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UM ANO DE
SUPERAÇÃO
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.

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.

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

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
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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 20172021 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.
6

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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Parque Eólico Chapada I
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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

A CHESF

Concessionária de um dos maiores
sistemas de geração e transmissão do
Brasil, a Chesf possui hoje um parque
de mais de 10 mil megawatts (MW)
de capacidade instalada. Uma das

empresas da Eletrobras, o processo
de geração de energia da Chesf se
concentra no Nordeste com 13 usinas
hidrelétricas e uma usina térmica
biocombustível.

•

•

Os 10 reservatórios que
compõem as hidrelétricas
da Chesf totalizam um
armazenamento de
de metros cúbicos de água.

56,8 bilhões

•

Em 2016, o total de potência
instalada chegou a
A Chesf possui um sistema de
transmissão composto por
de linhas

10.613,13 MW.

20.313,3 km

DIVERSIFICAÇÃO
A Chesf diversifica seus investimentos
em outros empreendimentos de
geração e transmissão por meio de
Sociedades de Propósito Específico
(SPE), com uma capacidade instalada
equivalente de 1.015 MW e 15.644
MW, respectivamente.

A maior participação da Companhia
em SPE refere-se a parques de
geração eólica, 40 no total, e em
outras quatro usinas hidrelétricas. Os
empreendimentos de transmissão
são compostos por 5.296,5 km de
linha de transmissão e 10.650 MVA
de capacidade de transformação
equivalente.
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A CHESF EM
NÚMEROS
GESTÃO
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•

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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ECONÔMICO
Lucro de

R$

Receita operacional bruta de

Receita operacional líquida (ROL) de

3.985,4 13.451,4 12.754,0
760,4 9.018,0
R$

R$

milhões

milhões

EBITDA

milhões

DVA

R$

R$

milhões

milhões

OPERACIONAL
Geração de

20.831 5.296,5 10.613,3
53.808
43%
70%
GWh

de energia

km
de linhas de transmissão

MW

capacidade instalada

A redução nos atrasos
das obras

A média de conclusão dos
empreendimentos chegou a

GWh

comercializados

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

•

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

Investimentos de

R$ 37.882.188 em
programas e projetos de
responsabilidade social

•

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%

AMBIENTAL
•

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
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MAPA ESTRATÉGICO 2017-2021

RESULTADOS

VALORES

IDENTIDADE

Em 2016, a Companhia 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. Dentro do planejamento 2017-2021,
destacam-se como foco de atuação a busca pelo
aumento da eficiência, o compliance e a gestão de
risco. Os objetivos 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.

MISSÃO

VISÃO

Contribuir para o bem estar da sociedade
gerando e transmitindo energia

Segurança

Respeito às
Pessoas com
Justiça e
Equidade

Ser empresarialmente
eficiente e sustentável

Ética e
Transparência

Clientes
Qualidade
da Energia e
Disponibilização
das Instalações

Acionista
Lucratividade,
Rentabilidade e
Imagem

Inovação e
Empreendedorismo

Compromisso
com a
Sociedade

Preservação
do Meio
Ambiente

Empregados
Percepeção de
Pertencimento e
Satisfação

Sociedade
Credibilidade e
Responsabilidade
Socioambiental

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1
3

2
4

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

5

Aprimorar a Governança Corporativa
12
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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.

COMPROMISSOS E
METAS DA ORGANIZAÇÃO
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)

Para saber mais sobre as principais
conquistas da Chesf em 2016, acesse
chesf.gov.br > sustentabilidade
e faça o download do PDF completo
no site
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A Chesf acredita em um modelo de Governança
Corporativa transparente, sustentado pelo
compromisso de operar de forma eficaz e justa

A cultura de boas práticas está intrínseca ao dia a dia
da Chesf, que conduz suas ações sempre pautada por
iniciativas eficazes e transparentes buscando, de forma
contínua, oportunidades de criação de valor para a
organização e suas partes interessadas.
Sua estrutura é gerida e representada pelo Conselho de
Administração, auxiliado pela Diretoria Executiva, pelo
Conselho Fiscal e pela área de Auditoria. 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 diversas 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.
Além disso, os princípios do desenvolvimento
sustentável ficaram ainda mais estratégicos 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.

15
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Diretrizes Estratégicas de Sustentabilidade da Chesf
•
•
•
•

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 bemestar adequadas aos
colaboradores

Para saber mais sobre as
principais iniciativas
aprovadas no ano, acesse
chesf.gov.br > sustentabilidade
e faça o download do PDF
completo no site

REESTRUTURAÇÃO
ORGANIZACIONAL
A Diretoria Executiva da Chesf iniciou, no final de
2016, uma reestruturação organizacional para
promover a racionalização de processos, a redução
de custos operacionais e a modernização da
estrutura. 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.

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 saber mais sobre o processo
de reestruturação, acesse
chesf.gov.br > sustentabilidade
e faça o download do PDF
completo no site
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TRANSPARÊNCIA
E ÉTICA
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, 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”, para fortalecer o tema
por meio de informes internos,
reuniões dos comitês, ouvidoria,
eventos da CIPA e até mesmo nas
assinaturas digitais.

Também em 2016, dando continuidade
ao aprimoramento das práticas de
integridade no ambiente corporativo,
a Chesf criou 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. Além
disso, a Chesf aderiu ao programa
“Eletrobras 5 Dimensões”, que
foca no aprimoramento de práticas
de integridade e na eficiência dos
controles da Companhia.

CANAIS DE
RELACIONAMENTO
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. 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 (chesf.gov.br >
fale conosco)
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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

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. 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).
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, 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.

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO

R$ milhões

(3.985)

(466)

(1.118)

(476)

2014

2015

(5.341)
2012

2013

2016
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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.

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

44,2%

43,0%

R$ milhões

(3.985)

3.985

3.881

9,6%
3,2%
868

Acionistas

Empregados

283
Financiadores

Valor adicionado por segmento

Governos
% Distribuição

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 de
recurso associado no montante de aproximadamente R$ 734 milhões.

Em relação aos resultados
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).

20

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.
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DISPONIBILIDADE DE TRANSMISSÃO E GERAÇÃO
DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DE LINHAS
DE TRANSMISSÃO

99,95

Percentual (%)

O indicador de Disponibilidade
Operacional de Linhas de Transmissão
apresentou um valor que refletiu o bom
desempenho no serviço prestado, com
pequena variação em relação aos anos
anteriores.

99,90

Melhor

99,92

99,92

99,91
99,88

99,85
99,82

99,80
99,75

2012

2013

2014

2015

2016

DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DE LINHAS
DE TRANSMISSÃO

99,95

Percentual (%)

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.
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99,82

99,80
99,75

2012

2013

2014

2015

2016

INVESTIMENTO EM ATIVOS
PRÓPRIOS
INVESTIMENTOS EM ATIVOS PRÓPRIOS
CAGR - 16,3%

1.389

1.365
1.132
877

681
R$ milhões

Os investimentos da Chesf em ativos
próprios no ano de 2016 totalizaram R$
681,4 milhões, assim distribuídos: 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%.

2012

2013

2014

2015

2016
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INVESTIMENTO POR MEIO DE
SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO (SPE)

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 SPE

INVESTIMENTOS EM SOCIEDADE
DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE
CAGR - 1,3%

1.478

896

852

2012

2013
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2014

2015

2016

Baraúnas I, Morro Branco I e Mussambê
(Empreendimentos Eólicos). Em Transmissão, a
Chesf investiu R$ 0,7 milhão na SPE Interligação
Elétrica Garanhuns. A Companhia totaliza 5.282,0
km de linhas de transmissão, correspondentes
a 1.584,2 km equivalentes a sua participação
em SPE.

Para saber mais sobre os resultados da Chesf em
2016, acesse chesf.gov.br > sustentabilidade e
faça o download do PDF completo no site

Parque Eólico Vam Cruz

1.352

1.182

R$ milhões

Em 2016, A Chesf investiu R$ 895,7
milhões em empreendimentos de
Sociedades de Propósito Específico
(SPE) 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 SPE. No período de
2012 a 2016, a Taxa de Crescimento
Anual Composta (CAGR) foi de 1,3%.
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Sala de Operação
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Estratégias de crescimento aliadas à gestão de
riscos em um cenário desafiador marcam a atuação
da Chesf no médio prazo

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 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.

MATRIZ ENERGÉTICA
Diante da crise hídrica nas principais
bacias do sistema interligado,
os investimentos em uma matriz
energética mais diversificada e menos
dependente da hidroeletricidade
possibilita que o atendimento
energético do país seja assegurado.
Com base neste cenário, a Chesf
direcionou investimentos na geração
eólica e térmica na região da bacia
do São Francisco, onde houve alto
impacto da seca.
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
(SPE), 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 SPE
de outros 11 parques eólicos em
construção em Pindaí (BA), com 110
MW a instalar.

25

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE • 2016 • CHESF

Angiquinho
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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 com
foco no investimento em projetos
junto às instituições de Pesquisa
e Desenvolvimento. Além disso, a
empresa também tem investido no
desenvolvimento de projetos em
energia solar, sendo dois deles com
foco em P&D:
• 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)

Outra iniciativa é o projeto “Da ideia
ao mercado: desenvolvimento e
implantação 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.

R$ 27 milhões em programas de P&D+I.
R$ 30 milhões.

Em 2016, a Chesf investiu
Para 2017, esse investimento deve chegar a

Para saber mais sobre os processos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação da
Chesf, acesse chesf.gov.br > sustentabilidade
e faça o download do PDF completo no site
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O momento é de revisão dos padrões e processos
para criar perenidade ao negócio. E o trabalho
começa das portas para dentro

PÚBLICO INTERNO
Neste ano, a Chesf deu início à
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.

PERFIL DOS EMPREGADOS

4.547 empregados,
3.624 homens.

A Chesf encerrou o ano com
sendo
mulheres e

923
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SAÚDE E SEGURANÇA
DO TRABALHO
O foco na segurança continua sendo
uma das premissas da Chesf. Ao
longo do ano a empresa promoveu
uma série de ações para minimizar
os riscos em suas dependências por
meio de avaliações e estudos com
base em sua Política de Segurança
e Saúde no Trabalho e outros
normativos internos. Para proteger
seus profissionais, a Chesf adota uma
série de procedimentos além dos que
estão previstos na legislação, como
o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) e o Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO).

Em 2016, a Chesf intensificou as
iniciativas educacionais sobre Saúde
e Segurança do Trabalho, somando
71 ações que envolveram 2.245
empregados. 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.
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.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
O investimento na profissionalização
de seus empregados é uma das
diretrizes da Chesf. A partir de
soluções criativas, tais como o uso de
multimídia, parcerias institucionais e
a atuação do empregado educador,
os resultados são constantemente
potencializados e possibilitam
otimizar recursos sem perder a
qualidade das ações.

Em 2016, por meio de programas de
educação internos e externos, foram
registradas 636 ações que somaram
187.724 horas de treinamento para
81,15% do quadro. A média de
horas por empregado atingiu 41,39,
superando a meta estipulada pela
Companhia de 40 horas.

Para saber mais sobre as ações voltadas para
o público interno da Chesf em 2016, acesse
chesf.gov.br > sustentabilidade e faça o
download do PDF completo no site
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COMUNIDADE
O relacionamento e engajamento
com as comunidades do entorno das
operações da Chesf se inicia 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 na localização
de empreendimentos, reduzindo
assim os possíveis impactos
socioambientais.

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.

Compromissos voluntários
para a sustentabilidade
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.
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
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 visa incentivar,
organizar, apoiar e reconhecer ações voluntárias
de participação cidadã de seus empregados em
prol da sociedade.
Hospital Nair Alves de Souza
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 do hospital, que hoje
atende 22 municípios do entorno.
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
Executado pela EMBRAPA, o projeto Lago de
Sobradinho oferece conhecimentos técnicos
que possibilitam que os pequenos produtores
agropecuários e pescadores desenvolvam e
aprimorem seus sistemas de produção familiar
agrícola e animal. 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.
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Em 2016 foram investidos R$ 554.039 mil no
projeto.
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.
Educação ambiental
Por meio do Programa de Educação Ambiental
(PEA) da Chesf foram realizados projetos
em comunidades próximas às Linhas de
Transmissão 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
no entorno Complexo Hidrelétrico de Paulo
Afonso e da UHE Xingó com ações de educação
ambiental, saúde e educação.

Para saber mais sobre
as iniciativas junto à
comunidade em 2016,
acesse chesf.gov.br >
sustentabilidade e faça o
download do PDF completo
no site
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CLIENTES
O relacionamento com os clientes é
gerenciado 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.

PERFIL DE CLIENTES

2016

Consumidores industriais potencialmente livres (atendidos pela Lei 13.182)

12

Consumidores industriais livres

5

Distribuidores de energia

45

Comercializadores

6

Número total de clientes

68

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 Eletrobras, que conta com a
participação de todas as empresas do
Grupo. Foram pesquisados os clientes
do negócio Geração e Transmissão.

CLIENTE/NEGÓCIO

1ª PESQUISA 2ª PESQUISA
INTEGRADA 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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FORNECEDORES
A contratação de fornecedores da Chesf
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

6%

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.

3%
Nordeste

0%

Sudeste
Sul

32%

59%

Centro-Oeste
Norte
Estrangeiro

0%

Parque Eólico Vam Cruz
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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

Para a Chesf, a responsabilidade
com o meio ambiente e com a
preservação das áreas de entorno
de suas operações é algo essencial
para a manutenção e perenidade
do negócio. Uma ação que tem
início com o estudo de viabilidade
do empreendimento e se perpetua
com a gestão ambiental dos

empreendimentos, por meio do
recém-criado Núcleo de Planejamento
da Diretoria de Engenharia. Hoje,
todos os empreendimentos da
companhia estão licenciados
ou em processo de renovação e
regularização. Em 2016, a Chesf
investiu o montante de R$ 280.050,65
em projetos de infraestrutura.

Reuniões públicas

Com o apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), em 2016
a Chesf realizou reuniões públicas para debater com a população os
processos de renovação da Licença de Operação da Usina Hidrelétrica de
Xingó (localizada entre os estados de Alagoas e Sergipe) e a renovação
do licenciamento do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, na Bahia. Os
programas ambientais desenvolvidos pela empresa foram apresentados e
discutidos com os participantes, que fizeram sugestões de melhoria com
foco na transparência e assertividade dos processos de renovação.

BIODIVERSIDADE
Sabendo que as usinas hidrelétricas
podem causar impactos significativos
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 e criar
bancos de dados georeferenciados
que possibilitam o menor impacto
na biodiversidade. No caso dos
empreendimentos de transmissão, é

adotado o procedimento de elevação
de torres e são realizados programas
de replantio seletivo e de resgate
de fauna e flora. A Chesf também
mantém uma estação de piscicultura
para repovoamento do rio e dos
reservatórios e 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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Protegendo espécies

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 mil mudas. Já nos reservatórios de Pedra e Funil (BA) foram plantadas
6.759 mudas em 7,51 hectares na Área de Preservação Permanente (APP).
A Companhia também desenvolve um programa de restauração em 10
hectares de mata atlântica no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco,
em Sergipe.

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.
A gestão de recursos hídricos na
Chesf segue a Política da Eletrobras e
monitora o uso racional do recurso em

suas instalações e operações, gerando
informações mensais que consideram
as particularidades das regiões e
estabelecem metas preliminares nas
áreas onde já existem medidores.
Quanto ao descarte de efluentes das
áreas operacionais e administrativas,
existem estações de tratamento
próprias nos empreendimentos ou,
para as unidades que não possuem
estação de tratamento, o efluente
doméstico é descartado na rede
pública de esgoto.

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 implanta os procedimentos para manuseio,
operação, manutenção, transporte, armazenamento e descarte final de produtos
perigosos. Em 2016, o volume de resíduos gerados chegou a 993 toneladas.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Chesf aplica medidas preventivas,
como a contabilização de suas emissões
de GEE desde 2003 e busca a economia
de energia por meio de programas
de eficiência energética. 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 nesses locais, calcula-se uma
economia estimada em R$8 milhões. A
primeira foi instalada no almoxarifado
de Abreu e Lima (PE) e a segunda já
está aprovada para a subestação de
Messias (AL). A ideia é instalar outras
usinas solares nas subestações ao longo
do próximo ano.

Em 2016, o volume de energia economizada atingiu
38

6,346 MWh.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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, como eólica e
fotovoltaica, nos períodos de baixo nível
dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas.

EMISSÕES
A Chesf elabora anualmente seu
inventário de 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, priorizando a geração
solar e eólica, de grande potencial no
Nordeste.

A gestão desse tópico é feita por um
grupo de trabalho multidisciplinar criado
pela Holding. O grupo é responsável pela
avaliação do impacto dessas alterações
nos negócios e pela elaboração de
alternativas a serem implantadas no
parque gerador. Na Chesf, a área de
Gestão de Riscos Corporativos realiza
uma avaliação periódica desses riscos por
meio do levantamento de controles e o
acompanhamento de indicadores e ações
para mitigação dos riscos.
A empresa também está estruturando
um banco de dados para monitorar o
consumo de combustível de sua frota,
além de outras ações de melhoria
técnicas e operacionais 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.

237.924,84 toneladas
50,4 3%

Em 2016, a Companhia apurou a emissão de
de CO2eq
nos escopos 1, 2 e 3. Uma redução de
com relação ao ano anterior associada
à indisponibilidade operacional da UTE Camaçari, que operou somente uma unidade
geradora durante o mês de janeiro.

Para saber mais sobre os resultados e ações
ambientais da Chesf em 2016, acesse
chesf.gov.br > sustentabilidade e faça
o download do PDF completo no site
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