occupational Health 
and Safety Assessment Services 
(OHSAS 18001:2007). A OHSAS 
tem contribuído com a gestão do 
sistema de prevenção de acidentes, 
fortalecendo a cultura interna de 
segurança e trazendo resultados na 
avaliação de riscos e mitigação de 
impactos nas operações. Exemplo 
disto ocorreu em 2016, quando 
houve um incêndio nas instalações 

do Centro de Tratamento de Óleo 
Isolante (CORE) da Chesf, localizado 
junto à Subestação do Bongi, em 
Recife. Com a atuação rápida do 
Corpo de Bombeiros, juntamente 
com a equipe da Chesf, foi possível 
isolar e conter o incêndio que não se 
alastrou para outras instalações e não 
houve registro de vítimas. A partir do 
incidente foram realizadas inspeções 
e auditorias para identificar as causas, 
o que desdobrou na revisão dos 
processos e da infraestrutura de 
segurança em todas as estações de 
óleo da Chesf.

(G4-LA6, G4- LA7, G4-DMA EUSD LA – EU16)
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RESULTADOS DO ANO

Em 2016, a Chesf intensificou as 
iniciativas educacionais sobre 
Saúde e Segurança do Trabalho, 
somando 71 ações que envolveram 
2.245 empregados. Alguns dos 
treinamentos técnicos tiveram foco 
em temas ligados aos negócios da 
Companhia como: Ensaios, Medição, 
Campos Elétricos e Magnéticos; ISO 
9001:2008 / SGMS; Conceitos Básicos 
em Subestações e seus Principais 
Equipamentos; Introdução ao Serviço 
Auxiliar de Subestação; Substituição 
de Cadeias de Isoladores de 500kv 
com LT Energizada. 

Também foi realizado mais um ciclo 
do programa corporativo Fique Alerta 
para Segurança Dez, com o objetivo 
de disseminar a cultura de saúde e 
segurança no trabalho. Com o lema 
“segurança é responsabilidade de 
todos”, foi realizado o II Desafio de 
Conhecimento em Segurança do 
Trabalho e Saúde Ocupacional da 
Chesf, com a participação de 525 
empregados e entrega do Prêmio da I 
Certificação Destaque em Segurança 
e Saúde no Trabalho. Para melhoria 

da qualidade de vida dos empregados 
foram realizadas diversas campanhas 
sobre saúde, vacinação e atividades 
de bem-estar.

As iniciativas de prevenção 
resultaram na queda da 
Taxa de Frequência de 
Acidentes do Trabalho 
em 2016, que atingiu 
2,33 (número abaixo 
do limite tolerável 
estabelecido pela 
Chesf em 3,18), 
o que significa 
22% abaixo 
do número 
obtido em 
2015. 

(G4-DMA EUSD LA – EU14)

Manutenção torre de transmissão



DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

(G4-LA9) 

(G4-DMA EUSD LA – EU14) 
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O investimento na profissionalização 
de seus empregados é uma das 
diretrizes da Chesf que contribui 
para o crescimento da Companhia. 
Por meio de programas de educação 
internos e externos, foram 
registradas 636 ações ao longo do 
ano, o que somou 187.724 horas e 
representou 81,15% do quadro. A 
média de horas de treinamento por 
empregado atingiu 41,39, superando 
a meta estipulada pela Companhia de 
40 horas. 

A partir de soluções criativas, 
tais como o uso de multimídia, 

parcerias institucionais e a atuação 
do empregado educador, os 
resultados acima são constantemente 
potencializados e, ainda, possibilitam 
otimizar recursos financeiros sem 
perder a qualidade das ações. 
Exemplo disso, foi o 1º Fórum do 
Conhecimento que ocorreu por 
videoconferência com o objetivo 
de reconhecer os esforços de 
empregados participantes de 
cursos de longa duração e do último 
Seminário Nacional de Produção 
e Transmissão de Energia Elétrica 
(SNPTEE). Foram apresentados 45 
trabalhos em diferentes temas.

A MELHORIA CONTÍNUA DE PROCESSOS 
E O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM 
NÚMEROS:
• 5.226 horas ministradas em pós-

graduações lato sensu e stricto 
sensu 

• 8.021 horas em congressos, 
seminários e simpósios

• 2.200 horas em ações de 
conformidade (Ética, Compliance, 
Conflito de Interesses, Assédio) 

Destaque para o Plano de Educação 
Corporativa da Chesf, que oferece 
oportunidades educacionais 
programadas aos empregados 
que possam contribuir para o 

desenvolvimento de competências 
relacionadas às diretrizes 
empresariais da Companhia. Esse 
plano tem como objetivo desenvolver 
no empregado as capacidades 
técnicas e gerenciais necessárias 
para atuar frente aos desafios 
organizacionais. Na elaboração do 
Plano considera-se o Planejamento 
Estratégico como principal norteador, 
sendo que o valor total investido foi 
de R$ 1,4 milhão. O investimento 
médio por empregado foi de R$ 
317,91. 

INICIATIVAS DE APRENDIZADO CONTÍNUO 
Programa Vivendo e Aprendendo 
O programa Vivendo e Aprendendo, desenvolvido 
em parceria com o SESI, oferece cursos de ensino 
fundamental e ensino médio ministrados nas 
dependências da Companhia durante o horário 
de trabalho. Em 2016, 23 empregados tiveram a 
oportunidade de elevar sua escolaridade. 

 
 
 

2ª Tarde Literária da Chesf
A segunda edição do projeto firmou parcerias para 
a realização de oficinas, recreação e palestras que, 
por meio da leitura e da manifestação cultural 
e artística, incentivou o autodesenvolvimento 
dos empregados. Ainda para contribuir com a 
formação de atitude crítica e a melhoria do clima 
organizacional na Chesf, foi lançada a Leitura em 
Canto, com espaços e estantes em diferentes 
locais dentro Companhia para incentivo à leitura e 
a doação e troca de livros.



A Chesf fundamenta-se na Agenda 2030, nos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis (ONU), nos Princípios Orientadores das 
Empresas e Direitos Humanos, e no Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH 3), atuando de forma integrada à Holding Eletrobras.

A Companhia segue a Política 
de Responsabilidade Social das 
Empresas Eletrobras e o Manual de 
Orientação sobre Projetos Sociais 
da Chesf para nortear sua atuação 
no entorno das operações. Duas 
importantes normativas foram 
aprovadas em 2016: Resolução 
Normativa 02/2016 para garantir a 
adesão à Política da Eletrobras e a 

Instrução Normativa para Doação 
de Bens Inservíveis da Companhia 
que possibilitará o atendimento a 
Resolução ANEEL 691/2015.

O Programa de Voluntariado 
Empresarial Chesf ampliou a 
participação de empregados de 0,5% 
para 2,34% em diversas campanhas e 
ações nas comunidades. O programa 
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Compromissos voluntários  
para a sustentabilidade

COMUNIDADE 
O relacionamento e engajamento 
com as comunidades do entorno 
das operações da Chesf se inicia 
bem antes, ainda na avaliação 
dos empreendimentos. A 
Companhia possui em sua estrutura 
organizacional uma equipe 
especializada que trabalha na 
definição do traçado de linhas 
de transmissão e a localização de 
empreendimentos, reduzindo os 
impactos socioambientais. No estudo 
para o licenciamento ambiental 
estão previstos diagnósticos 
socioeconômicos e do meio antrópico 
para compreender quais são os 
impactos positivos e negativos 
nas populações atingidas que, 
posteriormente, serão considerados 
nos planos de ação. Todo o trabalho 
considera aspectos de direitos 
humanos, sendo que em 2016, cinco 
operações foram submetidas a 
análises ou avaliações de impactos 
relacionados ao tema. 

Quando necessário o deslocamento 
da população, são realizados 
diálogos, estudos e negociações com 

as comunidades impactadas. Todas as 
ações são norteadas pelas Diretrizes 
para Remanejamento de Populações 
Atingidas por Empreendimentos 
de Energia Elétrica, documento 
elaborado por um grupo de trabalho 
composto por representantes de 
todas as Empresas Eletrobras. 
Com relação às populações 
indígenas e quilombolas, as ações 
seguem acordos internacionais 
firmados pelo Brasil e legislações 
e regulamentações nacionais 
específicas.

Atualmente, a Chesf possui dois 
empreendimentos eólicos em fase de 
implantação, CGE Casa Nova II e CGE 
Casa Nova III, situados em área rural, 
para os quais não foi necessário o 
deslocamento populacional. Salienta-
se, por exemplo, que os impactos 
nestes empreendimentos são 
positivos, tais como a remuneração 
do proprietário do terreno onde 
estão instaladas as torres dos 
geradores eólicos. 

(G4-DMA EUSD SO – EU20, G4-EU22)

(G4-HR9)



visa incentivar, organizar, apoiar 
e reconhecer ações voluntárias 
de participação cidadã de seus 
empregados em prol da sociedade. 

As ações são definidas com vistas 
ao alinhamento dos interesses 
do público interno, do negócio e 
das necessidades da comunidade. 
Algumas das campanhas realizadas 
foram: arrecadação de alimentos; 
doação de sangue; doação de 
quimonos para o projeto Judô 
Cidadão, promovido pela Associação 
Beneficente Criança Cidadã (ABCC); 
comemorações do Dia da Criança 
com entrega de brinquedos e a tarde 
recreativa na comunidade do Vietnã; 
o Natal Solidário na Comunidade 
Roda de Fogo – território do Casarão 
com distribuição de brinquedos 
às crianças e cestas básicas para 
as famílias e distribuição de 
brinquedos às creches Esperança, 
N. S. Auxiliadora, Sementes do Novo 

Mundo e ao Instituto Filadélfia da 
comunidade do Vietnã.

Ressalta-se ainda, o apoio à Fábrica 
Gepeto, uma pequena serraria para a 
fabricação de brinquedos de madeira 
que foram distribuídos para cerca 
de 60 crianças atendidas por duas 
creches. Também foram realizadas 
ações na Creche Bongi e na Creche 
Caxangá no Carnaval, Páscoa, Dia das 
Crianças e no Natal. 

Ademais, a Chesf cedeu suas 
instalações para a ONG Comitê de 
Cidadania dos Chesfianos Recife, 
que desenvolveu o Programa de 
Educação Solidária, preparando 65 
jovens para o Exame Nacional de 
Ensino Médio (ENEM). Durante o 
ano, o investimento compulsório foi 
de R$ 561.203,60 e o investimento 
voluntário de R$ 37.882.188,68 
em programas e projetos de 
responsabilidade social. 
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(G4-EC8, G4-SO2) 

Grupo de voluntariado



Em 2016, a Chesf firmou um termo 
de compromisso com a Prefeitura 
Municipal de Paulo Afonso e a 
Secretaria de Saúde do Estado da 
Bahia (SESAB) com ações definidas 
para a execução de melhorias na 
infraestrutura e para as atividades 
operacionais, após a cessão de 
titularidade do hospital para a 
Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (UNIVASF). 

Com isso, a prefeitura instalou uma 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) no local para as demandas 
menos complexas, embora o 
custeio do hospital ainda seja 

responsabilidade da Chesf, o que 
soma cerca de 40 milhões por ano. 
A estimativa é que o processo 
de transferência administrativa 
e financeira para a Universidade 
encerre até 2018. 

Hoje o hospital atende 22 municípios 
do entorno e, futuramente, terá 
uma UTI e aumentará seus leitos de 
105 para 130. Durante o ano foram 
realizados 102.523 atendimentos e 
2.964 partos. Também foi cedida uma 
área para a construção de um campus 
universitário, o que certamente será 
um polo de desenvolvimento para a 
cidade de Paulo Afonso. 

HOSPITAL NAIR ALVES DE SOUZA 

PROGRAMA LUZ 
PARA TODOS
A Chesf desenvolve projetos 
regionais alinhados aos programas 
sociais do Governo Federal. Um 
exemplo disso é o Programa Nacional 
de Universalização do Acesso e 
Uso da Energia Elétrica (Luz para 
Todos) que realizou 27.661 ligações, 
beneficiando 110.644 pessoas no ano 
de 2016.

PROJETO LAGO 
DE SOBRADINHO
O projeto Lago de Sobradinho, executado pela EMBRAPA, 
oferece conhecimentos técnicos que possibilitam que 
os pequenos produtores agropecuários e pescadores 
que moram no entorno da barragem de Sobradinho 
(BA) desenvolvam e aprimorem seus sistemas de 
produção familiar agrícola e animal, de agroindústrias, 
meliponicultura, pesca e psicultura para a convivência com 
a seca. 

Hoje são atendidos cinco municípios: Sobradinho, 
Casa Nova, Santo Sé, Remanso e Pilão Arcado, com 
conhecimentos técnicos e tecnologia, beneficiando cerca 
de 2.000 pessoas. Em 2016 foram investidos R$ 554.039 
mil no projeto. 

Para mais detalhes sobre o projeto, 
acesse projetolagodesobradinho.
blogspot.com.br
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(G4-EC7)

(G4-DMA EUSD PR - EU23)
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Por meio do Programa de Educação 
Ambiental (PEA) da Chesf foram 
realizados projetos em comunidades 
próximas às Linhas de Transmissão 
(LT) com o objetivo de sensibilizar, 
esclarecer dúvidas e mobilizar a 
população e os empregados na 
participação das ações sociais 
realizadas pela Companhia. Também 
foi executado o Plano de Ação 
Socioambiental (PAS) no entorno 
Complexo Hidrelétrico de Paulo 
Afonso e da UHE Xingó com ações 
de educação ambiental, saúde e 
educação. 

As ações do PAS em Paulo Afonso 
abrangem cinco municípios 
distribuídos em três estados: 
Bahia, Pernambuco e Alagoas. 
Foram realizadas oficinas com 
a população e elencadas 167 
propostas em diferentes temáticas, 
tais como: educomunicação 
ambiental, conservação de recursos 
naturais, saúde, educação e arte, 

fortalecimento institucional e 
sustentabilidade, entre outros. Nesse 
primeiro filtro, foi criada uma carteira 
de projetos com 50 iniciativas que 
serão acompanhadas pelas Comissões 
Ambientais Comunitárias (CAC). Já 
em Xingó, as ações abrangem seis 
municípios distribuídos em três 
estados: Alagoas, Sergipe e Bahia. 
Por enquanto foram realizados o 
diagnóstico e o Plano de Trabalho 
com a participação da população. 

A Chesf realizou ainda ações de 
educação ambiental em 10 escolas 
públicas de ensino fundamental e 
médio para orientação ao combate 
de queimadas. Durante o ano, 1.079 
alunos foram atendidos, além da 
capacitação de 290 professores e 
a participação de cerca de 7.000 
pessoas, entre pais e moradores do 
entorno dos empreendimentos da 
Companhia. 

CULTURA
Com os investimentos de incentivo 
à cultura na região Nordeste, 
a Chesf democratiza o acesso 
em diferentes áreas e incentiva 
contrapartidas sociais e ambientais 
que reafirmam seu compromisso 
com a sustentabilidade. Em 2016 
foram investidos R$ 311 mil em oito 
projetos ligados à área cultural. Entre 
os mais expressivos, destacaram-se:
 

Programa de Patrocínio das 
Empresas Eletrobras a Eventos do 
Setor Elétrico 2016
• Encontro de TI 2016
• XIII Simpósio de Recursos 

Hídricos do Nordeste
• Seminário Socioambiental Eólico

Lei Rouanet
• Orquestra Criança Cidadã (Plano 

Anual de Atividades 2016)
• Programação Virtuosi

(G4-SO1)
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CLIENTES 

O relacionamento com os clientes 
é gerido pela Superintendência 
de Comercialização de Energia, 
responsável por toda a gestão dos 
contratos de compra de energia. 
Essa aproximação com os clientes 
permite o atendimento personalizado 
para a tratativa de reclamações e 
solução de pendências. Pensando 
no crescimento conjunto com 
seus clientes, a Companhia está 
desenvolvendo um plano de ação 
para melhorar, ainda mais, os serviços 
e produtos oferecidos. 

Nesse sentido, considera como 
premissa que questões de saúde 
e segurança devem ser tratadas 
com total rigor para seus clientes, 
assim como é critério indissociável 
do relacionamento com seus 
empregados. Nos instrumentos 
contratuais (Contrato de Conexão 
ao Sistema de Transmissão (CCT) e 
Contrato de Compartilhamento de 
Instalações (CCI) existem cláusulas 
específicas sobre o tema. 

(G4-PR1)

(G4-EU3)

PERFIL DE CLIENTES 2016

Consumidores industriais potencialmente livres (atendido pela Lei 13.182) 12

Consumidores industriais livres 5

Distribuidores de energia 45

Comercializadores 6

Número total de clientes 68

UHE Sobradinho



PESQUISA DE SATISFAÇÃO CHESF
Com o intuito de medir a satisfação 
de seus clientes, a Companhia realiza 
pesquisas periódicas como a 2ª 
Pesquisa Integrada de Satisfação de 
Clientes Eletrobrás, que conta com a 
participação de todas as empresas do 
Grupo. Foram pesquisados os clientes 
do negócio Geração (consumidores 
livres, potencialmente livres, 
comercializadoras e distribuidoras) 
e Transmissão (usuários dos 

serviços de transmissão conectados: 
distribuidoras, consumidores livres, 
potencialmente livres e geradoras). 
Utilizando a metodologia "Janela 
do Cliente", foi possível verificar 
a correlação entre os graus de 
satisfação e de importância, sendo 
que o resultado permite destacar que 
não há nenhum cliente insatisfeito 
com a Chesf. 

CLIENTE/NEGÓCIO
1ª PESQUISA 
INTEGRADA

2ª PESQUISA 
INTEGRADA

BIÊNIO 
2014/2016

BIÊNIO 
2016/2018

Índice de satisfação das comercializadoras com relação ao negócio 
geração

85,2% 82,0%

Índice de satisfação das distribuidoras com relação ao negócio de 
geração e transmissão

90,4% 83,9%

Índice de satisfação dos clientes industriais com relação aos 
negócios de geração, transmissão e comercialização

92,4% 77,2%

Índice de satisfação dos acessantes dos serviços de transmissão 82,3% 80,6%

Média global da satisfação dos clientes 87,8% 80,9%
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Ainda em 2016, a Chesf realizou 
uma pesquisa de satisfação com 
foco comercial. Foram pesquisados 
os clientes do segmento 
Comercializador, Consumidor Livre, 
Consumidor Potencialmente Livre 
(Lei 13.182) e Gerador. O índice de 
satisfação foi de 79% e 87% que 
avaliou a confiabilidade do 
atendimento e a garantia do 
fornecimento. 

(G4-PR5)



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

FORNECEDORES POR REGIÃO

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Norte

Estrangeiro

59%
32%

6%

3%

0%

0%
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FORNECEDORES 
A contratação de fornecedores da Chesf é 
regida pelas Leis 8.666/93 e 10.520/2002 
e pelo Decreto 5.450/2005. Todo o 
processo segue os requisitos de chamada 
pública e avaliação dos critérios de 
habilitação jurídica, qualificação técnica, 
qualificação econômico-financeira, 
regularidade fiscal e trabalhista e ao 
cumprimento de algumas condicionantes 
legais relacionadas à garantia de direitos 
humanos e ao cumprimento da legislação 
ambiental. 

Em 2016, foram assinados 269 
contratos com 192 fornecedores que 
somaram R$ 533,8 milhões. Destes 
fornecedores, 57 foram considerados 
como "essenciais ao negócio", por se 
tratarem de fornecedores contratados 
para a execução de obras e serviços e 

para o fornecimento de equipamentos 
na geração e transmissão de energia. Isso 
representa 75 contratos e totalizam R$ 
423,6 milhões, representando 29,6% do 
total de fornecedores contratados; 27% 
dos contratos assinados; e 79% do valor 
contratado durante o ano. 

Para as contratações diretas, 
denominadas de Aquisições de Baixo 
Valor (ABV), e com valor abaixo de R$ 
16 mil, foram assinados 572 contratos 
com 253 fornecedores, somando R$ 4,7 
milhões. Embora o processo de licitação 
não priorize a contração local, atualmente 
cerca de 50% dos fornecedores da Chesf 
estão próximos à principal operação da 
Companhia.

(G4-12, G4-LA15, G4-EC9)

(G4-LA2, G4-LA4, G4-LA5, G4-LA8, G4-LA12, 

2014 2015 2016

Total de gastos com fornecedores (R$) - 490.096.373,00 533.788.857,69

Total de gastos com fornecedores locais (R$) - 266.983.817,14 129.805.439,04

Percentual de gasto com fornecedores 
locais em unidades operacionais 
importantes (%)

- 54,5 24,3

Obs.:
1) O montante apontado representa os valores dos contratos assinados no período de 2016, e não o desembolso financeiro no período. 
2) Do total de contratos assinados em 2016, foram extraídos os fornecedores com sede na Região Nordeste para estabelecer os valores e 
percentuais da tabela acima. 

G4-LA13, G4-EN32, G4-HR1, G4-HR2, G4-HR4, 

G4-HR5, G4-HR6, G4-HR8, G4-HR10, 

antigo EU19, antigo EU23, G4-SO4, G4-PR3)
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