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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
DE SUPERAÇÃO
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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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PERSPECTIVAS
PARA 2017

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 2017

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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Publicado pelo sétimo ano 
consecutivo, sendo o quarto ano 
de acordo com a versão GRI-G4 
da Global Reporting Initiative 
(GRI), este relatório demonstra o 
desempenho econômico-financeiro 
e socioambiental da Chesf em 2016 
e compreende todas as operações 
da empresa no Nordeste, incluindo 
13 usinas hidrelétricas e uma usina 
térmica biocombustível. 

Seguindo a versão Essencial (Core) 
da metodologia, o processo de 
materialidade deste relatório 
selecionou 85 indicadores, 
distribuídos em 27 de perfil 
organizacional, 40 de desempenho 

e 18 do suplemento setorial. Esses 
indicadores, apontados no processo 
de materialidade, refletem o trabalho 
da Chesf frente às suas estratégias 
e aos desafios enfrentados em 2016 
a partir da visão de seus principais 
stakeholders. 

Esta publicação também está 
disponível em português e inglês nas 
versões impressa e online. O Sumário 
de Conteúdo da GRI apresenta os 
indicadores reportados, indicando em 
quais páginas podem ser localizados. 
Os demais indicadores considerados 
materiais ao negócio podem ser 
vistos no Anexo: 
www.chesf.gov.br > Sustentabilidade

Para saber mais sobre as 
diretrizes e indicadores 
utilizados neste relato, acesse

www.globalreporting.org 
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O processo para definição dos temas 
materiais seguiu a metodologia 
recomendada na versão 4 da GRI, que 
compreende etapas de Identificação, 
Priorização, Validação e Análise, além 
da inclusão dos stakeholders-chave e 
o contexto da sustentabilidade para o 
negócio. 

Com base em estudos do setor 
de energia, benchmarking e 
documentos internos da Chesf, 
foram identificados 20 temas 
considerados essenciais ao negócio. 
A partir disso, foi aplicado um 
questionário a um grupo formado 
por lideranças internas e outro grupo 
com os principais stakeholders da 
Companhia: empregados, clientes, 
fornecedores, governo, órgãos 
reguladores, sociedade, acionistas, 
imprensa, parceiros e analistas de 
mercado. Além disso, a empresa 
realizou um evento presencial com 
representantes multiáreas e das 
regionais com o objetivo de envolver 

profissionais que não participam 
frequentemente das discussões 
sobre o tema sustentabilidade, o que 
possibilitou novas visões sobre como 
a Chesf insere as boas práticas no 
dia a dia das operações. O resultado 
da priorização sinalizou seis temas 
como muito importantes, oito temas 
como importantes e seis temas como 
potenciais. 

Com esse resultado foi possível 
criar uma Matriz de Materialidade 
para correlacionar o grau de 
importância de determinados temas 
para a Chesf e seus stakeholders, 
avaliando impactos (positivos e 
negativos) para ambos. Os temas 
materiais, aprovados pela Diretoria 
Executiva, tiveram a sua correlação 
com os principais indicadores de 
sustentabilidade e desempenho da 
organização e estão sinalizados ao 
longo do relatório, nos Anexos e no 
Índice Remissivo.

PROCESSO DE 
MATERIALIDADE

RANKING TEMA RELEVÂNCIA

1 Questões de Conformidade Muito importante

2 Desempenho Operacional (Fornecimento) Muito importante

3 Funcionários e Emprego Muito importante

4 Gestão de Risco e Crise Muito importante

5 Água Muito importante

6 Corrupção, Gestão e Ética Muito importante

7 Biodiversidade Importante

8 Matriz Energética Importante

9 Eficiência Energética Importante

10 Volume de Ativos Importante

TEMAS MATERIAIS 2016

(G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-48) 
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RANKING TEMA RELEVÂNCIA

11 Satisfação Importante

12 Comunidades Importante

13 Mudanças Climáticas Importante

14 Saúde e Segurança Importante

15 Inovação, Diversificação e P&D Potencialmente material

16 Sociedade de Propósito Específico Potencialmente material

17 Gestão de Fornecedores Potencialmente material

18 Participação em Comitês e Estudos Integrados Potencialmente material

19 Resíduos Potencialmente material

20 Direitos Humanos Potencialmente material
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Todas as partes afetadas de forma direta e 
indireta pelos resultados e ações da Chesf são 
consideradas como stakeholders. O mapeamento 
dessas partes é norteado pela Política de 
Comunicação e Engajamento com Públicos de 
Interesse das Empresas Eletrobras, as diretrizes 
do Plano Estratégico e de acordo com a avaliação 
dos assuntos essenciais que devem ser tratados 
pela empresa a cada período. 

SAIBA QUEM SÃO OS 
STAKEHOLDERS DA CHESF
(G4-24, G4-25)
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A Chesf define um conjunto de 
práticas ao longo do ano para 
engajar-se com seus stakeholders. 
Muitas delas são comuns a todos e 
envolvem reuniões, visitas, contatos 
telefônicos, e-mails e informativos 
de comunicação. Entre as ações mais 
específicas estão audiências públicas 
e campanhas realizadas com governo, 
sociedade, ações de qualidade de 
vida com empregados e familiares, 
patrocínio de projetos sociais, 
contato pela central de atendimento 
a fornecedores e pesquisas de 
satisfação com clientes. 
Por meio dessas práticas de 
engajamento e dos canais de 

comunicação, é possível identificar 
as percepções, sugestões e 
preocupações dos grupos, dando 
respostas e adotando tratativas 
adequadas para cada situação. 
Exemplo disso foram as sugestões 
de universidades, instituições de 
pesquisas e empregados sobre 
quais temas a Companhia deve 
estar atenta, tais como: previsão 
de radiação solar com a geração 
de energia, estudos de tecnologia 
e aplicação nacional para o 
armazenamento de energia, geração 
de energia a partir de ondas e fluxo 
da maré, entre outros. 

PRÁTICAS DE ENGAJAMENTO
(G4-26, G4-27, G4-37)

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE • 2016 • CHESF

14 15

Programa Educação Solidária



RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE • 2016 • CHESF

16 17



Parte das Empresas Eletrobras, a 
Chesf (Companhia Hidro Elétrica do 
São Francisco) é concessionária de um 
dos maiores sistemas de geração e 
transmissão do Brasil, com um parque 
de mais de 10 mil megawatts (MW) 
de capacidade instalada. 
 

Sociedade anônima de capital 
misto com sede em Recife (PE), a 
Companhia foi constituída por meio 
da 1ª Assembleia Geral realizada em 
1948 e atua na geração, transmissão 
e comercialização de energia elétrica 
no território brasileiro. 

CHESF

(G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-8, G4-9)

Gerar energia de forma limpa e eficiente e 
garantir sua entrega a clientes e consumidores são 
compromissos que movem o dia a dia da Chesf

O processo de geração de energia 
da Chesf se concentra no Nordeste 
e é influenciado pelo regime 
hidrológico da região. Ao todo, 
a Companhia possui 13 usinas 
hidrelétricas – com 10 reservatórios 
que totalizam um armazenamento 
de 56,8 bilhões de metros cúbicos 

de água – responsáveis por 99,9% 
de sua produção total de energia 
em 2016. Possui ainda uma usina 
térmica biocombustível que, junto 
com as hidrelétricas, totalizam uma 
produção de 10.613,13 MW de 
potência instalada. 

(G4-EU1)
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CAPACIDADE INSTALADA DA CHESF

USINAS RIO CAPACIDADE 
INSTALADA (MW)

HIDRELÉTRICAS - 10.268,33

Sobradinho São Francisco 1.050,30

Luiz Gonzaga (Itaparica) São Francisco 1.479,60

Apolônio Sales (Moxotó) São Francisco 400,00

Paulo Afonso I São Francisco 180,00

Paulo Afonso II São Francisco 443,00

Paulo Afonso III São Francisco 794,20

Paulo Afonso IV São Francisco 2.462,40

Xingó São Francisco 3.162,00

Funil Rio de Contas 30,00

Pedra Rio de Contas 20,01

Boa Esperança Parnaíba 237,30

Curemas Piancó 3,52

Araras (*) Acaraú 4,00

TERMELÉTRICA - 346,80

Camaçari (**) - 346,80

Total 10.613,13

 (*) Concessão aguardando extinção pelo MME após recomendação da ANEEL.
(**) Em processo de encerramento da concessão. Todas as unidades com operação comercial suspensa.

A produção de energia da Chesf é assegurada às regiões Norte e Sudeste/Centro-Oeste por meio de 
um sistema de transmissão composto por 20.313,3 km de linhas que operam com níveis de tensão 
variando de 69kV a 500 kV, e abastecem o Sistema Interligado Nacional (SIN).

(G4-EU4)

EXTENSÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO 
DA CHESF, POR NÍVEL DE TENSÃO

KV KM

69 311

138 462,6

230 14.167,8

500 5.371,9

Total 20.313,3
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O Sistema de Transmissão 
também conta com o apoio de 114 
subestações1 de potência e mais 
14 subestações elevadoras de 
usinas. Com 9.815 km de cabos de 
fibras ópticas OPGW2, a Companhia 
consegue enviar energia elétrica ao 
consumidor final de forma estável, 
com alta velocidade e baixa perda, 
oferecendo um serviço confiável e de 
qualidade. 

A Chesf diversifica seus 
investimentos em outros 

empreendimentos de geração e 
transmissão por meio de Sociedades 
de Propósito Específico (SPEs). A 
maior participação da Companhia 
em SPE refere-se a parques de 
geração eólica, 40 no total, e em 
outras quatro usinas hidrelétricas. 
Nesses empreendimentos, a 
Chesf conta com uma capacidade 
instalada equivalente de 1.015 MW 
e 15.644 MW, respectivamente. Os 
empreendimentos de transmissão 
são compostos por 5.296,5 km de 
linha de transmissão e 10.650 MVA 
de capacidade de transformação 
equivalente.

(G4-EU4)

FONTE POTÊNCIA
(MW)

NÚMERO 
DE USINAS/
PARQUES

LINHAS DE
TRANSMIS-

SÃO (KM)

NÚMERO DE 
SUBESTA-

ÇÕES/CON-
VERSORA

CAPACIDADE DE
TRANSFORMA-
ÇÃO (MVA/MW/

MVAR)

Instalações
Próprias*

Hidrelétrica 10.266,33 13
20.313,3  128 55.947 

Térmica 346,80 1

Instalações 
em 

Sociedade 
(SPE) ** 

Eólica - 0

5.306,5 9 / 2
10.650 / 

6100/1022
Hidrelétrica 15.644,10

Eólica 918,70 40

* Geração Hidrelétrica: Sobradinho; Luiz Gonzaga (Itaparica); Apolônio Sales (Moxotó); Paulo Afonso I; Paulo Afonso II; Paulo Afonso III; Paulo 
Afonso IV; Xingó; Funil; Pedra; Boa Esperança; Curemas; Araras. Geração Térmica: Camaçari. 
** Geração Hidrelétrica: Energética Água da Pedra S.A.; ESBR Participações S.A.; Norte Energia S.A.; Companhia Energética SINOP S.A. Geração 
Eólica: Complexo Eólico Sento Sé I; Complexo Eólico Sento Sé II; Complexo Eólico Sento Sé III; Complexo Eólico Vamcruz; Complexo Eólico 
Chapada do Piauí I; Complexo Eólico Chapada do Piauí II; Complexo Eólico Pindaí I; Complexo Eólico Pindaí II; Complexo Eólico Pindaí III; Complexo 
Eólico Serra das Vacas. Transmissão: Sistema de Transmissão Nordeste S.A. – STN; Integração Transmissora de Energia S.A. – INTESA; Manaus 
Transmissora de Energia S.A.; Interligação Elétrica do Madeira S.A.; Transmissora Delmiro Gouveia S.A. – TDG; Interligação Elétrica Guaranhuns 
S.A. – IEG; Extremoz Transmissora do Nordeste S.A. – ETN.

 1 Incluindo as subestações de outras transmissoras que a Chesf possui ativos.
 2 Optical Ground Wire, em português: fio de aterro óptico. 

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE • 2016 • CHESF

18 19



PRINCÍPIOS 
E VALORES

As atividades da Chesf são 
direcionadas por valores, princípios, 
padrões e normas de comportamento 
expressos no Código de Ética, na 
Resolução e na Instrução Normativa 
de Medidas Disciplinares e no Mapa 
Estratégico da Companhia.

(G4-56)

Contribuir para o bem-estar da sociedade gerando 
e transmitindo energia

Missão

Ser empresarialmente eficiente e sustentável

Visão

• Segurança
• Respeito às Pessoas com justiça e equidade
• Ética e Transparência
• Inovação e empreendedorismo
• Compromisso com a Sociedade 
• Preservação do Meio-Ambiente

Valores

O Código de Ética é entregue a 
todo empregado no momento da 
integração. A disseminação do 
conteúdo é realizada por meio da 
Comissão de Ética, dos gestores e da 
área de Recursos Humanos. Também 
é prevista uma palestra explicativa 
sobre o documento no Plano de 
Educação Corporativo.
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COMPROMISSOS 
VOLUNTÁRIOS 

Em consonância com a Visão da Companhia de garantir o crescimento 
sustentável, a Chesf assume compromissos com iniciativas, no âmbito nacional 
e internacional, para a disseminação e desenvolvimento do tema. 

(G4-15)

CARTA, PRINCÍPIO 
OU OUTRA 
INICIATIVA

ADESÃO 
AMBIENTAL, 
ECONÔMICO 
OU SOCIAL?

GRUPO DE STAKEHOLDERS 
ENVOLVIDOS NO DESENVOLVI-

MENTO E GOVERNANÇA DESSAS 
INICIATIVAS

Pacto Global 2009
As três 

dimensões
Todos os stakeholders

Declaração de 
Compromisso no 
Enfrentamento à 
Violência Sexual 

Contra Crianças e 
Adolescentes

2014 Social Todos os stakeholders

Rede de 
Enfrentamento à 
Violência Sexual 
Contra Crianças 
e Adolescentes 

no Estado de 
Pernambuco

2016 Social Todos os stakeholders

Compromisso junto 
ao Pacto Nacional 

pela Erradicação do 
Trabalho Escravo

2015 Social Todos os stakeholders

Princípios de 
Empoderamento 

das Mulheres (ONU 
Mulheres)

2011 Social Força de trabalho

Programa Pró-
Equidade de Gênero 

e Raça
2007 Social Força de trabalho
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NOME
ASSENTO NO 

CONSELHO DE 
GOVERNANÇA

PARTICIPAÇÃO 
EM PROJETOS OU 

COMISSÕES
CONTRIBUIÇÃO 

FINANCEIRA

Associação 
Brasileira das 

Grandes Empresas 
de Transmissão de 

Energia Elétrica 
(ABRATE)

Assembleia Geral e 
Conselho Diretor

Sim Sim

Associação Brasileira 
das Empresas 

Geradoras de Energia 
Elétrica (ABRAGE)

Assembleia Geral e 
Conselho Fiscal

Sim Sim

Associação Brasileira 
de Normas Técnicas 

(ABNT)
Não Sim Sim

Comitê Brasileiro 
da Comissão de 

Integração Energética 
Regional (BRACIER)

Sim Sim Sim

Comitê Brasileiro de 
Barragens

Sim Sim Sim

Comitê da Bacia 
Hidrográfica do São 
Francisco (CBHSF)

Representante 
do Segmento de 

Hidroeletricidade
Sim Não

Comitê Nacional 
Brasileiro de 
Produção e 

Transmissão de 
Energia Elétrica 

(CIGRÉ)

Diretoria Executiva 
(Diretoria Financeira)

Sim Sim

Comitê Nacional 
de Patrocínio 

da Secretaria de 
Comunicação de 

Governo e Gestão 
Estratégica da 
Presidência da 

República

Não Sim Não

Comissão de 
Ética Pública da 

Secretaria Executiva 
de Ética Pública 

da Presidência da 
República

Não Sim Não

Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos 

(CNRH)

Membro Conselheiro 
pelas Concessionárias e 
Autorizadas de Geração 

Hidrelétrica

Sim Não

A Companhia também participa, de forma estratégica, de associações e comitês que promovem 
fóruns e discussões sobre sustentabilidade. 

(G4-16)
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CARTA, PRINCÍPIO 
OU OUTRA 
INICIATIVA

ADESÃO 
AMBIENTAL, 
ECONÔMICO 
OU SOCIAL?

GRUPO DE STAKEHOLDERS 
ENVOLVIDOS NO DESENVOLVI-

MENTO E GOVERNANÇA DESSAS 
INICIATIVAS

Pacto Global 2009
As três 

dimensões
Todos os stakeholders

Declaração de 
Compromisso no 
Enfrentamento à 
Violência Sexual 

Contra Crianças e 
Adolescentes

2014 Social Todos os stakeholders

Rede de 
Enfrentamento à 
Violência Sexual 
Contra Crianças 
e Adolescentes 

no Estado de 
Pernambuco

2016 Social Todos os stakeholders

Compromisso junto 
ao Pacto Nacional 

pela Erradicação do 
Trabalho Escravo

2015 Social Todos os stakeholders

Princípios de 
Empoderamento 

das Mulheres (ONU 
Mulheres)

2011 Social Força de trabalho

Programa Pró-
Equidade de Gênero 

e Raça
2007 Social Força de trabalho

Em 2016, a Chesf recebeu os seguintes prêmios e reconhecimentos:
• Eleita para compor o Caderno de Boas Práticas de Gestão de Pessoas 

nas Empresas Estatais Federais - Ciclo 2016 - em reconhecimento 
à prática de Alocação, Integração e Acompanhamento de Novos 
Empregados da Chesf. O trabalho é conduzido pela Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST).

• Reconhecimento pela participação expressiva dos empregados no 
Circuito das Estações – Etapa Primavera e Etapa Verão, em Recife (PE).

Reconhecimentos e prêmios
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A CHESF EM
NÚMEROS

GESTÃO 
• Aprovação do Plano de Negócio 

de Gestão 2017-2021 

• Revisão do Mapeamento 
Estratégico 2017-2021 

• Incorporação da área de 
Sustentabilidade à área de 
Planejamento e Inovação 

• Criação da Coordenadoria de 
Conformidade, Controle Interno  
e Gestão de Riscos
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• Início do projeto de eficiência 
energética para implantação de 
energia solar nas subestações 

• O programa de recomposição da 
mata ciliar na região do Baixo São 
Francisco a jusante de Xingó plantou 
49 mil mudas 

• O volume de energia economizada 
atingiu 6,4 MWh 

• Realização de reunião pública em 
Paulo Afonso (BA) para debate 
do processo de renovação do 
licenciamento do Complexo 
Hidrelétrico de Paulo Afonso  

• Realização de reuniões públicas em 
Canindé do São Francisco e Propriá 
(SE) e em Penedo (AL) para debate do 
processo de renovação da Licença de 
Operação (LO) da Usina Hidrelétrica 
(UHE) de Xingó

ECONÔMICO

AMBIENTAL 

Lucro de 

R$ 3.985,4 
milhões

Receita operacional bruta de 

R$ 13.451,4
milhões

Receita operacional líquida (ROL) de  

R$ 12.754,0 
milhões

EBITDA

R$ 760,4 
milhões

DVA 

R$ 9.018,0 
milhões

OPERACIONAL
Geração de 

20.831GWh 
de energia

5.296,5km

de linhas de transmissão
10.613,3MW

capacidade instalada

A média de conclusão dos 
empreendimentos chegou a 

70%

53.808GWh

comercializados

A redução nos atrasos  
das obras  

43%

SOCIAL
• O Programa de Voluntariado 

Empresarial Chesf ampliou a 
participação de empregados 
de 0,5% para 2,34% em 
diversas campanhas e ações nas 
comunidades 

• Investimentos de R$ 37.882.188 
em programas e projetos de 
responsabilidade social

• Realização de 107 avaliações 
referentes às práticas 
trabalhistas dos fornecedores

• Realização de 636 ações 
de educação corporativa, o 
que somou 187.724 horas e 
representou 81,15% do quadro 
funcional

• A queda na Taxa de Frequência 
de Acidentes do Trabalho 
atingiu 2,33 (número abaixo 
do limite tolerável estabelecido 
pela Chesf em 3,18)

• O índice de Satisfação dos 
Clientes é 80,9%
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ESTRATÉGIA 
CORPORATIVA
A Eletrobras criou o Plano Diretor 
de Negócios e Gestão (PDNG) 
para o período 2017-2021, no qual 
estabelece um conjunto de diretrizes 
econômico-financeiras, associadas a 
limites de investimento, capacidade 
de endividamento, indicação de 
metas de expansão e custo de capital 
que deverão ser desdobradas pelas 
empresas do Grupo. O PDNG é 
composto por três estratégias e 18 
iniciativas que visam consolidar a 
sustentabilidade empresarial.

       GOVERNANÇA E 
CONFORMIDADE

1. Alinhamento dos Estatutos e 
alçada de aprovações

2. Implantação do modelo das 5 
Dimensões de Compliance

3. Eliminar fraquezas materiais
4. Implantar ações para listagem em 

índices e obtenção de selos de 
Gestão Corporativa 
 
DISCIPLINA FINANCEIRA

5. Redução de investimentos
6. Privatização das distribuições
7. Venda de imóveis administrativos
8. Venda de participações em SPEs 

não estratégicas
9. Otimização tributária
10. Reestruturação societária visando 

aproveitamento de crédito fiscal 

EXCELÊNCIA OPERACIONAL 
11. Reestruturação Organizacional
12. Plano de Aposentadoria 

Incentivada (PAI)
13. Implantação do PRO-ERP
14. Centro de Serviços 

Compartilhados
15. Redução de custos 

administrativos
16. Redução de horas extras, 

periculosidade e sobreaviso
17. Estratégia Regulatória para G e T
18. Comercialização integrada de 

energia

Excelência 
Operacional

Disciplina 
Financeira

Governança
e Conformidade

SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

Conheça o desdobramento das 
estratégias acessando o site de 
Relações com Investidores da 
Eletrobras:  
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Com base no PDNG da Eletrobras, 
a Chesf elaborou seu Plano de 
Negócios e Gestão (PNG) para 
o mesmo período, abordando 
temas relacionados à evolução 
recente dos negócios da geração 
e da transmissão, à perspectiva de 
expansão da Companhia, ao estudo 
de oportunidades e às questões 
regulatórias. 

Para elaboração do PNG, a Chesf 
considerou as seguintes premissas:
• Receita de Geração
• Receita de Transmissão
• Pessoal, Material, Serviço de 

Terceiros e Outros (PMSO)
• Depreciação
• Indenização da Transmissão (RBSE)
• Indenização da Geração
• Serviço da Dívida
• Investimentos
• Devolução de Antecipação de 

Futuro Aumento de Capital (AFAC)
• Venda de ativos
• Potenciais impactos nos resultados 

e no desempenho organizacional

O PNG também estabeleceu metas 
empresariais que devem balizar as 
ações gerenciais para sua consecução:

Plano de Obras de Transmissão: 
a Diretoria de Engenharia 
e Construção priorizou 47 
empreendimentos de Transmissão, 
sendo 24 com conclusão prevista para 
2017, com Receita Anual Permitida 
(RAP) prevista de R$ 65 milhões, e 
23 para 2018, com RAP prevista de 
R$ 62 milhões. O investimento direto 
necessário para 2017 totaliza R$ 593 
milhões e, para 2018, R$ 223 milhões. 
Para a realização do investimento 
previsto para a implementação desse 
Plano de Obras, há necessidade de 
buscar suplementação do orçamento 
de investimento para 2017 de R$ 277 
milhões.

Plano de Obras de Geração: 
engloba os Complexos Eólicos 
Casa Nova I, Casa Nova II e Casa 
Nova III. Em relação à Casa Nova 
I, os valores orçados referem-se à 
conclusão da Linha de Transmissão 
e da Subestação que permitirá o 
escoamento da energia de Casa 
Nova II e III. Para a realização do 
investimento previsto de R$ 264 
milhões para a implementação desse 
Plano de Obras, há necessidade de se 
buscar suplementação do orçamento 
de investimento para 2017 de R$ 152 
milhões.

Reunião de monitoramento
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A Companhia também aprovou, em 
2016, a revisão do Mapeamento 
Estratégico que irá direcioná-la 
nos próximos cinco anos. As novas 
diretrizes contêm a identidade 
organizacional da Empresa (Missão, 
Visão e Valores), os Resultados 
Estratégicos a serem alcançados 
e os Objetivos Estratégicos que 
viabilizam esses resultados. Esse 
trabalho de atualização envolve 
toda Diretoria e consiste em propor 
novas soluções considerando fatores 
internos e externos. Vale ressaltar 
que as estratégias são revisitadas 
anualmente ou sempre que a 
diretoria achar adequado.  
 

 
 

Para elaboração do Mapeamento 
Estratégico, são utilizadas 
ferramentas de gestão como 
brainstorm, que envolve gestores-
chaves da organização e análise 
SWOT , realizada pela Holding, 
considerando as características 
regionais e as particularidades da 
Companhia. As Diretorias ainda 
consideram os ambientes de 
trabalho nos quais estão inseridas 
para identificar e acrescentar outros 
fatores ambientais. 
 

Dentro do planejamento 2017-2021, 
destacam-se como foco de atuação a 
busca pelo aumento da eficiência, o 
Compliance e a gestão de risco. 

(G4-2)

(G4-42)

3  Em português, análise de Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Ferramenta de estudo de cenário usada 
como base para gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa.

SAÍDAS

ENTRADAS

EM REALIZAÇÃO

A
P

P

HD

C FE G
P

B
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LEGENDA
A = Receitas (Geração e Transmissão)
B = Pessoas, Serviços e Materiais
C = Depreciação
D = Indenizações (Geração e 
Transmissão)
E = Serviços da Dívida

F = Investimentos
G = Devolução de Antecipação de 
Futuro Aumento de Capital (AFAC)
H = Venda dw Ativos
P = Potenciais Impactos  
(Resultados e Desempenho)
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MAPA ESTRATÉGICO 2017-2021

MISSÃO
Contribuir para o bem estar da sociedade 

gerando e transmitindo energia

VISÃO
Ser empresarialmente 
eficiente e sustentável

Segurança

Respeito às 
Pessoas com 

Justiça e 
Equidade

Ética e 
Transparência

Inovação e 
Empreende-

dorismo

Compromisso 
com a 

Sociedade

Preservação 
do Meio 

Ambiente

Acionista
Lucratividade, 

Rentabilidade e 
Imagem

Clientes 
Qualidade 

da Energia e 
Disponibilização 
das Instalações

Sociedade 
Credibilidade e 

Responsabilidade 
Socioambiental

Empregados
Percepeção de 

Pertencimento e 
Satisfação

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Aplicar as Melhores Práticas de Gestão de 
Mudanças, de Conhecimento e de Pessoas

Aumentar a Rentabilidade da Organização

Implantar Novas Obras de Expansão 
e Melhorias Priorizando o Aumento 

da Rentabilidade

Executar a Operação e Manutenção 
com Eficiência e Qualidade

Aprimorar a Governança Corporativa

ID
E

N
T

ID
A

D
E

V
A

LO
R

E
S

R
E

SU
LT

A
D

O
S

1 2

3 4

5



Reunião de monitoramento
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Os Objetivos Estratégicos são 
desdobrados em Estratégias, 
Metas, Medidas e Planos de Ação, 
permitindo o envolvimento e 
participação de todos os níveis 
organizacionais no planejamento 
empresarial. Adicionalmente, são 
definidos indicadores para cada 
objetivo estratégico. 
O monitoramento dos indicadores 
é realizado por meio de reuniões 
com a Diretoria Executiva e o 
corpo gerencial, com transmissão 
simultânea pela intranet para todos 
os empregados, fortalecendo assim a 
transparência do processo de gestão. 

 

Essas reuniões também envolvem 
os indicadores do Contrato de 
Metas de Desempenho Empresarial 
(CMDE) mantido com a Eletrobras, 
permitindo o acompanhamento 
dos desvios entre as metas e os 
resultados apurados. O CMDE 
também prevê a gestão das tratativas 
aos riscos mapeados. 
Cabe ao Conselho acompanhar, 
periodicamente, o alcance de 
metas financeiras, operacionais e 
socioambientais estabelecidas e, com 
base no resultado, cabe à Diretoria 
definir diretrizes para melhorar o 
desempenho empresarial. 

(G4-42) (G4-45, G4-46, G4-47) 

COMPROMISSOS E
METAS DA ORGANIZAÇÃO
Os indicadores monitorados pela Chesf em sua perspectiva de metas se dividem em indicadores 
econômico-financeiros, indicadores operacionais, indicadores de gestão, governança e 
socioambientais. 

Financeiros
• Reduzir gastos com PMSO em 

relação à Receita Operacional 
Líquida

• Aumentar a Margem % do 
EBITDA frente à Receita 
Operacional Líquida

• Aumentar a rentabilidade sobre o 
Patrimônio Líquido

• Manter a dívida líquida em níveis 
compatíveis com a geração de 
caixa operacional

• Captação de recursos para 
investimentos corporativos, 
incluindo melhorias e aportes em 
SPE

Operacionais
• Implantar carteira de projetos de 

expansão
• Implantar melhorias nos ativos de 

transmissão da Chesf
• Promover eficientização das 

despesas operacionais

Gestão, Governança e 
Socioambientais 
• Reduzir o consumo 

administrativo de água da rede 
de abastecimento

• Reduzir o consumo de 
combustíveis fósseis

• Reduzir o consumo próprio de 
energia elétrica

• Implantar o programa Eletrobras 
5 Dimensões em alinhamento 
com as diretrizes da Holding

• Aumentar o índice de 
favorabilidade do clima 
organizacional

• Melhorar desempenhos nos 
indicadores do Índice de 
Sustentabilidade Empresarial 
(ISE/Bovespa) 

Mais informações sobre a 
Estratégia Corporativa da Chesf 
podem ser encontradas no 
portal da Companhia em: 
chesf.gov.br > Governança 
Corporativa 
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http://www.chesf.gov.br/empresa/Pages/GovernancaCorporativa/GovernancaCorporativa.aspx
http://www.chesf.gov.br/empresa/Pages/GovernancaCorporativa/GovernancaCorporativa.aspx
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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
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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
(G4-41, 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)

http://www.chesf.gov.br/Pages/FaleConosco.aspx
http://www.chesf.gov.br/Pages/FaleConosco.aspx


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

http://www.chesf.gov.br/sustentabilidade/Pages/default.aspx
http://www.chesf.gov.br/sustentabilidade/Pages/default.aspx
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Em 2015, a crise que atingiu os 
Estados Unidos e, consequentemente, 
diversos países no mundo teve por 
impacto a redução no consumo de 
eletricidade. Porém, em dezembro 
de 2016, já foi constatada uma 
estabilidade do setor com um 
total de 38.717 GWh no consumo 
nacional: avanço de 1,4% no setor 
residencial, retrações de 2,9% e 2,5% 
nos setores industriais e comerciais, 
respectivamente. 

Ainda em 2016, foram adicionados 
9.526 MW ao sistema elétrico 
nacional, sendo que as principais 
fontes com maior capacidade 
instalada acrescida foram a 
hidrelétrica e a eólica, o que 
contribui para a sobra de energia, a 
sobrecontratação das distribuidoras 
e a retração de preços. Houve 
também um incremento de 4.777 
quilômetros de linhas de transmissão, 
proporcionando um excelente ano 
para a área de transmissão, como 

se verificou no arremate de 21 
lotes de linhas leiloadas pela ANEEL 
em outubro, com investimentos 
projetados em R$ 11,5 bilhões para 
seis mil quilômetros de linhas.4

Outro aumento ocorrido em 2016 
foi no número de migrações para 
o mercado livre de energia, de 25 
vezes, em busca de redução de 
custos. Este cenário de migrações 
tende a permanecer ao longo de 
2017. A mobilidade do Ambiente de 
Contratação Regulada (ACR) para o 
Ambiente de Contratação Livre (ACL) 
ajudou o consumo livre a crescer 
18,6% somente no mês de novembro.5

A previsão para os anos de 2017 a 
2021 é que o consumo no Sistema 
Interligado Nacional (SIN) cresça à 
taxa média de 3,5% anuais, iniciando 
uma reversão no cenário de crise do 
setor elétrico, mesmo que a tendência 
na queda dos preços não consiga 
ainda ser revertida.6

Mesmo em cenários desafiadores, há quase 70 
anos a Chesf trabalha para produzir, transmitir e 
comercializar energia elétrica com qualidade, de 
forma rentável e sustentável 

4 Ministério de Minas e Energia. Fonte: http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/
content/cmse-analisa-realizacao-de-leilao-de-descontratacao-de-energia-de-reserva
5  Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Fonte: http://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/noticias-opiniao/
noticias/noticialeitura?contentid=CCEE_384293&_afrLoop=426815729551820#%40%3Fcontentid%3DCCEE_384293%26_
afrLoop%3D426815729551820%26_adf.ctrl-state%3D1nlpdr36z_66
6 Boletim Técnico ONS-EPE. Fonte: http://www.ons.org.br/download/operacao/previsao_carga/Boletim_Tecnico_ONS-EPE_
PlanejamentoAnual_2017-2021.pdf
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MODELO DE NEGÓCIO CHESF
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Financeiro Naturais Humanos Sociais Infraestrutura

Investimentos* Água utilizada para 
gerar bioenergia

Programas de 
desenvolvimento

Investimentos 
em programas sociais

Custos com geração 
de energia

R$1.577 56,8 71 ações R$ 37,9 R$1.536milhões
bilhões m3 e R$ 1,4 milhão 

investidos
milhões milhões

ERP

100%
implantado

Número de 
Colaboradores

4.547

Dívida Líquida

R$2.063
milhões
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IAUHE
2 projetos*

11.633MW 

UEE
14 projetos*

399MW 

UFV
2 projetos*

8MW 

PCH
0 projetos*

0MW 

LT
2 projetos

1.408km 

UHE
13 usinas

10.268MW 

UEE
40 usinas

919MW 

UFV
1 usina **

10MWp 

PCH
0 usinas

0MW 

LT
129 substações

20.313km 
expansão

1.187km 
recapacitação

UTE
1 usina

346km 

PRINCIPAIS IMPACTOS PRINCIPAIS IMPACTOS
Deslocamento

Conflitos
Mão de Obra

Sociais

Escassez Hídrica
Mudança / Intensidade de Ventos

Contratos de Arrendamento
Regulação

*Corporativo e SPE (Aportes + Adiantamentos 
para Futuro Aumento de Capital - AFACs)



LEGENDA: UHE - Usina Hidrelétrica; UEE - Usina de Energia Eólica; UFV Usina Fotovoltaica; PCH - Pequenas Centrais Hidrelétricas; LT - Linhas de 
Transmissão; UTE - Usina Termelétrica; * Até 2021; ** Piloto em Sobradinho (BA) e Balbino (AM)

C
O

M
E

R
C

IA
LI

Z
A

Ç
Ã

O
G

E
R

A
Ç

Ã
O

 D
E

 V
A

LO
R

R
E

SU
LT

A
D

O
S

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE • 2016 • CHESF

44 45

Consumidores
Potencialmente

Livres

12

Consumidores
Livres

5

Distribuidores

45
Comercializadores

6

Investidores/
Acionistas

Clientes Colaboradores Sociedade Civil

COMPARTILHADO

EBITDA

Energia Gerada
Horas de 

treinamento
Qualificação de Mão 

de Obra

R$760,4 
20.831MW

187.724 636
milhões

Investidores/
Acionistas

Clientes
Colaboradores Sociedade Civil

Lucro/Patrimônio

R$3.985,4 
milhões

Satisfação

80,9%

horas

Satisfação Interna

71,5%

ações de educação 
corporativa

Pessoas Beneficiadas 
pelos Programas/

Projetos da Empresa 

210.219
pessoas
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ATIVOS 

Leia mais sobre o desempenho 
da gestão de fornecedores no 
capítulo Fornecedores, 
na página 58.

A gestão dos ativos da Chesf 
considera a manutenção das 
operações de geração e transmissão 
para garantir disponibilidade e 
confiabilidade do produto, além da 
segurança dos trabalhadores e das 
populações localizadas próximas aos 
empreendimentos. São planejados 
investimentos em equipamentos 
e infraestrutura, assim como a 
modernização das operações já 
existentes e novos negócios. 

Diante do desafio em ampliar novos 
investimentos, a Companhia tem 

dedicado esforços na conclusão dos 
empreendimentos em andamento, 
buscando otimizar recursos e 
procedimentos de gestão e, ainda, 
reforçando o cumprimento dos prazos. 
Exemplos disso são os investimentos 
em duas usinas de energia eólica 
previstas para 2018 e a manutenção 
do Plano de Expansão de Transmissão 
que já tem ações previstas para os 
próximos quatro anos, tais como os 
investimentos priorizados para o 
aumento e a recapacitação de linhas em 
torno de R$ 448 milhões por ano.

GESTÃO

FORNECEDORES
O relacionamento com fornecedores 
segue o Guia para Boas Práticas de 
Sustentabilidade para a Cadeia de 
Suprimentos das Empresas Eletrobras. 
A Companhia estabelece o diálogo 
transparente na contratação de 
bens e serviços, exigindo que os 
fornecedores adotem padrões éticos e 
de responsabilidade socioambiental. 
Todos os contratos possuem um anexo 
denominado “Princípios e Normas de 
Conduta Empresarial na Relação da 
Chesf com os Fornecedores”, em que 
estão listadas as condutas esperadas 
dos contratados. Os canais de 
comunicação entre a Companhia e seus 
fornecedores estão divulgados no site, 
tais como: Ouvidoria (ouvidoria@chesf.
gov.br) e Central de Atendimento (caf@
chesf.gov.br). 

A Chesf realiza avaliações periódicas 
na cadeia de suprimentos buscando 
garantir o cumprimento das obrigações 
trabalhistas de seus contratados e 
subcontratados. Dentre os documentos 
verificados mensalmente estão: 
comprovantes de recolhimento 
das contribuições trabalhistas e 
previdenciárias, vales alimentação e 
transporte, analisados contracheques, 
entre outros. Em 2016, a Companhia 

realizou 107 avaliações referentes 
às práticas trabalhistas em seus 
fornecedores. 

Com relação aos aspectos ambientais, 
a Chesf não realiza avaliações in loco. 
Contudo, nos editais de licitação, 
é solicitada declaração de que as 
empresas não sofreram sanções 
decorrentes de infração ambiental 
e ainda outros documentos técnicos 
com obrigações aos fornecedores 
contratados. 

Também são incluídas cláusulas 
de direitos humanos em todos os 
contratos. Foram identificados 14 
contratos no ano de 2016 que podem 
gerar impactos significativos reais 
e potenciais em direitos humanos, 
sendo considerados os contratos que 
empregam mão de obra intensiva e 
com prazo determinado. 

(G4-SO10)

(G4-LA15

(G4-EN33)

(G4HR11)



PESSOAS
A gestão do capital humano na Chesf 
é atribuição da Superintendência 
de Recursos Humanos (SRH), que 
busca as melhores práticas para 
o relacionamento com todos os 
empregados. Durante o ano, um grupo 
de trabalho dedicou-se à preparação 
dos processos de gestão de pessoas 
para a implantação do e-Social, projeto 
do Governo Federal que busca a 
unificação do envio de informações dos 
empregados pelo empregador. 

Outra ação para a melhoria da gestão 
de pessoas foi a adoção de uma 
mesma base de dados para padronizar 
os processos no sistema SAP que 
irá atender as Empresas Eletrobras. 
Integrantes da Chesf participaram 
das reuniões com a Holding para o 
planejamento de implantação do 
sistema ainda em 2017, cumprindo o 
prazo da Eletrobras de 1 de janeiro de 
2018. 

As informações e os investimentos 
quanto ao desenvolvimento 
e capacitação profissional são 
gerados no Sistema Integrado 
de Recursos Humanos (RHSin). O 
acompanhamento dos indicadores 
de educação corporativa é realizado 
trimestralmente, comparando as horas 
frequentadas pelos empregados com 

as metas estipuladas no plano de 
educação elaborado no início do ano. 

Em relação à saúde e segurança, 
a Companhia possui uma Política 
de Segurança e Saúde no Trabalho 
e outros normativos internos que 
procuram garantir um ambiente seguro 
para seus empregados e atender 
as Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). O Portal Saúde e Segurança no 
Trabalho foi consolidado como fonte de 
informações relativas ao tema. 

Por meio do Sistema de Cadastro 
de Incidentes e Não Conformidades 
(CIN), as ações de registro, 
acompanhamento e tratamento dos 
incidentes estão agora intensificadas. 
Já o monitoramento das questões de 
saúde e segurança do trabalho dos 
prestadores de serviços é realizado 
por meio da exigência de Planos de 
Segurança e Saúde Ocupacional, no 
qual são relacionados os aspectos 
de segurança do trabalho e de saúde 
ocupacional referentes às atividades 
executadas. O atendimento aos 
requisitos dos Planos de Segurança 
condiciona, inclusive, o pagamento das 
faturas. 

Leia mais sobre o desempenho da gestão de pessoas no 
capítulo Público Interno, página 50.
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AMBIENTAL
A gestão do meio ambiente é tratada 
pela Diretoria de Engenharia e 
Construção, responsável por garantir 
o atendimento à legislação ambiental 
nos âmbitos municipal, estadual e 
federal, além do incremento de boas 
práticas nos empreendimentos. No 
ano passado, a Chesf criou o Núcleo 
de Planejamento da Diretoria de 
Engenharia para minimizar riscos, 
imprevistos e assim aumentar a taxa de 
sucesso para a conclusão dos projetos 
dentro do prazo, cumprindo todos os 
requisitos para o licenciamento das 
instalações.

A gestão de resíduos sólidos, água e 
efluentes, biodiversidade e emissões 
atmosféricas na Chesf é norteada pelo 
Princípio da Articulação Interna da 
Política Ambiental do Grupo Eletrobras, 
aprovado e publicado em 2013 e que 
busca “assegurar a incorporação da 
dimensão ambiental aos processos da 
empresa”.

A Chesf também investe em tecnologias 
para melhoria dos processos de gestão 
ambiental em todas as operações, 
tais como o Sistema de Bordas de 
Reservatórios (SISBORDAS), o Sistema 
de Documentação (SISDOC) e o Sistema 
de Monitoramento da Faixa de Servidão 
de Linhas de Transmissão. 

Importante ressaltar que a Chesf busca 
uma atuação mais preventiva frente 
aos impactos ambientais em seus 
empreendimentos. Além dos estudos já 
previstos, a Companhia tem implantado 
um processo de gestão de riscos 
corporativos, seguindo os princípios e 
as diretrizes estabelecidas na Política 
de Gestão de Riscos das Empresas 
Eletrobras, que identificou na matriz 
71 potenciais riscos priorizados para 
análise do Comitê, dentre alguns com 
foco em meio ambiente nos seguintes 
temas: Licenciamento Ambiental, 
Mudanças Climáticas, Emissão de 
Gases de Efeito Estufa (GEE) e Gestão 
Ambiental de Empreendimentos. O 
intuito é estabelecer um processo 
mais integrado na gestão dos riscos 
ambientais que podem afetar os 
objetivos organizacionais, reforçando 
a responsabilidade das áreas de 
negócios em definir e implantar ações 
de tratamento para mitigação desses 
riscos. Entre as ações já em andamento 
estão: força-tarefa para avaliação 
da viabilidade e implantação de um 
modelo de elaboração de estratégias 
de adaptação às mudanças climáticas e 
elaboração do Inventário de Emissões 
de Gases de Efeito Estufa e Pegada de 
Carbono. 

Leia mais sobre o desempenho da gestão ambiental no 
capítulo Responsabilidade com meio ambiente, página 60.

(G4-14)
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ECONÔMICOS
Para a Chesf, o ano de 2016 foi marcado 
por importantes acontecimentos 
que impactaram significativamente o 
resultado financeiro do exercício. Por 
um lado, a Companhia lidou com uma 
redução da disponibilidade de caixa 
devido a bloqueios judiciais no valor 
de R$ 491,1 milhões, determinados 
pelo processo judicial que tramita na 
12ª Vara Cível da Comarca de Recifes 
(denominado “Fator K”). Por outro 
lado, contabilizou R$ 5,09 bilhões 
referentes à homologação da ANEEL 
relacionada aos ativos de transmissão 
das instalações denominadas de Rede 
Básica do Sistema Existente (RBSE), 
existentes em maio de 2000 e não 
amortizados e/ou não depreciados. 
O valor foi contabilizado em 2016, 
no entanto a entrada de recursos 
financeiros no caixa da Companhia 

ocorrerá apenas em 2017. Essa decisão 
da ANEEL influenciou positivamente no 
resultado econômico do exercício de 
2016, fazendo com que a Companhia 
registrasse um lucro de R$ 3.985,4 
milhões, um aumento de R$ 4.461,4 
milhões em relação ao ano anterior. 
 
Dessa forma, a Chesf conseguiu 
atenuar compromissos financeiros 
assumidos e normalizar os pagamentos 
a fornecedores. Com a repactuação 
financeira de alguns contratos, o 
apoio da Holding na liberação de 
recursos necessários aos novos 
empreendimentos, o novo patamar 
de receitas no segundo semestre 
de 2017, associado ao processo de 
reestruturação administrativa, a Chesf 
tem como perspectiva equilibrar o fluxo 
de caixa até o fim de 2017.

RESULTADOS 

O valor econômico gerado pela 
Companhia em 2016 aumentou 
consideravelmente, saindo de R$ 
1.312,3 milhões para R$ 9.018,0 
milhões. O montante foi distribuído 
da seguinte forma: salários, encargos 

e benefícios aos empregados (9,6%); 
impostos, taxas e contribuições 
aos governos federal, estaduais 
e municipais (43,0%); juros aos 
financiadores (3,2%) e lucro aos 
acionistas (44,2%).

(G4-EC1)
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Mais detalhes sobre as informações financeiras  
podem ser encontrados em chesf.gov.br >  
Demonstrações Financeiras

AQUISIÇÃO E DESINVESTIMENTO
O Plano de Negócios da Chesf (2017-2021) contempla projeções de venda da participação acionária nos 
empreendimentos eólicos em que a Companhia tem participação como Sociedade de Propósito Específico 
(SPE). O objetivo é viabilizar a transação no ano de 2017 e a entrada do recurso associado.

9,6%
3,2%

Valor adicionado por segmento % Distribuição

(3.985)

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Acionistas

R
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õ
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s

Empregados Financiadores Governos

3.985

44,2% 43,0%

3.881

283
868

Parque Eólico Vam Cruz

http://www.chesf.gov.br/relainvest/Pages/DemonstracoesFinanceiras/DemonstracoesFinanceiras2013e2014.aspx
http://www.chesf.gov.br/relainvest/Pages/DemonstracoesFinanceiras/DemonstracoesFinanceiras2013e2014.aspx
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OPERACIONAIS
Em 2016, a geração de energia da 
Chesf foi afetada pela baixa da 
disponibilidade hídrica da região 
Nordeste. O reservatório de 
Sobradinho, maior da região, atingiu, 
ao final do ano, o armazenamento de 
12,82% do seu volume útil. 

Nesse cenário, as usinas hidrelétricas 
da Companhia geraram 20.831 GWh, 
uma redução de 16,9% comparado a 
2015. Para garantir o atendimento da 
demanda de energia, foi necessário 
maximizar a geração térmica e eólica 
na região, bem como o recebimento 
de intercâmbio de outras regiões do 
Sistema Interligado Nacional (SIN). 
O ano também foi marcado por 
investimentos na modernização 
dos sistemas de telecomunicação e 
automação dos Centros de Operação. 

Os Centros foram equipados com 
instalações teleassistidas, que 
permitem comandar as subestações 
e usinas remotamente, um sistema 
Video Wall em LCD e um novo servidor 
SCADA de alta performance. Esses 
investimentos contribuíram para o 
aumento da visibilidade do sistema, 
atingindo a marca de 157.145 pontos 
de supervisão. Ressalta-se ainda a 
ampliação dos sistemas de suporte 
à operação e manutenção, nas áreas 
de Regulação Automática de Tensão, 
Supervisão dos Sistemas de Proteção, 
Qualidade de Energia e Oscilografia. 

Dessa forma, a Companhia consegue 
obter cada vez mais controle de suas 
operações, garantindo a qualidade do 
serviço prestado e redução dos custos 
associados. 

DESEMPENHO
Em 2016, a Chesf registrou a melhor 
Parcela Variável (PV) dos últimos três 
anos. Esse resultado está associado à 
suspensão da apuração dos eventos 
referentes ao período de julho a 
dezembro, pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), para adequação 
ao estabelecimento de novas regras 
de apuração definidas pela ANEEL. 
A apuração dos referidos meses será 
computada em 2017. 

O indicador de Robustez manteve a 
tendência contínua de melhora dos 
últimos anos. Esse resultado demonstra 
uma evolução do Sistema Chesf 
(Rede Básica) no que diz respeito a 
ocorrências envolvendo interrupção do 
fornecimento de energia elétrica.
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O indicador referente ao Número de 
Eventos com Interrupção de Carga 
na Rede Básica (NEIC-RB) apresentou 
um pequeno aumento se comparado 
a 2015. Ocorrências nos meses de 
novembro e dezembro de 2016 
impactaram nesse resultado, até o 
mês de outubro registrava-se o melhor 
resultado histórico.

O indicador referente ao Número de 
Eventos com Interrupção de Carga 
na Rede Básica (NEIC-RB) apresentou 
um pequeno aumento se comparado 
a 2015. Ocorrências nos meses de 
novembro e dezembro de 2016 
impactaram nesse resultado, até o 
mês de outubro registrava-se o melhor 
resultado histórico.

Já o indicador de Disponibilidade 
Operacional de Geração apresentou 
uma melhora significativa em 2016, 
em relação a 2015, revertendo uma 
sequência de redução ocorrida nos 
últimos dois anos. 

(G4-DMA EUSD EC – EU6, G4-EU30)
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Os investimentos da Chesf em ativos 
próprios no ano de 2016 totalizaram 
R$ 681,4 milhões. Esse montante está 
assim distribuído: R$ 97,4 milhões em 
geração de energia; R$ 551,9 milhões 
em obras do sistema de transmissão; 
e R$ 32,1 milhões em outros gastos 
de infraestrutura. No período de 2012 
a 2016, a Taxa de Crescimento Anual 
Composta (CAGR) foi de -16,3%. 

INVESTIMENTO EM ATIVOS 
PRÓPRIOS 

(G4-17)

SISTEMA DE GERAÇÃO
Os investimentos no sistema de 
geração foram realizados da seguinte 
forma: 
• R$ 31,8 milhões nas usinas 

hidrelétricas, para manutenção 
de níveis de continuidade e 
disponibilidade satisfatórios ao 
atendimento da demanda.

• R$ 65,5 milhões na implantação 
dos parques eólicos próprios Casa 
Nova II (28 MW) e Casa Nova III 
(24 MW), que totalizam 52 MW 
e são situados no município de 
Casa Nova, na Bahia.

• R$ 0,2 milhão em projeto 
heliotérmico de 1 MWp a ser 
implantado no município de 
Petrolina, em parceria com o 
Cepel.

Dentre as ações realizadas em 2016, 
destacam-se: 
• Conclusão dos trabalhos de 

implantação dos sistemas digitais 
na subestação e tomada d’água, 
bem como de modernização dos 
serviços auxiliares elétricos da 
Usina Boa Esperança.

• Conclusão da eliminação das 
pendências dos trabalhos de 
digitalização da usina de Paulo 
Afonso II.

• Conclusão da construção da caixa 
separadora de óleo da usina 
Apolônio Sales.

• Conclusão da elaboração do 
projeto básico para a recuperação 
das estruturas da usina de 
Apolônio Sales.

• Atualização dos preços (visto que 
o Projeto Básico é de 2012) para 
implantação dos sistemas digitais 
na Usina Sobradinho, atividade 
realizada com recursos próprios.

• Realização do monitoramento 
sismológico nas usinas de Boa 
Esperança, Sobradinho, Itaparica 
e Xingó.

• 
O Plano de Obras de Geração para 
2017 engloba os Complexos Eólicos 
Casa Nova I, Casa Nova II e Casa 
Nova III. No que se refere à Casa 
Nova I, os valores orçados estão 
relacionados à conclusão da Linha 
de Transmissão e da Subestação 
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que permitirá o escoamento da 
energia de Casa Nova II e III. Para a 
realização do investimento de R$ 
264 milhões previsto nesse Plano de 

Obras, a Chesf precisa buscar uma 
suplementação de R$ 152 milhões 
no orçamento para investimentos em 
2017.

SISTEMA DE TRANSMISSÃO
Os investimentos do Sistema de Transmissão, em 2016, concentraram-se em 
ampliação com a energização de 264,2 km de linhas de transmissão e de mais 
três novas Subestações, ampliando a capacidade de transformação em 2.290 
MVA. Foram energizados os seguintes empreendimentos:

EMPREENDIMENTO SE KM MVA MVAR

SE Lagoa Nova - 2º TR 230/69 kV - 150 MVA -  
complementação SE Lagoa Nova II

150

SE Bongi - 3º TR 230/13,8 kV - 40 MVA 40

SE Piripiri - 1º Banco de capacitores 230 kV - 30 MVAr 30

LT 230 kV Ribeirão/ Recife II C1 – Recapacitação

SE Santa Rita II - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV - 
150 MVA e conexões associadas

150

SE Polo 230/69 kV - 100 MVA 1 100

SE Mirueira II 230/69 kV 1 300

SE Milagres - 3º banco de autotransformadores monofásicos 
500/230 kV, 3x200 MVA

600

SE Mossoró II - 4º TR 230/69 kV - 100 MVA 100

LT 230 kV Banabuiú / Mossoró II C2 - Lançamento do 2º circuito 177,2

SE Igaporã II - Instalação do 3º transformador 230/69 kV - 150 MVA e 
conexões associadas.

150

SE Ibiapina II 230/69 kV - 200 MVA, seccionamento de 11 km em LT 
230 kV CD e adequações nas EL´s 230 kV da SE Piripiri e SE Sobral II.

1 21,6 200

SE Itabaianinha - Substituição do TR-1 230/69 kV, de 33 MVA, por 
outro de 100 MVA

100

SE Arapiraca III - 2º transformador trifásico 230/69 kV, de 100 MVA, 
e conexões

100

SE Ribeirão - 4º transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA 100

SE São João do Piauí - CT e IB 500 kV

SE Lagoa Nova II - 3º TR 230/69 kV - 150 MVA 150

SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para 
Faturamento

SE Tauá II - Compensador Estático 230 kV -40/+90 Mvar 90

LT 230 kV Paraíso/ Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II 230/69 kV 65,4

SE Currais Novos II - Substituição TR 138/69 kV - 33 MVA por TR 
138/69 kV - 50 MVA

50

Seccionamento LTs Angelin II-Pau Ferro, Recife II-Pau Ferro, C1 164,8

Total 2016 3 429,0 2.290 120
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A Chesf priorizou, em 2016, as obras 
de Instalações Coletoras de Geração 
Eólica (ICGs) e concluiu os seguintes 
projetos: 
• Subestação Ibiapina II que 

ofertará energia a partir 
das usinas eólicas que serão 
instaladas no Estado do Ceará 
(Leilão de Fontes Alternativas 
- LFA-2010), com potência 
instalada de 150 MW. Para 
conexão dessa nova subestação 
foi necessária a construção de 11 
km de Linha de Transmissão em 
230 kV, em circuito duplo, que 
seccionou a antiga linha Piripiri/
Sobral II, formando as novas 
linhas Piripiri/Ibiapina II e Ibiapina 
II/Sobral II. 

• Obra para escoamento da energia 
eólica gerada no Rio Grande do 
Norte para todo o Brasil.

• Implantação da terceira etapa 
da SE Lagoa Nova II, com 
a energização do segundo 
transformador de 150 MW.

• Ampliação da ICG Lagoa Nova, 
com a energização do 3º 
transformador de 150 MVA. 

• Processo de energização da LT 
230 kV Paraíso/Lagoa Nova II.

A Companhia também antecipou a 
conclusão de três empreendimentos: 
SE Arapiraca III - 2º transformador 
trifásico 230/69 kV, SE Lagoa Nova 
II - 3º TR 230/69 kV - 150 MVA e SE 
Currais Novos II - Substituição TR 
138/69 kV - 33 MVA por TR 138/69 kV 
- 50 MVA.

Para os próximos anos, a Diretoria de 
Engenharia e Construção priorizou 47 
empreendimentos de Transmissão, 
sendo 24 com conclusão prevista para 
2017, com Receita Anual Permitida 
(RAP) prevista de R$ 65 milhões, e 
23 para 2018, com a RAP prevista de 
R$ 62 milhões. O investimento direto 
necessário para 2017 totaliza R$ 593 
milhões e, para 2018, R$ 223 milhões. 

Para a realização do investimento 
previsto para a implantação desse 
Plano de Obras, há necessidade de se 
buscar suplementação do orçamento 
de investimento para 2017 de R$ 277 
milhões. 

INVESTIMENTO POR MEIO DE SOCIEDADE 
DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)

Em 2016, A Chesf investiu R$ 895,7 
milhões em empreendimentos de 
Sociedades de Propósito Específico 
(SPEs) por meio da Integralização 
de Capital e da realização de 
Adiantamentos para Futuro Aumento 
de Capital. A redução de 33,8%, 
comparado aos investimentos do 
ano anterior, deve-se ao início da 
operação da maioria das SPEs. No 
período de 2012 a 2016, a Taxa de 
Crescimento Anual Composta (CAGR) 
foi de 1,3%. 

1.182

852

1.478
1.352

896

INVESTIMENTOS EM SOCIEDADE 
DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE

CAGR - 1,3%
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Os investimentos da Chesf em 
Geração por meio de SPE totalizam 
16.616,81 MW, correspondentes 
a 3.125,23 MW equivalentes, 
totalizando R$ 895,0 milhões. 
Desse montante, R$ 853,1 milhões 
foram aplicados nas Sociedades 

de Propósito Específico (SPE) 
ESBR, Norte Energia e Sinop 
(Empreendimentos Hidroelétricos) e 
R$ 41,9 milhões nas SPEs Baraúnas 
I, Morro Branco I e Mussambê 
(Empreendimentos Eólicos). 

SPES LOCAL MW (*) PART. MW 
EQUIV.

INÍCIO DA 
OPERAÇÃO

G
E

R
A

Ç
Ã

O
 

H
ID

R
Á

U
LI

C
A

Energética 
Águas da Pedra 
S.A. 

Aripuanã / MT 261,00 24,5% 63,95 Ago - 11

ESBR 
Participações  
S.A. 

Porto Velho / RO 3.750,00 20,0% 750,00 Set - 13

Norte Energia 
S.A. 

Altamira / PA 11.233,10 15,0% 1.684,97 Nov - 15

Cia Energética 
SINOP S.A. 

Sinop / MT 400,00 24,5% 98,00 Jan - 18

G
E

R
A

Ç
Ã

O
 E

Ó
LI

C
A

Eólico Sento Sé I Sento Sé / BA 90,00 49,0% 44,10 Mar - 13

Eólico Sento Sé II Sento Sé / BA 98,70 49,0% 48,36 Set - 15

Eólico Sento Sé 
III

Sento Sé / BA 51,30 49,0% 25,14 Abr - 16

Complexo eólico 
Vamcruz 

Serra do Mel / 
RN

93,00 49,0% 45,57 Dez - 15

Complexo Eólico 
Chapada do 
Piauí I 

MArcolândia, 
Caldeirão Grande 

e Simões / PI
205,10 49,0% 100,50 Jul - 15

Complexo Eólico 
Chapada do Piauí 
II

MArcolândia, 
Caldeirão Grande 

e Simões / PI
172,40 49,0% 84,48 Jan - 16

Complexo Eólico 
Pindaí I (*)

Pindaí / BA 102,00 99,95% 101,95 Out - 16

Complexo Eólico 
Pindaí II (*)

Pindaí / BA 38,00 99,97% 37,99 Out - 16

Complexo Eólico 
Pindaí III (*)

Pindaí / BA 24,00 83,01% 19,92 Out - 16

Complexo Eólico 
Serra das Vacas

Saloá / PE 90,76 49,0% 44,47 Nov - 15

Potência Total e Equivalentes da 
 Chesf em SPEs

16.609,36 3.149,39

(*) Usinas em processo de redução de capacidade instalada, aguardando definição da Aneel
Capacidade Totla dos empreendimentos hidroelétricos em parceria = 15.644,1 MW
Capacidade Total dos empreendimentos eólicos em parceria = 965,3 MW

56 57
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EMPREENDIMENTO LOCAL KM PART. KM 
EQUIV.

INÍCIO DA 
OPERAÇÃO

Sistema de 
Transmissão 
Nordeste S.A. - STN

LT 500 KV Teresina II - 
Sobral III - Fortaleza II, SE 

Teresina II; SE Sobral III; SE 
Fortaleza II

CE/PI 546,0 49% 267,5 Jan-06

Integração 
Transmissora de 
Energia S.A. - INTESA

LT 500 KV Colinas - 
Miracema, LT 500 KV 

Miracema - Gurupi; LT 500 
KV Gurupi - Peixe II, LT; 

LT  500 KV Peixe II - Serra 
da Mesa II; SE Peixe II; SE 

Serra da Mesa II

TO/GO 695,0 12% 83,4 Mai-08

Manaus Transmissora 
de Energia S.A. 

LT 500 KV Oriximaná 
- Itacotiara; Estação 

Retificadora - 500/600KV-
3150MW; Estação 

Inversora - 600KV/500KV 
- 2950MW

PA/AM 559,0 19,5% 109,0 Mar-13

Interligação Elétrica 
do Madeira S.A. 

LT 600KV Porto Velho 
- Araraquara II; Estação 

Retificadora - 500/600KV 
- 3150 MW; Estação 
Inversora 2950 MW

RO/MT/
MS/SP

2.275,0 24,5% 581,9 Ago-13

Transmissora Delmiro 
Gouveia S.A - IEG

LT 230 KV São Luiz II - São 
Luís III; SE Aquiraz e SE 

Pecém II (em operação)
MA/CE 156,0 49% 76,4

Out-13 (LT 230KV São 
Luís II - São Luís III - 

Previsão para Jul-17)

Interligação Elétrica 
garanhuns S.A. - IEG

500KV Luis Gonzaga - 
Garanhuns; LT 500KV 

Garanhuns - Pau Ferro; 
LT 230 KV Garanhuns - 

Angelim I; SE Garanhuns; 
SE Pau Ferro

PE/PB 666,0 49% 326,3 Nov-15

Extremoz 
Transmissora do 
Nordeste S.A. - ETN

LT 500 KV Ceará Midim - 
João Câmara II; LT 500KV 

Ceará Mirim - Campina 
Grande III; LT 230KV Ceará 

Mirim - Extremoz II; LT 
230KV Campina Grande 

III - Campina Grande II; 
SeccLT 230KV J Camara 

II - Extremoz - Ceará Mirim 
Secc; LT 230 KV Campina 

Grande II - Extremoz II; 
SE João Camara II, SE 

Campina Grande III; SE 
Ceará Mirim

PB/RN 299,5 49% 146,8 Out-14

Total de Linhas de Transmissão em Operação - SPE 4.974,5 1.433,5

Toral de Linhas de Transmissão em Constrição - SPE 322,0 157,8

Total Geral 5.295,5 1.591,3

Para informações 
complementares, 
consultar o conteúdo 
Anexo deste relatório 
em chesf.gov.br > 
Sustentabilidade
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(G4-EU12, G4-EU18, G4-EU25, G4-EU26, G4-EU27, G4-EC4, G4-EC5, G4-EN1, 

G4-EN2, G4-EN3, G4-EN4, G4-EN6, G4-EN10, G4-EN25, G4-EN28, G4-EN29, 

G4-EN32, G4-LA3, G4-LA11, G4-LA14, G4-LA16, G4-HR1 a G4-HR7, G4-HR9 

a G4-HR11, G4-SO3 a G4-SO9, G4-PR2, G4-PR4, G4-PR7, G4-PR8, G4-PR9)

http://www.chesf.gov.br/sustentabilidade/Pages/default.aspx
http://www.chesf.gov.br/sustentabilidade/Pages/default.aspx


RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE • 2016 • CHESF

58 59



O tema inovação está na estratégia 
de crescimento da Chesf, que 
visualiza as perspectivas futuras a 
partir da compreensão do cenário 
presente para o setor de energia. 
Dessa forma, por meio do seu 
Planejamento Empresarial, busca 
integrar as diversas áreas da 
Companhia na proposição e aplicação 
de boas práticas que consideram a 
sustentabilidade empresarial como 
seu pilar de atuação. 

As premissas para o sucesso dessa 
visão inovadora convergem na clareza 
sobre como a Chesf atua nos riscos 
e oportunidades frente às mudanças 
climáticas, investimentos em uma 
matriz energética mais diversa, 
investimentos em novos negócios e 
infraestrutura e, ainda, investimento 
em P&D+I. 

Estratégias de crescimento aliadas à gestão de 
riscos em um cenário desafiador marcam a atuação 
da Chesf no médio prazo

MATRIZ ENERGÉTICA
Diante da crise hídrica nas principais 
bacias do sistema interligado, 
os investimentos em uma matriz 
energética mais diversificada, 
ou seja, menos dependente da 
hidroeletricidade, possibilita que o 
atendimento energético do país seja 
assegurado. Neste cenário do setor, 
a Chesf direcionou investimentos na 
geração eólica e térmica na região da 
bacia do São Francisco, onde houve 
alto impacto da seca. Neste ano, o 
nível do reservatório de Sobradinho 
atingiu o menor volume da história.

A Companhia tem investido cada 
vez mais em uma matriz energética 

composta por fontes renováveis, 
sendo que em 2016 investiu na 
construção de parques eólicos 
próprios – Casa Nova II (329 MW) 
e Casa Nova III (28,2 MW) –, com 
conclusão prevista para outubro 
de 2017. Além disso, por meio de 
Sociedades de Propósito Específico 
(SPEs), a Chesf participa em 29 
parques eólicos em estados do 
Nordeste (BA, PE, RN e PI) já em 
operação comercial e totalizando 
818,7 MW. Participa ainda, 
majoritariamente, em SPEs de outros 
11 parques eólicos em construção em 
Pindaí (BA), com 110 MW a instalar. 

ODSPacto Global

(G4-EU1)
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INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA
TELECOMUNICAÇÃO 
Em consonância ao seu Plano de 
Negócio, a Chesf está atenta a 
novas oportunidades de negócio. 
Nessa linha, a Companhia planejou 
Investimentos para estruturar 
negócios de telecomunicação no 
período de 2017-2021 para obter 
receita complementar ou desenvolver 
implantação de infraestrutura com 
custos evitados de acordo com as 
orientações da Eletrobras. 

A viabilidade da estratégia será 
garantida com a realização dos 
seguintes marcos:
• Prospecção de oportunidade de 

negócio dentro do setor elétrico
• Compartilhamento 

da infraestrutura de 
telecomunicação com empresas 
parceiras para obtenção de maior 
capacidade de atendimento de 
novas demandas

• Prestação de serviço para 
agentes do setor ou entidade

O novo negócio deverá acrescentar 
mais 925 km de Cabos OPGW às 
linhas de transmissão da Chesf 
já em operação, em regime de 
compartilhamento de infraestrutura 
com a Telebras, ficando esta 
última responsável pelos custos do 
empreendimento até 2017. 

Além da oportunidade de diversificar 
o portfólio de atuação, a Chesf 
visualiza outros oito projetos para 
o setor de telecomunicações que 
incluem a inserção de 2.358 km 
de cabos de fibra óptica do tipo 
OPGW, sendo 2.077 km em linhas 
de transmissão da Chesf e 281 km 
em linhas de terceiros, entre outros 
investimentos. A Companhia irá 
investir o montante de R$ 87.426.704 
nessas iniciativas até 2021. 

RECURSOS PARA PROJETOS 
DE TELECOMUNICAÇÕES NO 
PERÍODO 2017-2021

2018

2019

2020

2021

2017

22%

28%

20%

17%

13%

Investimentos em projetos de telecomunicações

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE • 2016 • CHESF

60 61



TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA
A Chesf e a Rede Nacional de Ensino 
e Pesquisa (RNP) assinaram, em 2016, 
um Termo de Cooperação CVNE 
que tem como objetivo a integração 
e uso mútuo de infraestrutura de 
telecomunicações. 

A RNP irá construir um novo Sistema 
Óptico DWDM (Dense Wavelength 
Division Multiplexing), fornecer 
equipamentos SDH (Synchronous 
Digital Hierarchy), além de adequar 
os sistemas de telecomunicações 
da Chesf que já estão em operação, 
incluindo alimentação essencial.  
 
A nova rede permitirá a implantação 
de uma camada de transporte de 
telecomunicações de alta capacidade 
e confiabilidade, disponibilizando 
uma capacidade inicial de 100 Gbps 
para a Chesf e para a RNP. 
 
A contrapartida da Chesf, além da 
disponibilização da infraestrutura de 

telecomunicações, será operar todo 
o sistema e garantir a manutenção 
dos equipamentos implantados nas 
instalações.  

A parceria irá proporcionar 
a atualização tecnológica da 
plataforma de telecomunicações da 
Chesf, atendendo às necessidades 
atuais e futuras de gestão técnica, 
administrativa e operacional. Para a 
RNP, irá proporcionar o atendimento 
às demandas por telecomunicações 
acadêmicas do Brasil e sua integração 
com redes, também acadêmicas, de 
outros países. 

O projeto, que prevê o atendimento 
de 70 instalações operacionais da 
Companhia, foi dividido em três fases 
e abrange todas as regionais em oito 
estados do Nordeste. Os trabalhos 
executivos terão início em maio de 
2017. 

PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO 
Garantir a Proteção e Automação 
de suas atividades também é 
uma preocupação da Chesf. Esse 
segmento dispõe de funcionalidades 
e recursos de supervisão, necessários 
para a operação do sistema 
eletroenergético da Companhia. 

A Chesf já investe nas tecnologias 
mais avançadas disponíveis no 
mercado e tem como objetivo 
evoluir para a adoção de padrões 
internacionais de arquitetura e 
funcionalidade, os quais irão atender 
às exigências de disponibilidade 
e confiabilidade esperadas no 
segmento de transmissão. 

Nesse sentido, a Companhia está 
se planejando para preparar as 
instalações para o atendimento às 
demandas atuais e expansões futuras. 

Foram previstos aproximadamente 
R$ 201,5 milhão em investimentos 
num horizonte de cinco anos, que 
envolvem nove projetos da área de 
Proteção e Automação.

2018

2019

2020

2021

201719%20%

22%

21%
20%

Investimentos em 
proteção e automação
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PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO
A Chesf tem a inovação como 
estratégia em seus negócios, com a 
diretriz de criar perenidade a partir 
de projetos modernos, eficientes e 
com critérios de sustentabilidade. A 
missão é gerar benefícios técnicos e 
operacionais, econômicos, sociais e 
ambientais, agregando valor para a 
Companhia e para toda a sociedade. 

Diante dos desafios atuais, a 
Companhia busca se renovar 
constantemente, e propôs em seu 
Mapa Estratégico do Planejamento 
Empresarial 2017-2021 ações 
que visam investir em projetos 
de pesquisas junto às instituições 
de Pesquisa e Desenvolvimento. 
Para isso, possui um fluxo 
estruturado para os Programas 
de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (P&D+I), que inclui 

Normativo Interno, IN-AS 03.001 
- Gestão de Projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação e 
Sistema de Gestão de Pesquisa e 
Desenvolvimento (SGPPED).  

A Chesf vem desenvolvendo projetos 
em energia solar para disputar a 
venda em leilões da ANEEL. Estão 
em andamento três projetos 
com esse foco, sendo dois 
deles de P&D:  
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(G4-DMA EUSD EC – EU8, G4-EN7)

• Plataforma Solar Petrolina (3 
MW): projeto prevê a instalação 
de uma planta fotovoltaica com 
previsão de operação comercial 
em 2017

• Plataforma Solar Fotovoltaica 
flutuante no lago de Sobradinho 
(5 MW): projeto em parceria com 
a Eletronorte, com previsão de 
operação comercial em 2017 (1 
MW) e 2018 (4 MW)

Outro exemplo refere-se à 
gestão com o desenvolvimento 
do projeto “Da ideia ao mercado: 
desenvolvimento e implementação 
de método inovador que garanta um 
processo sistemático e contínuo de 
geração de valor no desenvolvimento 
de projetos de P&D+I para a Chesf”.  
 
O objetivo principal é a criação de 
um método de inovação para a 
Chesf e para o setor elétrico que 

acompanhará os projetos desde a sua 
concepção até a chegada ao mercado, 
com o desdobramento na cadeia 
produtiva e, consequentemente, 
no setor. O projeto tem previsão de 
término em junho de 2019.

Em 2016, o montante investido 
em programas de P&D+I atingiu 
R$ 27 milhões, incluindo projetos 
regulamentares do Ministério de 
Minas e Energia (MME) e projetos 
executados pelo CEPEL. Já para os 
projetos da ANEEL foram destinados 
R$ 3,46 milhões em 40 iniciativas 
com foco em eficiência energética, 
fonte renovável ou alternativa, meio 
ambiente, qualidade e confiabilidade, 
planejamento e operação, supervisão, 
controle e proteção, novos materiais 
e componentes. A Chesf estabeleceu, 
no seu Plano de Negócio, 
investimentos em P&D+I na ordem de 
R$ 30 milhões em 2017. 
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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
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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)

http://projetolagodesobradinho.blogspot.com.br/
http://projetolagodesobradinho.blogspot.com.br/
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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)

http://www.chesf.gov.br/sustentabilidade/Pages/default.aspx
http://www.chesf.gov.br/sustentabilidade/Pages/default.aspx
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A responsabilidade ambiental da 
Chesf já começa no estudo de 
viabilidade do empreendimento, 
no qual é realizada a avaliação de 
impactos e elaborado o EIA/RIMA. 
Seguindo as legislações pertinentes, 
as alternativas propostas são 
avaliadas de acordo com o grau 
de impacto e, se necessário, são 
realizadas mudanças no projeto. 

No ano passado, a Chesf criou 
o Núcleo de Planejamento da 
Diretoria de Engenharia, o que 
aprimorou ainda mais a gestão 
ambiental dos empreendimentos. 
Tal gestão eficiente contribuiu para 
a rentabilidade dos projetos, pois 
ao minimizar os riscos e imprevistos, 
é possível aumentar a taxa de 
sucesso para a conclusão do projeto 
dentro do prazo. Alguns resultados 
merecem destaque, sendo: o 
aumento de 70% do número médio 

de empreendimentos concluídos e a 
redução de 43% do tempo de atraso 
das obras.

Hoje, todos seus empreendimentos 
estão licenciados ou em processo 
de renovação e regularização. Em 
2016, a Chesf investiu o montante de 
R$ 280.050,65 em infraestrutura no 
Programa de Gestão. Foram obtidas 
diversas licenças e renovações de 
licenças de instalação, de operação 
e prévia, dentre as quais é possível 
destacar a renovação da Licença 
Prévia da Fotovoltaica de Bom 
Nome (PE), a renovação da Licença 
de Instalação e Licença Única da 
Fotovoltaica de Petrolina (PE), a 
Autorização Especial para Testes 
de Vazão de 800 e 700 m³/s no Rio 
São Francisco. Além dessas, foram 
obtidas cinco Renovações de Licença 
de Operação (RLO), duas Licenças de 
Operação (LO) e quatro retificações. 

A Chesf atua com rigor em seus empreendimentos. 
Mesmo antes de começar a operar, suas ações são 
planejadas e monitoradas para que os possíveis 
impactos ambientais sejam evitados.

ODSPacto Global
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REUNIÕES PÚBLICAS

Com o apoio do Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente (Ibama), em 2016, 
a Chesf realizou reuniões públicas na 
região do Xingó e em Paulo Afonso 
(BA) para debater com a população os 
processos de renovação da Licença de 
Operação (LO) da Usina Hidrelétrica 
(UHE) de Xingó e a renovação 
do licenciamento do Complexo 
Hidrelétrico de Paulo Afonso.

Foram apresentados os programas 
ambientais e aberto diálogo com os 
participantes que fizeram sugestões de 

melhoria, visando mais transparência 
e assertividade aos processos de 
renovação. 

Além de moradores da região, 
estiveram presentes técnicos da 
Chesf e dos Núcleos de Licenciamento 
Ambiental do Ibama, e ainda, 
representantes dos órgãos ambientais 
do Estado, do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, das 
prefeituras dos municípios da região 
e dos Ministérios Públicos Federal e 
Estadual.

BIODIVERSIDADE

A partir do momento em que a Chesf 
compreende os impactos de sua 
operação é possível iniciar o trabalho 
para evitar, mitigar e compensar os 
impactos negativos. Sabendo que as 
usinas hidrelétricas podem causar 
impacto significativo na fauna e flora 
em Áreas de Preservação Permanente 
(APP), durante os estudos para novos 
empreendimentos a Chesf utiliza 
ferramentas de geoprocessamento 
que permitem realizar análises 
complexas ao integrar dados de 
diversas fontes e criar bancos 
de dados georeferenciados que 
possibilitam o menor impacto na 
biodiversidade. Além disso, durante a 
implantação e operação, é realizado o 
monitoramento na área de influência 

para correção de qualquer desvio, o 
que pode resultar em alterações no 
projeto. 

No caso dos empreendimentos de 
transmissão, por exemplo, é adotado 
o procedimento de elevação de 
torres e são realizados programas 
de replantio seletivo no entorno 
dos empreendimentos e de resgate 
de fauna e flora. Adicionalmente, 
a Chesf mantém uma estação de 
piscicultura para repovoamento do 
rio e dos reservatórios e, também, 
um viveiro florestal que produz e 
distribui mudas nativas na região com 
vistas à recuperação de matas ciliares 
e outras áreas degradadas. 
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[G4-EN26]

(G4-EN11, G4-EN12)



Em 2016, a Chesf deu continuidade 
ao programa de recomposição da 
mata ciliar na região do Baixo São 
Francisco a jusante de Xingó com 
o plantio de 49.000 mudas. Já nos 
reservatórios de Pedra e Funil, 
na Bahia, foram plantadas 6.759 
mudas em 7,51 hectares na Área 
de Preservação Permanente (APP). 
Ademais, a Companhia desenvolve 
um programa de restauração em 
10 hectares de mata atlântica no 
Refúgio de Vida Silvestre Mata do 
Junco (RVS Mata do Junco) no Estado 
de Sergipe. 

Nas áreas degradadas foi implantado 
o Programa de Recuperação 
das Áreas Degradadas (PRAD), 
anteriormente apresentado ao 
IBAMA. As atividades foram 
desenvolvidas com a utilização de 
técnicas de bioengenharia de solos 
para a imediata requalificação 

ambiental. Um exemplo do trabalho 
executado ocorreu no entorno 
da SE Camaçari IV, onde após um 
ano do plantio pode-se observar o 
retorno da fauna com predominância 
de jandaias (Psittacidae sp) e o 
aparecimento de novos arbustos na 
vegetação. 

Com relação à fauna, durante o ano 
não foi identificada nenhuma nova 
espécie ameaçada de extinção. A 
Companhia monitora as espécies 
presentes, tanto no negócio de 
Geração quanto Transmissão, 
realizando Estudo de Monitoramento 
de Fauna e Flora a cada quatro 
anos. No que tange à conservação, 
o estudo apontou a necessidade de 
ações futuras para proteger o Pica 
Pau do Parnaíba (Celeus obrieni), 
espécie endêmica presente nos 
empreendimentos de Geração. 
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PROTEGENDO AS ESPÉCIES

(G4-EN13)

(G4-EU13)

(G4-EN14)

QUADRO DAS ESPÉCIES NA LISTA 
VERMELHA DA IUCN E LISTAS NACIONAIS 

ESPÉCIES AMEAÇADAS E VULNERÁVEIS* 2014 2015 2016

Criticamente ameaçadas de extinção 0 0 0 

Ameaçadas de extinção 39 39 39 

Vulneráveis 32 32 32 

Quase ameaçadas 0 0 0 

Pouco preocupantes 236 317 317 

* Considerando Lista Nacional e Lista Vermelha da IUCN (International Union for Conservation of Nature).
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ÁGUA E EFLUENTES
A água é um recurso indispensável 
para o negócio da Chesf, já que 
quase a totalidade da energia gerada 
pela Companhia é proveniente das 
hidrelétricas. No processo de geração 
hidroelétrica não ocorre degradação 
do recurso, pois toda água turbinada 
retorna ao curso hídrico sem mudança 
de suas características, contudo 
a Companhia avalia e monitora a 
qualidade de água dos reservatórios 
sob sua responsabilidade. 

A gestão de recursos hídricos na 
Chesf segue a Política da Eletrobras 
amparada pela Lei 9.433/97, 
baseando-se em dois conceitos: a água 
é um bem de domínio público (recurso 
limitado e de valor econômico) e é 
um recurso natural essencial para a 

geração de energia elétrica. Ciente 
da importância desse recurso, a 
Chesf participa do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do São Francisco como 
membro atuante nas discussões 
com outros representantes da 
sociedade civil.

Neste sentido, a gestão monitora 
o uso racional do recurso em suas 
instalações e operações, gerando 
informações mensais pelas 
gerências regionais que consideram 
as particularidades das regiões e 
estabelecem metas preliminares nas 
áreas onde já existem medidores. 
Na Usina Térmica de Camaçari, o 
arrefecimento é promovido por óleo 
refrigerante, sem demanda de água 
no processo produtivo. 

CONSUMO TOTAL DE ÁGUA 
RETIRADA POR FONTE (M³) 

 ABASTECIMENTO 
MUNICIPAL DE ÁGUA 

FONTE 
SUBTERRÂNEA 

CONSUMO 
TOTAL DE 

ÁGUA

CONSUMO 
DE ÁGUA POR 
EMPREGADO

2014 154.053,0 37.980,0 188.431,0 41,1 

2015 94.136,0 35.694,0 126.036,0 27,9 

2016* 184.008,5 0,0 184.008,5 * 40,5 

* Em 2016, foram incluídas as medições da Unidade APA (20 novos locais que correspondem a 32.164 m³), o que aumentou o consumo com 
relação ao ano anterior.

Quanto ao descarte de efluentes das áreas operacionais e administrativas, 
existem estações de tratamento próprias nos empreendimentos ou, para 
as unidades que não têm estação de tratamento, o efluente doméstico é 
descartado na rede pública de esgoto. 

(G4-EN8, G4-EN22)
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RESÍDUOS

A gestão de resíduos é realizada 
pela área de meio ambiente, que 
controla e monitora o cumprimento 
da legislação e exigências ambientais 
para o manejo de produtos e 
resíduos perigosos. Para isso, a área 
implementa os procedimentos para 
manuseio, operação, manutenção, 

transporte, armazenamento e 
descarte final de produtos perigosos 
(Classe I e Classe II A e B), atendendo, 
inclusive, o que preconiza o Art. 9º da 
Lei nº 12305/2010 (Política Nacional 
de Resíduos Sólidos). Em 2016, o 
volume de resíduos gerados chegou a 
993 toneladas.

[G4-EN23]

TOTAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS  
E NÃO PERIGOSOS (TONELADAS)

2014 2015 2016

Resíduos perigosos - Classe I 263,46 126,54 38,005

Resíduos não perigosos - Classe II A 1.856,16 680,06 955,08

Resíduos não perigosos - Classe II B 425,64 363,66 -

Resíduos de serviços de saúde - 0,07 -

Reutilização - - -

Reciclagem - 75,97 30,00

Compostagem - - -

Recuperação, inclusive recuperação de energia 35,65 10,56 -

Incineração 132,84 0,07 0,00

Injeção subterrânea de resíduos - - -

Aterro municipal - 1.042,03 -

Aterro industrial - 0,42 938,42

Armazenamento no local - 35,4 28,524

Total de resíduos gerados 2.545,26 1.170,33 993,085
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Chesf aplica medidas preventivas, 
como a contabilização de suas 
emissões de GEE desde 2003 e, por 
meio de programas de eficiência 
energética busca a economia de 
energia. Em 2016 foi iniciado um 
projeto para a produção de energia 
solar nas subestações, principalmente 
naquelas que são supridas pelas 
distribuidoras. Com a implantação 
de pequenas usinas solares nas 
subestações, calcula-se uma 
economia estimada em oito milhões 
de reais. A primeira foi instalada no 
almoxarifado de Abreu e Lima (PE) 
e a segunda já está aprovada para 
Messias (AL). A ideia é instalar outras 
usinas solares nas subestações ao 
longo do próximo ano. O volume 
de energia economizada em 2016 
atingiu 6,346 MWh. 

Apesar de monitorar o uso e consumo 
significativo de energia, a Companhia 
ainda não possui metodologia para 
mensurar a intensidade energética. 
O Comitê Interno de Eficiência 
Energética do Sistema Eletrobras 
(CIEESE), grupo multidisciplinar 
formado pelas empresas do Grupo 
Eletrobras, tem discutido a melhor 
solução e já realizou reuniões sobre 
o tema, cuja solução deve abranger 
todas as empresas do Grupo. 

Especificamente para a geração 
termelétrica na UTE de Camaçari, 
adotou-se uma eficiência média de 
projetos correspondente a 30,5% 
para operação com o gás natural ou 
óleo. 

(G4-EU11)

(G4-EN7)

(G4-EN5)

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
A gestão das mudanças climáticas é 
feita por meio do estudo e avaliação 
de ações no âmbito de um grupo 
de trabalho multidisciplinar, criado 
pela Holding com o objetivo de 
avaliar o impacto das mudanças 
climáticas no negócio. Além disso, 
frente ao cenário de diminuição 
hídrica, o grupo de trabalho 
Estratégia Climática do Comitê de 
Meio Ambiente (SCMA), formado 
por membros de todas as Empresas 
Eletrobras, realizou uma força-
tarefa para elaborar alternativas de 
adaptação às mudanças climáticas 
a serem implementadas no parque 
gerador. 

Adicionalmente, a área de gestão de 
riscos corporativos da Chesf realiza 
um trabalho de avaliação periódica 
do risco “Mudanças Climáticas”, em 
conjunto com as áreas envolvidas, 
com base em metodologia definida 
na Política de Gestão de Riscos das 
Empresas Eletrobras, que envolve 
o levantamento de controles 

implementados nas áreas e o 
acompanhamento de indicadores e 
ações para mitigação dos riscos. 
As mudanças do clima representam 
possíveis ameaças ao negócio da 
Chesf ao considerar a escassez 
hídrica, contudo também 
representam oportunidades quando 
avaliados os investimentos em 
outras fontes renováveis para a 
geração de energia, tais como eólica 
e fotovoltaica, nos períodos de baixo 
nível dos reservatórios das Usinas 
Hidrelétricas.

No curto prazo, a Companhia 
considera baixo o risco de exposição 
em relação a acordos internacionais 
e voluntários, haja vista que a meta 
de redução assumida pelo Brasil na 
Conferência do Clima 2015 (COP 
21) – reduzir 37% das emissões de 
GEE até 2015 e de 43% até 2030 
– está associada ao congelamento 
da expansão de fontes térmicas de 
energia fóssil. Mesmo assim, a Chesf 
elabora anualmente seu inventário de 
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emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) e direciona suas estratégias ao 
desenvolvimento de programas que 
incluem a revitalização de suas usinas 
hidrelétricas, o incentivo à produção 
de tecnologias e o desenvolvimento 
de projetos de fontes alternativas 
de energia, priorizando a geração 
solar e eólica, de grande potencial 
no Nordeste. A Chesf já iniciou a 
construção de dois parques eólicos 
prevista para 2017. 

No ambiente de riscos regulatórios, a 
Companhia acompanha as mudanças 
na legislação e atua nos fóruns de 
regulamentação nas áreas hídrica 
(Conselhos de Recursos Hídricos, 
Comitês de Bacia e Agências) e 
energética (agências reguladoras e 
associações de empresas do setor 
elétrico), além de participar de fóruns 
e grupos de trabalho relacionados 
ao tema. Já para a gestão dos riscos 
físicos suscetíveis na geração de 
energia em hidrelétricas são adotadas 
diversas ações para evitar prejuízos 
à Companhia. Considera-se, ainda, os 
riscos quanto à reputação e à imagem 
da Chesf, que são minimizados com 

a transparência das informações e 
com as ações de sustentabilidade 
adotadas pela Companhia, tais 
como: Relatório de Sustentabilidade 
seguindo as diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI) e o Carbon 
Disclosure Project (CDP) que 
evidenciam as emissões de gases de 
efeito estufa (GEE), bem como as 
estratégias mitigatórias ano a ano. 

Para a gestão das contingências, 
a Chesf instituiu a norma RN-
03/2013 AS-10 - Gestão de Planos 
de Contingência com a finalidade de 
estabelecer princípios e diretrizes 
para orientar os processos de 
identificação, avaliação, tratamento, 
monitoramento e comunicação 
dos riscos potenciais inerentes às 
atividades da Companhia. Todos os 
riscos mapeados são inseridos no 
Plano de Contingência Básico, no 
qual são descritos e classificados 
para assim determinar as respostas 
locais e externas, bem como seus 
responsáveis. 

(G4-DMA EUSD SO - EU21)

(G4-EC2)

Projeto Itaparica



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

Faz parte da gestão das mudanças 
climáticas traçar planos para reduzir 
as emissões de gases causadores do 
efeito estufa dentro das operações 
da Chesf. Por isso, está sendo 
estruturado um banco de dados para 
monitorar o consumo de combustível 
de sua frota, procurando manter 
metas atingíveis e mensuráveis. 
Outras ações de melhoria, técnicas 
e operacionais, estão focadas 
na eficiência de processos, no 
planejamento e controle de rotas 
por meio do uso de ferramentas 
de georeferenciamento e no uso 
mais eficaz dos equipamentos com 
ações de manutenção preventiva, 
atualização tecnológica e substituição 
por modelos mais eficientes e com 
baixos níveis de emissão. 

Além disso, desde 2009 a Chesf, em 
conjunto com as Empresas Eletrobras, 
publica anualmente seu Inventário de 
Emissões de GEE, um instrumento de 
livre acesso que informa aos públicos 
de interesse sobre a responsabilidade 
das Empresas Eletrobras com relação 

às emissões de Gases de Efeito 
Estufa (GEE). A Companhia apurou, 
em seu Inventário de GEE, a emissão 
de 237.924,84 toneladas de CO2eq 
nos escopos 1, 2 e 3. Uma redução de 
50,43% com relação ao ano anterior.
A significativa redução está associada 
à indisponibilidade operacional da 
UTE Camaçari que, em 2016, operou 
somente uma unidade geradora 
(UG3) durante o mês de janeiro. 
Em plena operação, essa usina 
termelétrica é responsável por 
quase a totalidade das emissões de 
GEE do Escopo 1, contudo está em 
processo de devolução da concessão 
junto à ANEEL e ao MME para o 
encerramento das atividades. 

Atualmente, os projetos de energia 
solar e eólica desenvolvidos pela 
Chesf não consideram análise técnica 
quanto às emissões de CO2 evitadas, 
bem como análise financeira para 
retorno em créditos de carbono, pois 
não são considerados como atrativos 
do ponto de vista custo-benefício 
devido a sua pequena escala.

(G4-EU5, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN20 G4-EN21)

EMISSÕES (TCO2EQ) 2014 2015 2016

Escopo 1 
(Emissões diretas de GEE)

409.163,81 191.084,55 16.170,69

Escopo 2
(Emissões indiretas de GEE e Energia)

316.119,17 277.861,85 220.693,80

Escopo 3
(Outras emissões indiretas de GEE)

2.018,57 2.815,12 1.060,35

Total das Emissões 727.301,55 471.761,52 237.924,84 

 (G4-EN19, G4-EN20, G4-EN26, G4-EN27, G4-EN30, 

G4-EN31, G4-EN33, G4-EN34, G4-EU21)

http://www.chesf.gov.br/sustentabilidade/Pages/default.aspx
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G4-3 13  Nome da organização

G4-4 13  Principais marcas, produtos e serviços

G4-5 13  Localização da sede da organização

G4-6 13  
Países onde estão as principais unidades de 
operação ou as mais relevantes para os aspectos da 
sustentabilidade do relatório

G4-7 13  Tipo e natureza jurídica da propriedade

G4-8 13  Mercados em que a organização atua

G4-9 13  Porte da organização

G4-10 666 Pacto Global: 6
ODS: 5, 8 Perfil dos empregados (tipo de contrato e gênero)

G4-11  Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva

G4-12  60, 78
100% dos empregados estão 
cobertos por acordos de 
negociação coletiva.

Descrição da cadeia de fornecedores da 
organização

G4-13 Pacto Global: 6
Mudanças significativas em relação a porte, 
estrutura, participação acionária e cadeia de 
fornecedores

G4-14 35, 48  Descrição sobre como a organização adota a 
abordagem ou princípio da precaução

G4-15 21

Em 2016 não houve 
mudanças significativas 
em relação ao tema deste 
indicador. 

Cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente que a organização 
subscreve ou endossa

G4-16 22  

Participação em associações e organizações em 
que a empresa tem assento, participa de projetos 
ou comissões, contribui com recursos financeiros, 
considera estratégica a sua participação

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES

G4-17 40, 53  
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas e entidades não cobertas pelo 
relatório

G4-18 12, 13, 14, 15  Processo de definição do conteúdo do relatório e 
os limites dos Aspectos

G4-19 12, 13  Lista dos temas materiais

G4-20  Anexo  Limite, dentro da organização, de cada aspecto 
material

G4-21  Anexo  Limite, fora da organização, de cada aspecto 
material

SUMÁRIO DE 
CONTEÚDO GRI G4 
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G4-22 
Não houve reformulações 
de informações do ciclo 
anterior.

Reformulações de informações fornecidas em 
relatórios anteriores

G4-23 
Não houve alterações de 
escopo e limites em relação 
ao ciclo anterior.

Alterações significativas de escopo e limites 
de aspectos materiais em relação a relatórios 
anteriores

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

G4-24 12, 14  Lista de grupos de stakeholders engajados pela 
organização

G4-25 12, 14, 15  Base usada para a identificação e seleção de 
stakeholders para engajamento

G4-26 12, 14, 15  Abordagem para envolver os stakeholders

G4-27 12, 13, 14, 15  Principais tópicos e preocupações levantadas 
durante o engajamento, por grupo de stakeholders

PERFIL DO RELATÓRIO 

G4-28 9  Período coberto pelo relatório

G4-29 9  Data do relatório anterior mais recente

G4-30 9  Ciclo de emissão de relatórios

G4-31 

Coordenadoria de Relações
Institucionais e 
Sustentabilidade:
sustentabilidade@chesf.
com.br 

Contato para perguntas sobre o relatório ou seu 
conteúdo

G4-32 5, 69  Opção da aplicação das diretrizes e localização da 
tabela GRI

GOVERNANÇA – Princípios do Pacto Global: 8; 10 – ODS: 16; 17 

G4-33  Não houve verificação 
externa para este relatório.

Política e prática atual relativa à busca de 
verificação externa para o relatório

G4-34 33  Estrutura de governança da organização

G4-35 34, Anexo  
Processo de delegação do mais alto órgão de 
governança para tópicos econômicos, ambientais 
e sociais

G4-36 34, Anexo  Cargos e funções executivas responsáveis pelos 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

G4-37 12 , 29, 40
Processos de consulta entre stakeholders e o mais 
alto órgão de governança em relação aos tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

G4-38 33, Anexo  Composição do mais alto órgão de governança e 
dos seus comitês

G4-39 33, Anexo  Presidente do mais alto órgão de governança

G4-40 37, Anexo  Critérios de seleção e processos de nomeação para 
o mais alto órgão de governança e seus comitês

G4-41 38, 39  Processos de prevenção e administração de 
conflitos de interesse

G4-42 28, 31, 34, Anexo  

Papel do mais alto órgão de governança e dos 
executivos na definição de estratégias, políticas 
e metas relacionadas a impactos econômicos, 
ambientais e sociais

G4-43 37, Anexo  
Medidas tomadas para aprimorar o conhecimento 
do mais alto órgão de governança sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

G4-44 Anexo  Processos de autoavaliação do desempenho do 
mais alto órgão de governança

G4-45 31, Anexo  
Responsabilidades na identificação e gestão de 
impactos, riscos e oportunidades derivados de 
questões econômicas, ambientais e sociais

G4-46 31, Anexo  
Papel da governança na análise da eficácia dos 
processos de gestão de risco da organização para 
temas econômicos, ambientais e sociais

Conteúdos 
padrão geral Página Comentários/ Omissões Descrição
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G4-47 31  
Frequência com que o mais alto órgão 
de governança analisa impactos, riscos e 
oportunidades

G4-48  9 Conselho de Administração e 
Diretoria Executiva.

Mais alto responsável por aprovar formalmente o 
relatório de sustentabilidade e garantir a cobertura 
de todos os aspectos materiais

G4-49 Anexo  Processo adotado para comunicar preocupações 
críticas ao mais alto órgão de governança

G4-50 Anexo  
Natureza e número total de preocupações críticas 
comunicadas ao mais alto órgão de governança e 
soluções adotadas

G4-51 Anexo  
Relate as políticas de remuneração aplicadas ao 
mais alto órgão de governança e a executivos 
seniores

G4-52  Anexo  Participação de consultores (internos e 
independentes) na determinação de remunerações

G4-53 Anexo  Consultas a stakeholders sobre remuneração e sua 
aplicação nas políticas da organização

G4-54 Anexo

Por orientação estratégica, 
a Chesf não divulga a 
remuneração do indivíduo 
mais bem pago da 
Companhia.

Relação proporcional entre o maior salário e a 
média geral da organização, por país

G4-55 Anexo

Informação sujeita 
a restrições de 
confidencialidade, em 
virtude de segurança das 
operações e pessoal do 
principal envolvido no 
indicador.

Relação proporcional entre o aumento percentual 
do maior salário e o aumento médio da 
organização, por país

ÉTICA E INTEGRIDADE – Princípios do Pacto Global: 8; 10 – ODS: 16;17

G4-56 20, 38, 39  Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento da organização

G4-57 29  Mecanismos internos e externos de orientação 
sobre ética e conformidade

G4-58 38, 39  

Mecanismos internos e externos para comunicar 
preocupações sobre comportamentos não éticos 
ou incompatíveis com a legislação e questões 
relacionadas à integridade organizacional

CONTEÚDO ESPECÍFICO

CATEGORIA ECONÔMICA 

Informações 
sobre a Forma 
de Gestão e 
Indicadores

Página Omissões Descrição

DESEMPENHO ECONÔMICO

G4-DMA  49, 67, 87 e 
Anexos  Forma de gestão

G4-EC1 49  Valor econômico direto gerado e distribuído

G4-EC2 87  ODS: 9, 13 Implicações financeiras e outros riscos e 
oportunidades decorrentes de mudanças climáticas

G4-EC3 67  ODS: 8 Cobertura das obrigações no plano de pensão de 
benefício definido

Conteúdos 
padrão geral Página Comentários/ Omissões Descrição
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Conteúdos 
padrão geral Página Comentários/ Omissões Descrição

G4-EC4 Anexo

Zero. Vale ressaltar que o 
Capital Social da Companhia, 
no montante de R$ 9,754 
bilhões, é representado 
por 55.905 mil ações 
nominativas, divididas 
em 54.151 mil ações 
ordinárias e 1.754 mil ações 
preferenciais, todas sem 
valor nominal.
Deste total, 99,58% 
pertencem à Eletrobras, 
0,347% ao Ministério da 
Fazenda, 0,016% à Light e 
0,059% a outros acionistas.

Assistência financeira recebida do governo

G4-DMA Anexo   Forma de gestão

G4-EC5 Anexo

Para o cálculo, o menor 
salário da Chesf foi dividido 
pelo valor do salário mínimo 
nacional definido para
2016: R$ 880,00.

Variação da proporção entre o salário mais baixo da 
organização, discriminado por gênero, comparado 
ao salário mínimo local

G4-EC6 Anexo

100% dos cargos gerenciais 
da região Nordeste são 
contratados na comunidade 
local.
ODS: 17

Membros da alta direção contratados na 
comunidade local

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

G4-DMA  73, 74  Forma de gestão

G4-EC7 74  Desenvolvimento e Impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos

G4-EC8 73  ODS: 8 Impactos econômicos indiretos significativos, 
inclusive a extensão dos impactos

PRÁTICAS DE COMPRAS 

G4-DMA  78  Forma de gestão

G4-EC9 78  Proporção de gastos com fornecedores locais

CATEGORIA AMBIENTAL 
ENERGIA 

G4-DMA  63, 86 e Anexos  Forma de gestão

G4-EN1 Anexo Pacto Global: 7, 8, 9 Materiais usados, discriminados por peso ou 
volume

G4-EN2 Anexo Pacto Global: 7, 8, 9 Percentual de materiais usados provenientes de 
reciclagem

G4-EN3 Anexo Pacto Global: 7, 8, 9 Consumo de energia dentro da organização

G4-EN4 Anexo Pacto Global: 7, 8, 9 Consumo de energia fora da organização

G4-EN5 86 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 7 Intensidade energética

G4-EN6 Anexo Pacto Global: 7, 8, 9 Redução do consumo de energia

G4-EN7 63, 86 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 7

Reduções nos requisitos energéticos de produtos 
e serviços

ÁGUA

G4-DMA 84 e Anexo  Forma de gestão

G4-EN8 84 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 6 Total de água retirada por fonte

G4-EN9 
Não existem fontes hídricas 
significativamente afetadas 
por retirada de água.

Fontes hídricas significativamente afetadas por 
retirada de água

G4-EN10 Anexo Pacto Global: 7, 8, 9 Percentual e volume total de água reciclada e 
reutilizada
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Conteúdos 
padrão geral Página Comentários/ Omissões Descrição

BIODIVERSIDADE

G4-DMA 82 e 83  Forma de gestão

G4-EN11 82 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 13

Unidades operacionais próprias, arrendadas 
ou administradas dentro ou nas adjacências de 
áreas protegidas e áreas de alto valor para a 
Biodiversidade, situadas fora das áreas protegidas

G4-EN12 82 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 13

Impactos significativos de atividades, produtos 
e serviços sobre a biodiversidade em áreas 
protegidas e áreas de alto valor para a 
Biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

83 Hábitats protegidos ou restaurados

G4-EN13 83 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 14

Número total de espécies incluídas na lista 
vermelha da IUCN e em outras listas de 
conservação

G4-EN14 64 Pacto Global: 7, 8, 9 Número total de espécies incluídas na lista 
vermelha da IUCN e em outras listas de 
conservação

EMISSÕES 

G4-DMA 88  Forma de gestão

G4-EN15 88 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 13

Emissões diretas de Gases de Efeito Estufa – 
Escopo 1

G4-EN16 88 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 13

Emissões indiretas de Gases de Efeito Estufa 
provenientes da aquisição de energia – Escopo 2

G4-EN17 88 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 13

Outras emissões indiretas de Gases de Efeito 
Estufa - Escopo 3

G4-EN18 88 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 13 Intensidade de emissões de Gases de Efeito Estufa

G4-EN19 88 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 13 Redução de emissões de Gases de Efeito Estufa

G4-EN20 88 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 13

Emissões de substâncias que destroem a camada 
de ozônio

G4-EN21 88 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 13

Emissões de NOx, SOx e outras emissões 
atmosféricas significativas

EFLUENTES E RESÍDUOS

G4-DMA  82, 84, 86 e 
Anexos  Forma de gestão

G4-EN22 84 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 6

Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

G4-EN23 85  Peso total de resíduos, discriminado por tipo e 
método de disposição

G4-EN24  

Indicador em processo de 
revisão e estruturação. 
Atualmente a Chesf não 
possui equipamento 
adequado, acompanhamento 
ou metodologia para obter 
essa informação. 

Número total e volume de vazamentos 
significativos

G4-EN25 Anexo Pacto Global: 7, 8, 9 Peso de resíduos transportados, importados, 
exportados ou tratados considerados perigosos

G4-EN26 82, Anexo Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 6

Identificação, tamanho, status de proteção e valor 
da Biodiversidade de corpos d’água e habitats

PRODUTOS E SERVIÇOS 

G4-DMA  Anexos  Forma de gestão

G4-EN27 Anexo Pacto Global: 7, 8, 9 Extensão da mitigação de impactos ambientais de 
produtos e serviços

G4-EN28 
Não aplicável, pois a Chesf 
gera e transmite energia 
elétrica.

Percentual de produtos e embalagens recuperados, 
em relação ao total de produtos vendidos, por 
categoria de produtos
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CONFORMIDADE 

G4-EN29 Anexo Pacto Global: 7, 8, 9

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos ambientais

TRANSPORTES 

G4-EN30 Anexo Pacto Global: 7, 8, 9
Impactos ambientais significativos decorrentes do 
transporte de produtos e outros bens e materiais 
usados nas operações da organização

GERAL 

G4-DMA   Forma de gestão

G4-EN31 Anexo  Pacto Global: 7, 8, 9 Total de investimentos e gastos com proteção 
ambiental

GERAL 

G4-DMA  Anexo  Forma de gestão

G4-EN31 Anexo  Pacto Global: 7, 8, 9 Total de investimentos e gastos com proteção 
ambiental

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

G4-DMA  46 e Anexo  Forma de gestão

G4-EN32 Anexo  Pacto Global: 7, 8, 9 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

G4-EN33 46, Anexo  Pacto Global: 7, 8, 9 Impactos ambientais negativos significativos, reais 
e potenciais, na cadeia de fornecedores

MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A IMPACTOS AMBIENTAIS

G4-EN34 Anexo  Pacto Global: 7, 8, 9
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos ambientais protocoladas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

CATEGORIA SOCIAL - PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE 
EMPREGO 

G4-DMA  66e Anexos  Forma de gestão

G4-LA1 66 Pacto Global: 6
ODS: 5

Número total e taxas de novas contratações e 
rotatividade de empregados, por faixa etária, 
gênero e região

G4-LA2 Anexo Pacto Global: 6
Benefícios concedidos a empregados de tempo 
integral que não são oferecidos a empregados 
temporários ou em regime de meio período

G4-LA3 Anexo Pacto Global: 6 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após uma 
licença-maternidade/paternidade, por gênero

RELAÇÕES TRABALHISTAS

G4-DMA  Anexo  Forma de gestão

G4-LA4 Anexo

Não há prazo estabelecido e 
está contemplado em acordo 
de trabalho.
Pacto Global: 3, 6

Prazo mínimo de notificação sobre mudanças 
operacionais

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

G4-DMA  47, 70 e Anexos  Forma de gestão

G4-LA5 Anexo  Pacto Global: 6 Percentual dos empregados representados em 
comitês formais de segurança e saúde 

G4-LA6 47, 70 Pacto Global: 6
ODS: 3

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absenteísmo e óbitos, por gênero e 
região

G4-LA7 70 Pacto Global: 6
ODS: 3, 8

Empregados com alta incidência ou alto risco de 
doenças relacionadas à sua ocupação

Conteúdos 
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G4-LA8 Anexo Pacto Global: 6 Temas relativos a saúde e segurança cobertos por 
acordos formais com sindicatos

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO 

G4-DMA  67, 70 e Anexo  Forma de gestão

G4-LA9 70 Pacto Global: 6
ODS: 4

Média de horas de treinamento por ano, por 
empregado, por gênero e categoria funcional

G4-LA10 67 Pacto Global: 6
ODS: 4

Programas para gestão de competências e 
aprendizagem contínua que contribuem para a 
continuidade da empregabilidade dos empregados 
em período de preparação para a aposentadoria

G4-LA11 Anexo Pacto Global: 6
Percentual de empregados que recebem análises 
de desempenho e desenvolvimento, por gênero e 
categoria funcional

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

G4-DMA Anexo  Forma de gestão

G4-LA12 Anexo Pacto Global: 6
ODS: 16

Composição dos grupos responsáveis pela 
governança e discriminação de empregados por 
categoria funcional, por gênero, faixa etária, 
minorias e outros indicadores de diversidade

IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE MULHERES E HOMENS

G4-DMA Anexo  Forma de gestão

G4-LA13 Anexo Pacto Global: 6
Razão matemática do salário e remuneração entre 
mulheres e homens, por categoria funcional e por 
unidades operacionais relevantes

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM PRÁTICAS TRABALHISTAS

G4-DMA  46, 78 e Anexo  Forma de gestão

G4-LA14 Anexo Pacto Global: 6
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a práticas 
trabalhistas

G4-LA15 46, 78 Pacto Global: 6
ODS: 8

Impactos negativos significativos, reais e 
potenciais, para as práticas trabalhistas na cadeia 
de fornecedores

MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A PRÁTICAS TRABALHISTAS

G4-DMA  41 e Anexo  Forma de gestão

G4-LA16 41, Anexo Pacto Global: 6
ODS: 8

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a práticas trabalhistas registradas por meio de 
mecanismo formal

CATEGORIA SOCIAL – DIREITOS HUMANOS
INVESTIMENTOS

G4-DMA  Anexos  Forma de gestão

G4-HR1 Anexo Pacto Global: 1, 2

Número total e percentual de acordos e contratos 
de investimentos significativos que incluem 
cláusulas de direitos humanos ou que foram 
submetidos a avaliação referente a direitos 
humanos

G4-HR2 Anexo Pacto Global: 1, 2

Número total de horas de treinamento de 
empregados em políticas de direitos humanos 
ou procedimentos relacionados a aspectos de 
direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de 
empregados treinados

NÃO DISCRIMINAÇÃO

G4-DMA Anexo  Forma de gestão

G4-HR3 Anexo Pacto Global: 1, 2, 3, 6 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Conteúdos 
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LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

G4-DMA Anexo  Forma de gestão

G4-HR4 Anexo Pacto Global: 1, 2

Operações e fornecedores identificados em que 
o direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

TRABALHO INFANTIL

G4-DMA  Anexo  Forma de gestão

G4-HR5 Anexo Pacto Global: 1, 2, 5
Operações e fornecedores identificados como de 
risco para a ocorrência de casos de trabalho infantil 
e medidas tomadas

TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO

G4-DMA  Anexo  Forma de gestão

G4-HR6 Anexo Pacto Global: 1, 2, 4
Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de trabalho forçado ou 
análogo ao escravo e medidas tomadas

PRÁTICAS DE SEGURANÇA

G4-DMA  Anexo  Forma de gestão

G4-HR7 Anexo Pacto Global: 1, 2

Porcentagem do pessoal de segurança submetido 
a treinamento nas políticas ou procedimentos 
da organização relativos a aspectos de direitos 
humanos que sejam relevantes às operações

DIREITOS INDÍGENAS

G4-DMA  Anexo  Forma de gestão

G4-HR8 Anexo Pacto Global: 1, 2
Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

AVALIAÇÃO

G4-DMA 72 e Anexo  Forma de gestão

G4-HR9 72, Anexo Pacto Global: 1, 2
ODS: 5, 8, 10

Número total e percentual de operações 
submetidas a análises de direitos humanos

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM DIREITOS HUMANOS

G4-DMA  46 e Anexos  Forma de gestão

G4-HR10 Anexo Pacto Global: 1, 2
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

G4-HR11 46, Anexo Pacto Global: 1, 2
Impactos negativos significativos, reais e 
potenciais, em direitos humanos na cadeia de 
fornecedores e medidas tomadas

MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A DIREITOS HUMANOS

G4-DMA 41  Forma de gestão

G4-HR12 41 Pacto Global: 1, 2
Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas

CATEGORIA SOCIAL – SOCIEDADE
COMUNIDADES LOCAIS

G4-DMA  73, 75  Forma de gestão

G4-SO1 75  
Percentual de operações com programas de 
engajamento da comunidade local, avaliação de 
impactos e desenvolvimento local

G4-SO2 73  Operações com impactos negativos significativos, 
reais e potenciais, nas comunidades locais
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COMBATE À CORRUPÇÃO

G4-DMA Anexo  Forma de gestão

G4-SO3 Anexo Pacto Global: 10
Número total e percentual de operações 
submetidas a avaliações de riscos relacionados à 
corrupção e os riscos significativos identificados

G4-SO4 Anexo Pacto Global: 10 Comunicação e treinamento em políticas e 
procedimentos de combate à corrupção

G4-SO5 Anexo Pacto Global: 10 Casos confirmados de corrupção e medidas 
tomadas

POLÍTICAS PÚBLICAS

G4-DMA  Anexo  Forma de gestão

G4-SO6 Anexo

A Chesf não realiza 
contribuições para partidos 
nem para campanhas 
políticas.
Pacto Global: 10

Valor total de contribuições financeiras para 
partidos políticos e políticos, discriminado por país 
e destinatário/ beneficiário

CONCORRÊNCIA DESLEAL

G4-DMA  Anexo  Forma de gestão

G4-SO7 Anexo  
Número total de ações judiciais movidas por 
concorrência desleal, práticas de truste e 
monopólio e seus resultados

CONFORMIDADE

G4-DMA  Anexo  Forma de gestão

G4-SO8 Anexo  

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM IMPACTOS NA SOCIEDADE

G4-SO9 Anexo  Percentual de novos fornecedores selecionados 
com critérios de impactos na sociedade

G4-SO10 46  
Impactos negativos significativos, reais e 
potenciais, da cadeia de fornecedores na sociedade 
e medidas tomadas

MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A IMPACTOS NA SOCIEDADE

G4-DMA  41  Forma de gestão

G4-SO11 41  ODS: 16
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

CATEGORIA SOCIAL – RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

G4-DMA  76 e Anexo  Forma de gestão

G4-PR1 76  
Percentual das categorias de produtos e serviços 
significativas para as quais são avaliados impactos 
na saúde e segurança buscando melhorias

G4-PR2 Anexo  

Número total de casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relacionados 
aos impactos causados por produtos e serviços 
na saúde e segurança durante seu ciclo de vida, 
discriminado por tipo de resultado

ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

G4-DMA  77  Forma de gestão

G4-PR3 

Não se aplica. Não há 
exigência de informações 
de rotulagem em serviços 
de geração, transmissão e 
comercialização de energia.

Tipo de informação sobre produtos e serviços 
exigido por procedimentos da organização 
referentes a informações e rotulagem de produtos 
e serviços e percentual de categorias significativas 
sujeitas a essas exigências
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G4-PR4  

Não se aplica. Não há 
exigência de informações 
de rotulagem em serviços 
de geração, transmissão e 
comercialização de energia.

Número total de casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relativos a 
informações e rotulagem de produtos e serviços, 
discriminado por tipo de resultados

G4-PR5 77  Resultados de pesquisas de satisfação do cliente

COMUNICAÇÕES DE MARKETING

G4-DMA Anexo  Forma de gestão

G4-PR6  

Não se aplica. Os serviços de 
energia não são proibidos ou 
contestados.
O único produto que a Chesf 
vende é energia e que segue 
um mercado altamente 
regulado.

Venda de produtos proibidos ou contestados

G4-PR7 Anexo  

Número total de casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relativos a 
comunicações de marketing, incluindo publicidade, 
promoção e patrocínio, discriminados por tipo de 
resultados

PRIVACIDADE DO CLIENTE

G4-DMA  Anexo  Forma de gestão

G4-PR8 Anexo  
Total de queixas e reclamações comprovadas 
relativas a violação de privacidade e perda de 
dados de clientes

CONFORMIDADE

G4-DMA  Anexo  Forma de gestão

G4-PR9 Anexo  
Valor monetário de multas significativas por não 
conformidade com leis e regulamentos relativos ao 
fornecimento e uso de produtos e serviços

SUPLEMENTO SETORIAL
PERFIL ORGANIZACIONAL 

G4-EU1 17, 59 ODS: 7 Capacidade instalada discriminada por fonte 
primária de energia e por regime regulatório.

G4-EU2  

Energia Líquida Produzida:
18.023 GWh
Base do cálculo:
Energia Gerada = 20.831GWh 
(-) Perdas Elétricas Globais = 
2.808 GWh

Produção líquida de energia, discriminada 
por fonte de energia primária e por sistema 
regulatório.

G4-EU3 76  Número de unidades consumidoras residenciais, 
industriais, institucionais e comerciais.

G4-EU4 17, 18, 19  
Comprimento de linhas de transmissão e 
distribuição aéreas e subterrâneas, discriminadas 
por sistema regulatório.

G4-EU5 88  ODS: 13
Alocação de permissões (Subsídios) de emissões de 
equivalentes de CO2, discriminadas por estrutura 
mercado de créditos de carbono

CATEGORIA ECONÔMICA 
CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE

G4-DMA EUSD 
EC (antigo EU6) 52  

Forma de gestão para assegurar a disponibilidade 
e confiabilidade do fornecimento de eletricidade a 
curto e longo prazo

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE • 2016 • CHESF

98 99



Conteúdos 
padrão geral Página Comentários/ Omissões Descrição

G4-EU10  

A Chesf como empresa 
geradora do Sistema 
Interligado Nacional (SIN) 
não tem a atribuição de 
assegurar confiabilidade ao 
sistema. A responsabilidade 
de garantir o atendimento 
à demanda com qualidade 
e continuidade é do 
Operador Nacional do 
Sistema (ONS), para o 
qual a Chesf disponibiliza 
sua produção. A garantia 
do equilíbrio de oferta e 
demanda é atribuição do 
Poder Concedente por meio 
da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE/MME). 

Capacidade planejada em comparação à projeção 
de demanda de eletricidade alongo prazo, 
discriminada por fonte de energia e sistema 
regulatório

GERENCIAMENTO PELO LADO DA DEMANDA

G4-DMA EUSD 
EC (antigo EU7)  

Informação sob 
responsabilidade da ONS.
Os consumidores industriais 
da Chesf são indústrias 
eletrointensivas conectadas 
à Rede Básica, e a gestão da 
carga é feita pelo Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 
(nos).

Programas de gerenciamento pelo lado da 
demanda, incluindo programas residencial, 
comercial, institucional e industrial

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

G4-DMA EUSD 
EC (antigo EU8) 63  ODS: 7, 12

Atividades e investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento com o objetivo de disponibilizar 
eletricidade mais confiável e promover o 
desenvolvimento sustentável.

PLANO DE DESCOMISSIONAMENTO

G4-DMA EUSD 
EC (antigo EU9)  -  Não aplicável Provisão para descomissionamento de usinas 

nucleares

EFICIÊNCIA DO SISTEMA 

G4-EU11 86

A Chesf não realiza a gestão 
desse indicador. Para o 
caso específico da UTE de 
Camaçari, adotou-se uma 
eficiência média de projetos 
correspondente a 30,5%, 
tanto para operação com o 
gás natural quanto com o  
óleo. 

Eficiência média de geração de usinas 
termelétricas, discriminada por fonte de energia e 
por sistema regulatório

G4-EU12  63

A Chesf procura acompanhar 
as perdas de transmissão da 
Rede Básica, do Subsistema 
Nordeste, com o objetivo de 
subsidiar os estudos da carga 
de energia, no horizonte de 
curto, médio e longo prazo. 
Em 2016, esse percentual foi 
de 3,17%.

Percentual de perda de transmissão e distribuição 
em relação ao total de energia

CATEGORIA AMBIENTAL 
BIODIVERSIDADE

G4-EU13 83 Pacto Global: 7, 8, 9
ODS: 13

Biodiversidade de habitats de substituição em 
comparação à biodiversidade das áreas afetadas
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CATEGORIA SOCIAL - PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE 
EMPREGO 

G4-DMA EUSD 
LA (antigo 
EU14)

70, 71 ODS: 4 Programas e processos que asseguram a 
disponibilização de mão de obra qualificada

G4-DMA EUSD 
LA (antigo 
EU16) 

70 ODS: 3
Políticas e exigências referentes à saúde e 
segurança de empregados e de trabalhadores 
terceirizados e subcontratados

G4-EU15 67 ODS: 8
Porcentagem de empregados com direito 
a aposentadoria nos próximos 5 e 10 anos, 
discriminada por categoria funcional e região

G4-EU17 

A Chesf não possui 
empregados terceirizados 
permanentes e exclusivos. 
Ou seja, não efetua 
contratações de cessão 
de mão de obra. São 
contratadas empresas 
para prestação de serviços 
por meio de licitação. 
Por esta razão, não há 
controle de quantitativos de 
empregados e tempos de 
trabalho. 

Dias de trabalho dos terceirizados e 
subcontratados funcionários envolvidos na 
construção, operação e atividades de manutenção

G4-EU18  

Para trabalhadores 
terceirizados e 
subcontratados: na 
contratação é exigido, no 
Plano de Segurança do 
Trabalho, treinamento de 
pessoal com base na Portaria 
no 3.214/78, do MTE e a 
Fiscalização acompanha a 
execução do Plano, que não 
contempla indicadores.

Percentual de empregados terceirizados e 
subcontratados que foram submetidos a 
treinamentos relacionados à saúde e segurança

CATEGORIA SOCIAL – SOCIEDADE
COMUNIDADES LOCAIS

G4-DMA EUSD 
SO (antigo 
EU19) 

Indicador não aplicável aos 
processos decisórios da 
Companhia.
A Chesf favorece o 
diálogo e a participação 
dos públicos de interesse 
em suas atividades, mas 
como concessionária de 
serviço público de energia 
elétrica e sociedade 
anônima de economia 
mista e capital aberto 
(subsidiária da Eletrobras) 
os tópicos decisórios são de 
responsabilidade de suas 
superintendências.

Participação de stakeholders em processos 
decisórios relacionados a planejamento energético 
de desenvolvimento de infraestrutura

G4-DMA EUSD 
SO (antigo 
EU20) 

72  Abordagem para gestão de impactos de 
deslocamento

G4-EU22 72  ODS: 8
Número de pessoas físicas e economicamente 
deslocadas por grandes projetos, discriminados por 
tipo de projeto

Conteúdos 
padrão geral Página Comentários/ Omissões Descrição
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PLANEJAMENTO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E CALAMIDADES

G4-DMA EUSD 
SO (antigo 
EU21) 

87  ODS: 9,13

Medidas para planejamento de contingência, 
plano de gestão e programas de treinamento 
para desastres/emergências, além de planos de 
recuperação/restauração

CATEGORIA SOCIAL – RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

G4-EU25

Não há como precisar 
com garantia o número 
de acidentes (com e sem 
óbito) envolvendo bens da 
empresa, principalmente 
pela impossibilidade da 
Chesf determinar ao público 
em geral que qualquer 
ocorrência do tipo seja a 
ela comunicada, ainda mais 
considerando o grande 
número de instalações e 
amplitude geográfica de 
sua atuação. De toda forma, 
tomou-se conhecimento da 
ocorrência de três óbitos em 
2016.

Número de acidentes e óbitos de usuários do 
serviço envolvendo bens da empresa, entre os 
quais decisões e acordos judiciais, além de casos 
judiciais pendentes relativos a doenças

ACESSO

G4-DMA EUSD 
PR (antigo 
EU23) 

74
Programas, inclusive aqueles em parceria com o 
governo, visando melhorar ou manter o acesso a 
eletricidade e serviço de assistência ao consumidor

G4-EU26 

Este indicador é aplicável 
apenas aos agentes de 
Distribuição. A Chesf apenas 
gera e transmite energia 
elétrica.

Percentual da população não atendida em áreas 
com distribuição ou serviço regulamentados

G4-EU27

Este indicador é aplicável 
apenas aos agentes de 
Distribuição. A Chesf apenas 
gera e transmite energia 
elétrica.

Número de desligamentos residenciais por falta 
de pagamento, discriminados por duração do 
desligamento e por sistema regulatório

G4-EU28

Este indicador é aplicável 
apenas aos agentes de 
Distribuição. A Chesf apenas 
gera e transmite energia 
elétrica.

Frequência das interrupções no fornecimento de 
energia (FEC).

G4-EU29

Este indicador é aplicável 
apenas aos agentes de 
Distribuição. A Chesf apenas 
gera e transmite energia 
elétrica.

Duração média das interrupções no fornecimento 
de energia (DEC).

G4-EU30 52  
Fator de disponibilidade média da usina, 
discriminado por fonte de energia e por sistema 
regulatório

PROVISÃO DE INFORMAÇÃO

G4-DMA EUSD 
PR (antigo 
EU24) 

 A Chesf ainda não realiza a 
gestão desse indicador.

Práticas utilizadas para endereçar barreiras 
relacionadas a linguagem, cultura, baixa 
escolaridade e deficiências para acesso e uso 
seguro de eletricidade e serviços de apoio ao 
consumidor
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INFORMAÇÕES
CORPORATIVAS

SEDE
Rua Delmiro Gouveia, 333
San Martin – Recife – PE
CEP 50761-901

REGIONAIS
Coordenadoria Especial do 
Escritório de Brasília (CBR)
Setor Bancário Norte
Ed. Via Capital
Quadra 2 – Lote 12 – Bloco F
Sala 708 - CEP 70041-906
Fone: (61) 3327-7089
Fax: (61) 3328-5881

Administração Regional  
de Paulo Afonso (APA)
Rua do Triunfo, 170 – Alves de Souza
CEP 48607-020
Fone: (75) 3282-2202
Fax: (75) 3282-2276

Administração Regional  
de Salvador (ASV)
Av. São Rafael, s/n – São Marcos
CEP 41253-190
Fone: (71) 3281-2100
Fax: (71) 3281-2104

Gerência Regional  
de Operação Leste (GRL)
Av. General San Martin 1450
Anexo 6  - Bloco A – Sala 101
San Martin, Recife, PE
CEP 50761-000
Fone: (81) 3334-4569
Fax: (81) 3334-4548

Gerência Regional  
de Operação Norte (GRN)
Avenida Presidente Costa e Silva, 
4677 – Prof. José Walter
CEP 60750-022
Fone: (85) 3499-2833
Fax: (85) 3499-2370 

Gerência Regional de 
Operação de Sobradinho (GRB)
Av. Paulo Afonso, s/n 
Vila São Francisco
CEP 48905-000
Fone: (74) 3612-2222
Fax: (74) 3612-2351

Gerência Regional de 
Operação de Paulo Afonso (GRP)
Rua Bela Vista, s/n – Capuxu
Paulo Afonso – BA
CEP 48606-820
Fone: (75) 3282-2110
Fax: (75) 3282-2607

Gerência Regional de 
Operação Sul (GRS)
Av. São Rafael, s/n – São Marcos
Salvador - BA
CEP 41253-190
Fone: (71) 3281-2200
Fax: (71) 3281-2204

Gerência Regional de  
Operação Oeste (GRO)
Avenida Henry Wall de Carvalho, 
4282 – Parque São João
CEP 64020-720
Fone: (86) 3087-2715
Fax: (86) 3087-2624

Chesf - Xingó (AL)
Rodovia AL 225, km 12 – Piranhas
CEP 57460-000
Fone: (82) 3686-2193
Fax: (82) 3686-2185
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