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> 102-14, 102-15 >

UHE APOLONIO SALES



A BUSCA DO EQUILÍBRIO E 
UM OLHAR PARA O FUTURO
Em 2018 a Chesf completa 70 anos de história. Uma 
data marcante para uma empresa que cresceu jun-
to com o Nordeste, superou vários desafios e agora 
trabalha com afinco para se tornar cada vez mais 
moderna e mais eficiente. Os últimos anos têm sido 
desafiadores para a Chesf. Mas nos desafios encon-
tramos também oportunidades de mudança, supe-
ração e reinvenção. Em 2017 isso não foi diferente, 
mas enfrentamos os desafios com um espírito re-
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novado e com a vontade de deixar novamente nos-
sa marca em todo o Nordeste.

Para que a estratégica fosse alcançada, foi 
elaborado um planejamento econômico-financei-
ro, que viabilizou recursos para as necessidades 
definidas. O recebimento de receitas das instala-
ções da Rede Básica do Sistema Existente (RBSE), 
a partir do mês de julho, e a dação em pagamen-
to de algumas Sociedades de Propósito Específico 
(SPE) formaram o principal pilar para a execução 
do planejado. Também foi executado um rígido 
controle das despesas, de forma a contribuir com 
os recursos necessários.

Com esse foco, implantamos o Plano de 
Obras e de Modernização, importante iniciativa 
que mobilizou toda a nossa equipe e nossos públi-
cos de relacionamento para a entrega dos empre-
endimentos nos prazos estabelecidos ou anteci-
pando as datas previstas. É importante destacar o 
recorde anual de entregas de obras de transmissão 
e a inauguração dos primeiros parques eólicos da 
Chesf, Casa Nova II e III (BA).

Com essas entregas, garantimos uma maior ca-
pacidade de transformação, permitindo a transmis-
são de mais energia e com melhor qualidade para 
consumidores residenciais, comerciais e industriais. 
No Nordeste, entre os destaques, estão o reforço no 
atendimento às regiões metropolitanas de Fortale-
za, Teresina, Aracaju e Salvador, além da melhoria na 
confiabilidade de todo o sistema da região.

E esse trabalho de modernização do siste-
ma elétrico e a busca constante pela melhoria no 
desempenho já trouxeram resultados positivos, 
fazendo com que obtivéssemos os melhores índi-
ces de desempenho operacional em cinco anos e 
alcançássemos uma redução significativa no nú-
mero de acidentes de trabalho com afastamento.

Outra iniciativa com foco no futuro e que me-
rece destaque em 2017 é o lançamento de nosso 
Centro de Referência em Energia Solar de Petrolina 
(Cresp) voltado ao desenvolvimento do conheci-
mento científico e tecnológico em geração de ener-



gia solar. Com um investimento de R$ 54,3 milhões, 
demos início à construção de uma planta fotovol-
taica para geração de 3 MWp para a realização de 
pesquisas de geração, tendo em vista que o centro 
se localizará na região com o maior potencial para 
aproveitamento da energia solar no país.

Nossa área de Pesquisa & Desenvolvimento 
ganhou destaque no ano também com a obtenção 
da primeira Carta Patente da Chesf, com o “Aplica-
tivo para Regulação e Paralelismo de Transforma-
dores de Potência”. A tecnologia executa função 
de regular o nível de tensão que é entregue pela 
Chesf às concessionárias de energia. Mais uma 
prova de nossa forte capacidade de reinvenção, 
criatividade e eficiência. 

MUDANÇA PARA O CRESCIMENTO
Todo processo de mudança exige adaptações a 
uma nova realidade. Por isso, em 2017, seguimos 
com o Plano de Aposentadoria Extraordinária 
(PAE), com a saída de 464 empregados de julho a 
dezembro. Também implantamos, de forma efeti-
va, nosso projeto de Reestruturação Organizacio-
nal, um importante passo para a modernização 
da Chesf e que integra uma série de medidas para 
otimizar custos e retomar a sustentabilidade em-
presarial. Esse novo organograma representou 
uma redução de 42,5% das funções gratificadas, 
com economia de custos de cerca de 30%.

Outra iniciativa que trará bons frutos para nos-
sa eficiência operacional, agilidade e economia de 
recursos é o início da implantação – junto com todas 
as empresas Eletrobras – de um Centro de Serviços 
Compartilhados para áreas comuns como Suprimen-
tos, Compras, Contabilidade e Jurídica, que evitará 
a sobreposição de funções e dará a possibilidade de 
contratos mais benéficos para as empresas, seguindo 
o exemplo de sucesso de grandes corporações.
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Além de nossas questões internas, em 2017 

também tivemos um papel muito importante fren-
te a maior crise hídrica vivenciada pela Bacia do Rio 
São Francisco em 80 anos. Passando pelo quinto 
ano seguido de escassez, o rio chegou ao seu volu-
me mínimo de água. Para garantir o uso múltiplo 
das águas pelas populações ribeirinhas e seguindo 
as determinações do Ibama e da Agência Nacional 
das Águas (ANA), temos gerenciado, desde 2013, a 
vazão do Rio São Francisco a partir do Reservatório 
de Sobradinho. O reservatório tem sido fundamen-
tal para a segurança hídrica da Região, em especial 
para os mais de três milhões de habitantes do Mé-
dio e Baixo São Francisco.

Em paralelo, com a integração da área de 
Sustentabilidade à área de Planejamento e Inova-
ção, iremos fortalecer as questões ligadas ao tema. 
Aproveito para reiterar que 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.

Sabemos que 2018 continuará sendo um 
ano de muitos desafios a serem superados. As 
discussões que se desenvolverão durante o ano 
de 2018, sobre o modelo do Setor Elétrico, deve-
rão resultar no equacionamento do maior desa-
fio da Chesf, o aumento de sua receita. Mas hoje 
temos mais clareza de quais são os obstáculos e 
as melhores formas de enfrentá-los para levar a 
Chesf novamente a um cenário de crescimento e 
de destaque na região Nordeste. Continuaremos 
com os nossos compromissos relacionados aos 
Princípios do Pacto Global, dos Princípios de Em-
poderamento das Mulheres, do Programa Pró-E-
quidade de Gênero e Raça e no Enfrentamento à 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. 
Vamos chegar aos nossos 70 anos de história com 
energia para mudar, crescer e reinventar. E para 
isso, contamos com uma equipe engajada, que 
demonstra todos os dias seu compromisso em 
contribuir com o crescimento da Chesf, do Nor-
deste e de todo o país. 

Boa leitura!

Sinval Zaidan Gama
Diretor-Presidente

Enfrentamos os desafios 
com espírito renovado e 
com a vontade de deixar 
novamente nossa marca 
em todo o Nordeste



UMA EMPRESA 
SÓLIDA E RENOVADA

A Chesf encerrou o ano de 2017 fortalecida, resultado 
de um trabalho com diretrizes estratégicas bem defi-
nidas. Trabalhamos fortemente nosso Plano Diretor 
de Negócios 2017-2021 e conquistamos resultados 
importantes para a Companhia.

Internamente, investimos na reestruturação 
organizacional, que passou a ter processos mais 
simples e ágeis, além de ter registrado uma redu-
ção significativa de custos. Também investimos em 
tecnologia. Novos sistemas de gestão estão sendo 
implantados para garantir que a Companhia tenha 

processos integrados e padronizados, tornando as 
informações mais seguras do ponto de vista de to-
mada de decisão. 

Reforçamos nosso compromisso com a éti-
ca e a transparência nas nossas ações, realizando 
uma revisão do estatuto social para nos adequar-
mos à Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), que rege 
questões relacionadas a mecanismos de transpa-
rência e governança, e ainda lançamos a Política 
de Consequências, que estabelece compromissos 
corporativos de combate à corrupção.

Na operação, não só conseguimos retomar 
as obras em atraso e paralisadas, como reduzimos 
os custos operacionais, adequando-os às receitas 
sem comprometer o crescimento do negócio. A re-
tomada do equilíbrio financeiro e o compromisso 
com a entrega dos projetos atraíram novos inves-
tidores, colocando a Companhia em um novo pa-
tamar no mercado financeiro.

Para o próximo ano, os desafios continuam. 
O ano em que completamos sete décadas será 
decisivo para o processo de privatização das em-
presas Eletrobras – uma iniciativa que só tem a 
contribuir com o nosso crescimento. Também 
será um ano para nos firmarmos no mercado 
como referência em geração de energia solar. 
Foram iniciados projetos pilotos, as plataformas 
Solar Petrolina e Solar Fotovoltaica Flutuante no 
Lago de Sobradinho (que juntas somam 8 MW) 
e um projeto de Heliotérmica, os quais nos colo-
carão à frente no mercado. Já avançamos muito 
contribuindo com o desenvolvimento do setor 
de energia do nosso país. E precisamos avançar 
ainda mais!

Wilson Ferreira Junior
Presidente do Conselho de Administração
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SOBRE
O RELATÓRIO

> 102-45 a 102-56, 103-1 >

PARQUE EÓLICO CASANOVA II



Este relatório reúne informações sobre o desempenho econô-
mico-financeiro e socioambiental da Chesf no ano fiscal de 
2017, incluindo todas as operações da empresa no Nordeste: 12 
usinas hidrelétricas, duas usinas eólicas e uma usina térmica 
biocombustível. Também são apresentadas informações dos 10 
empreendimentos – geração e transmissão – que a Chesf pos-
sui em Sociedades de Propósito Específico (SPEs), embora não 
tenham sido escopo de análise dos indicadores GRI Standards.

O documento segue os padrões GRI Standards, opção Es-
sencial ou “Core”. Para facilitar a localização dos indicadores, os 
números aparecem entre parênteses logo após o tema a que se 
referem. Por meio de um processo de materialidade, foram se-
lecionados 168 itens de divulgação, distribuídos em 40 de perfil 
organizacional, 31 de forma de gestão, 72 de desempenho (13 eco-
nômicos, 2 ambientais e 30 sociais) e 25 do suplemento setorial. 
Os indicadores apontados nesse processo refletem o trabalho da 
Chesf relacionado às suas estratégias e aos desafios enfrentados 
em 2017, a partir da visão de seus principais stakeholders. 

Esta publicação, assim como todos os indicadores considerados 
materiais para o negócio, pode ser acessada em: www.chesf.gov.br > 
Sustentabilidade > Visão Geral > Relatórios de Sustentabilidade

SE BONGI
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PROCESSO DE MATERIALIDADE
> 102-42, 102-44 >

TÓPICOS MATERIAIS 2017 >>>

Os temas abordados neste relatório foram definidos 
por meio de um processo de materialidade realizado 
com base nos padrões específicos da GRI G4 e Stan-
dard. Para apoiar o processo foram utilizadas como 
ferramentas o RepRisk1 e o estudo “Sustainability 
Topics for Sectors: What do stakeholders want to 
know?” 2 da Global Reporting Initiative (GRI).

A Companhia optou por consultar stakehol-
ders internos (executivos) para a priorização dos 
tópicos identificados no ciclo passado (2016), além 
de considerar conteúdos setoriais e entrevistas re-
alizadas entre 04 e 07 de dezembro de 2017 com o 
próprio presidente, quatro diretores (Engenharia, 
Operação, Administrativo e Financeiro), cinco líde-
res (das áreas de Governança, Planejamento Estra-

1 Ferramenta utilizada para identificação de riscos socioambientais.

2 Em português: “Tópicos de sustentabilidade para setores:  
o que as partes interessadas querem saber”.

tégico e Sustentabilidade, Meio Ambiente, Relações 
Institucionais e Comunidades e Recursos Humanos) 
e, por escrito, com o presidente da Eletrobras.

Os critérios utilizados para a priorização en-
volveram questões de relevância para o negócio e 
a estratégia da Chesf, tendo em vista: implicações 
financeiras dos impactos relacionados ao tema, in-
fluência no desempenho de longo prazo, nível de 
risco de reputação envolvido e crescimento ou ga-
nho de vantagem competitiva.

No total, foram identificados 16 temas con-
siderados essenciais ao negócio. A partir disso, foi 
aplicado um formulário que permitiu uma classi-
ficação das percepções em relação à importância 
de cada tópico e o seu nível de impacto em: “muito 
importante”, “importante”, “pouco importante” ou 
“sem importância”. O resultado da priorização si-
nalizou cinco tópicos como muito importantes e 11 
tópicos importantes. 

1 Desempenho Operacional Muito importante

2 Água Muito importante

3 Gestão de Risco e Crise Muito importante

4 Inovação, Diversificação e P&D Muito importante

5 Funcionários e Emprego Muito importante

6 Corrupção, Gestão e Ética importante

7 Saúde e Segurança importante

8  Sociedade de Propósito Específico importante

9 Questões de Conformidade importante

10 Comunidades importante

11 Matriz Energética importante

12  Mudanças Climáticas importante

13 Gestão de Fornecedores importante

14 Satisfação (Clientes e Funcionários) importante

15 Volume de Ativos importante

16 Biodiversidade importante

> 102-44,  102-47 >
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Com esse resultado foi possível classificar o grau de importância dos tópicos para a Chesf e 
seus stakeholders, avaliando impactos (positivos e negativos) para ambos. Os tópicos 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.

Aspecto Econômico Aspecto Ambiental Aspecto Social

RRD VR$

P G C

RRDR$

P G C

RRD VR$

P G C

RRD VR$

C

DR$

P G C

Desempenho 
Operacional

Inovação,  
Diversificação  

e P&D
Água Funcionários  

e Emprego

Gestão de 
Risco e Crise 

(emergências e 
calamidades)

P

G

C

Tem probabilidade razoável de afetar a 
sociedade, comunidades do entorno, meio 
ambiente ou sua vida

IMPACTOS PARA A SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE IMPACTOS PARA O NEGÓCIO

O impacto, caso este ocorra, 
será relativamente grave

É importante que a Chesf comunique 
este tema para o público em geral

RR

D

V

R$
Caso ocorra, vai ter implicações 
financeiras razoavelmente altas

Pode influenciar o desempenho 
da Chesf no longo prazo

Possui um certo grau 
de risco reputacional

Possui potencial de crescimento ou 
ganho de vantagem competitiva, na 
perspectiva de longo prazo

> 102-44 >
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SAIBA QUEM SÃO OS STAKEHOLDERS DA CHESF
> 102-42 >

A Chesf considera como stakeholder todas as par-
tes impactadas de forma direta e indireta por seus 
resultados e ações. A identificação desses grupos 
de interesse é orientada pelas diretrizes do Planeja-
mento Empresarial. 

PRÁTICAS DE ENGAJAMENTO
> 102-40; 102-43 >

A Companhia possui um conjunto de práticas de engajamento pré-de-
finidas para se relacionar com seus stakeholders ao longo do ano. As 
ações podem variar entre reuniões, visitas, contatos telefônicos, e-mails, 
informativos de comunicação, contato pela central de atendimento aos 
fornecedores e pesquisas de satisfação com clientes, dependendo da ne-
cessidade de cada público. Também são realizadas atividades de grande 
mobilização, como: audiências públicas, campanhas realizadas com go-
verno e sociedade, ações de qualidade de vida com empregados e fami-
liares, e patrocínio de projetos sociais. 

Essas práticas de engajamento auxiliam a identificar as percep-
ções, sugestões e preocupações dos grupos, dando respostas e tratativas 
adequadas para cada situação. O diálogo com as partes interessadas da 
Chesf é norteado pela Política de Comunicação e Engajamento com Pú-
blicos de Interesse das Empresas Eletrobras, que tem como princípio: 
• Agilidade e precisão. 
• Capacitação, criatividade e inovação. 
• Comprometimento e respeito ao ser humano e ao meio ambiente. 
• Conformidade legal. 
• Eficiência e eficácia empresarial. 
• Equidade e respeito à diversidade. 
• Ética. 
• Sustentabilidade. 
• Transparência. 
• Valorização e motivação das equipes de trabalho.
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ACIONISTAS E INVESTIDORES >>>

> DETALHAMENTO> > CANAIS DE COMUNICAÇÃO >

Eletrobras: 99,5780%
A Chesf, como empresa de capital aberto, está sujeita às regras da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).
A política de relacionamento da Companhia é pautada pela divulgação de 
informações com transparência, caracterizada pelo respeito aos princípios 
legais e éticos, alinhados às normas a que está submetida como concessionária 
de serviço público
A Companhia possui um canal de divulgação de informações em seu portal 
corporativo na internet, www.chesf.gov.br, link “Investidores”. A comunicação 
com seus acionistas é feita via atendimento telefônico, presencial e 
endereçamento eletrônico.

Ministério da Fazenda: 0,347%

Light: 0,016%

Outros: 0,059%

CLIENTES >>>

> DETALHAMENTO > > CANAIS DE COMUNICAÇÃO >

Segmento Comercialização

Consumidores potencialmente 
livres: 12

O relacionamento com os clientes é realizado por meio de pesquisas anuais, 
contatos telefônicos, reuniões, mala-direta, e-mails, publicações no site da Chesf, 
divulgação em jornais e revistas, eventos como congressos e palestras, sites 
especializados do setor elétrico, e leilões de venda de energia.

Consumidores livres: 4

Distribuidores de energia: 49

Comercializadores: 14

Segmento Transmissão

Geradores IE e ICG): 401

O relacionamento com os clientes é realizado por meio de pesquisas anuais, 
reuniões e contatos diretos com seus gestores de contratos.

Transmissoras: 31

Distribuidores: 11

Consumidores: 21

CONHEÇA OS PRINCIPAIS STAKEHOLDERS DA CHESF E A FORMA COMO SE RELACIONAM:
> 102-40 >
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FORNECEDORES >>>

EMPREGADOS, COLABORADORES, 
ESTAGIÁRIOS >>>

> DETALHAMENTO > > CANAIS DE COMUNICAÇÃO >

Fornecedores registrados  
na base de dados

Com os fornecedores registrados em sua base de dados, a Chesf mantém, 
principalmente, relacionamento por meio de correio eletrônico, a fim de 
incentivá-los a participar de suas licitações.

Material: 16.710 fornecedores

Serviço: 11.683 fornecedores

Material e Serviço: 3.622 
fornecedores

Fornecedores ativos em 2017  
(com contrato vigente): 1.090

Com os fornecedores ativos e com os licitantes, a Chesf se relaciona mais 
diretamente por meio da Central de Atendimento a Fornecedores (CAF). 
Com pregoeiros, coordenadores de comissão de licitação e administradores/
fiscais de contratos, a Companhia se relaciona por meio de comunicações 
formais, correio eletrônico, circulares, reuniões, encontros e seminários, e 
publicações no website.

> DETALHAMENTO > CANAIS DE COMUNICAÇÃO >

Empregados (força de trabalho): 4.122

Reuniões, encontros de órgãos normativos e operacionais,  
sistema de correio eletrônico, intranet, jornais internos,  
quadros de aviso e pesquisa de clima.

Empregados de empresas 
terceirizadas: 2.358

Estagiários: 0

Aprendizes: 114

> DETALHAMENTO > > CANAIS DE COMUNICAÇÃO >

 Bancos privados; bancos 
estatais e de economia mista; 
bancos de desenvolvimento 
nacionais e internacionais; 
instituições de fomento; e 
fundos de investimento

O relacionamento com as instituições financeiras é realizado por meio de contatos 
telefônicos, áudio e vídeo conferências, aplicativos de troca de mensagens, 
reuniões presenciais, e-mails, publicações no site da Chesf, divulgação em jornais 
e revistas, eventos como congressos e palestras. 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS >>> 
> 102-40 >
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> DETALHAMENTO > CANAIS DE COMUNICAÇÃO >

Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC)

Implantação de empreendimentos de geração e de transmissão 
integrantes do PAC.

Programa Pró-Equidade de  
Gênero – Secretaria de Políticas  
para as Mulheres

Participação para implementação do Programa Pró-Equidade  
de Gênero na Chesf.

Conselho Municipal de Meio 
Ambiente - Paulo Afonso (BA) Participação de representante da Companhia no Conselho.

Conselho Municipal  
de Defesa Civil Participação de representante da Companhia no Conselho

Programa Luz para Todos - Ministério 
de Minas e Energia

Coordenação, no Nordeste, do Programa Luz para Todos,  
pelo Diretor de Operação.

Programa Nacional de Conservação  
de Energia Elétrica (PROCEL) - Ministério 
de Minas e Energia e Eletrobras

Atuação no Nordeste, juntamente com a Eletrobras, para a 
implementação de projetos (PROCEL nas Escolas, Gestão Energética 
Municipal, Prédios Públicos e Reluz).

Fórum Nacional de Gestão da Ética 
das Empresas Estatais Apoio financeiro e representação da Companhia no Fórum.

Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL)

Participação em reuniões e audiências públicas, workshops e reuniões 
técnicas, envio de informações por meio de correspondências e 
mensagens eletrônicas.

Operador Nacional  
do Sistema Elétrico (ONS)

Relacionamento Operacional: contato permanente entre os Centros de 
Operação da Chesf e o Centro de Operação do ONS sediado em Recife, visando 
a realização da operação do SIN.

Relacionamento Técnico-Normativo: ocorre entre os órgãos de operação, de 
estudos e de manutenção da Chesf com os órgãos de operação, de estudos e 
de planejamento do ONS sediados em Recife e no Rio de Janeiro, por meio de 
correspondências, telefonemas e reuniões.

Relacionamento institucional entre as Diretorias da Chesf e do ONS.

Tribunal de Contas da União (TCU)

A comunicação entre a Chesf e o TCU é formal e protocolar. O instrumento 
utilizado por esse órgão de controle é o ofício e, pela Chesf, a correspondência 
externa. Outra forma de comunicação estabelecida durante a execução dos 
trabalhos de campo é o “Ofício de Requisição” dirigido à Presidência da Chesf. 
A resposta da Chesf costuma ocorrer por e-mail ou por correspondência.

Controladoria Geral da União (CGU)

A comunicação entre a Chesf e a CGU é formal e protocolar. O 
instrumento utilizado por esse órgão de controle é o ofício e, pela Chesf, 
a correspondência externa. Outra forma de comunicação estabelecida 
durante a execução dos trabalhos de campo é a “Solicitação de Auditoria” 
dirigida à Presidência da Chesf. A resposta costuma ocorrer por e-mail ou 
por correspondência.

Comitê Permanente para  
Questões de Gênero do MME  
e Empresas Vinculadas

Participação de representante da Companhia.

ÓRGÃOS E PROGRAMAS PÚBLICOS >>>
> 102-40 >
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> DETALHAMENTO > > CANAIS DE COMUNICAÇÃO >

Federação Regional dos Urbanitários  
do Nordeste (FRUNE)

A Chesf mantém relacionamento com essas entidades 
sindicais por meio de reuniões periódicas e contatos 
formais para elaboração de Termo de Compromisso na 
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT).

A comunicação também se dá por meio do 
acompanhamento do processo de Anistia relativo à Lei nº 
8.878/1994 e a participação em Comissões Paritárias.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias  
Urbanas no Estado de Alagoas

Sindicato dos Eletricitários da Bahia

Sindicato dos Eletricitários do Ceará

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de  
Distribuição de Energia Elétrica no Estado da Paraíba
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias  
Urbanas da Paraíba
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias  
Urbanas no Estado de Pernambuco

Sindicato dos Eletricitários de Sergipe

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias  
Urbanas do Estado do Piauí

Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias  
de Energia Elétrica do Rio Grande do Norte

SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE >>>
> 102-40 >

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, AMBIENTAIS  
E COMUNIDADES >>>

> DETALHAMENTO > CANAIS DE COMUNICAÇÃO >

Abrigo Cristo Redentor 
(Manutenção)

A Chesf manteve relacionamento formal de parceria com essas 
organizações, para a realização de projetos sociais e ambientais  
por meio de convênios, termos de cooperação ou termos de parceria.

Hospital Nair Alves de Souza (HNAS)

Ações de desenvolvimento para 
produtores agropecuários e 
pescadores do território do entorno 
da Barragem de Sobradinho-BA 
(Embrapa Semiárido)
Projeto Construindo Cidadãos  
do Amanhã (Instituto  
D. Helder Câmara)
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> DETALHAMENTO > > CANAIS DE COMUNICAÇÃO >

Universidade Federal de Pernambuco

Projetos de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação (P&D+I) e cursos de diferentes 
naturezas acadêmicas (especialização, 
mestrado e doutorado).

Universidade Federal de Campina Grande

Fundação para Inovações Tecnológicas (FITec)

Universidade de Pernambuco (UPE)

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD) 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL)

Sunlution - Soluções de Geração Solar LTDA.

WEG S.A.

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

> DETALHAMENTO > > CANAIS DE COMUNICAÇÃO >

 Jornais de grande circulação

Ações que fazem parte das atividades diárias da Coordenadoria Especial de 
Relações Institucionais (CER):

- Envio de releases com sugestões de pautas positivas sobre a Chesf;

- Organização de entrevistas exclusivas e coletivas;

- Visitas de cortesia às principais redações;

- Atuação e presença da Chesf nas mídias sociais (Twitter, Facebook e Youtube);

- Notícias sobre a Companhia no Portal Chesf;

- Atendimento às solicitações de informações e pedidos de entrevista.

IMPRENSA/MÍDIA >>>
> 102-40 >

UNIVERSIDADES E CENTROS DE PESQUISA >>>
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RETOMADA NO CONSUMO DE ENERGIA
O ano de 2017 foi marcado pela retomada do consu-
mo de energia elétrica no país. Dados do Comitê de 
Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) apontam 
um crescimento anual de 0,8%, o maior nos últimos 
dois anos, mas com um valor ainda comparável ao 
consumo de 2014. De acordo com dados da Empre-
sa de Pesquisa Energética (EPE), os consumidores 
industriais foram responsáveis pela maior alta, 
que representou 1,1% de crescimento frente ao ano 
anterior. Já o consumo residencial expandiu 0,8%, 
e o de comércio e serviços 0,3%. Para o período de 
2018-2022, a projeção de crescimento médio anual 
de consumo de energia é de 3,9%. 

Sobre o estudo comparativo entre oferta e 
demanda no horizonte 2019 a 2022, a EPE apresen-
tou o balanço estrutural do sistema considerando 
a análise de sensibilidade nas variáveis chave, in-

cluindo restrição hidrológica na vazão da região 
Nordeste. Também foi identificada a existência de 
um excesso de oferta para os próximos anos, mas 
a expansão dessa oferta continuará sendo necessá-
ria, principalmente a partir de 2022, e viabilizada 
com a realização dos leilões de energia nova3.

AMBIENTE REGULATÓRIO > 103-2, 103-3 >

O setor de energia no Brasil é considerado pelo Go-
verno Federal como fundamental para a retomada 
econômica do país por três grandes fatores: poten-
cial de atração de investimentos em geração, trans-
missão e distribuição de energia elétrica; benefício 
às cadeias produtivas; e pelo bem-estar associado 
ao consumo de energia pelas famílias.

Diante dessa relevância, em maio de 2017 o 
Ministério de Minas e Energia apresentou à Câma-
ra de Deputados uma revisão do modelo de gestão, 
considerando um panorama onde, entre outros, os 
regimes hidrológicos são desfavoráveis e compro-
metem a capacidade de geração de energia elétrica 
a custos baixos, sendo as tarifas de energia pressio-
nadas por encargos setoriais e indenizações.

O novo modelo de negócio do Ministério tem 
como princípio respeitar os contratos firmados, 
melhorar a eficiência na gestão, a racionalidade 
econômica, a isonomia entre agentes, o diálogo e a 
transparência. Essa nova atuação tem como objeti-
vo: a alocação adequada de riscos entre os agentes; 

3 Fonte: Ministério de Minas e Energia - leilões de energias novas.

http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/cmse-consumo-total-de-energia-volta-a-crescer?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fpagina-inicial%2Foutras-noticas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_32hLrOzMKwWb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
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4 Mais informações: Energia e Mineração: A visão do Governo 
Federal

5 Metodologia baseada em uma previsão orçamentária projeta-
da sem levar em consideração o que ocorreu nos anos anterio-
res, com o objetivo de rever todo o processo “do zero”. Analisa a 
necessidade de despesas de cada processo individualmente e 
apoia a gestão financeira das organizações.

a melhoria do ambiente de investimentos com a 
redução da insegurança jurídica e da instabilidade 
regulatória; segurança energética a preços com-
petitivos; desburocratização e simplificação dos 
procedimentos administrativos; promoção da pro-
dutividade, da eficiência e da inovação; e o restabe-
lecimento do preço enquanto sinal econômico que 
guia decisões de investimento. 

Para tanto, o Governo tem realizado algumas 
ações, como fazer valer a Lei 13.360/16, que reafirma 
o papel da eficiência e da racionalidade econômica 
na atração de investimentos para o setor elétrico, e 
o Decreto 8.828/16, que dá maior flexibilidade para 
a gestão de contratos de compra de energia pelas 
distribuidoras e autoriza a ANEEL a implantar a ta-
rifa binômia para consumidores de baixa tensão, 
em linha com as melhores práticas internacionais. 
O Governo também pretende realizar uma consulta 
pública sobre modelo de comercialização de ener-
gia, a fim de colher subsídios para o debate sobre a 
expansão do mercado livre de energia elétrica.

Além disso, em 2017 o Governo previu uma ex-
pansão de 5.062 MW (3,3% da capacidade total), dos 
quais: 24,8% de fonte eólica, 10,7% de fonte solar e 
61% de fonte hidráulica (UHEs, PCHs e CGHs). E já 
contratou a expansão, até 2022, de 21.277 MW, a fim 
de garantir a oferta de energia para a retomada do 
crescimento econômico4. > 103-2, 103-3 > 

MERCADO DE ATUAÇÃO
Ainda que o consumo de energia no Brasil tenha 
registrado crescimento, o atual cenário do setor 
elétrico é instável diante da possibilidade de deses-
tatização das operações que envolvem as empresas 
Eletrobras. A estratégia de atuação da Chesf em 
2017, diante desse cenário, consistiu em estruturar 
um modelo de gestão com foco no equilíbrio finan-
ceiro, nos controles e no monitoramento de ações 
previstos no Plano de Negócio e na busca constan-
te pela eficiência, tornando-se uma empresa mais 
sinérgica e revitalizada. 

O cenário da crise hídrica, considerado o pior 
em 90 anos, colocou na pauta da Companhia a ne-
cessidade de alternativas para suprir a demanda 
de energia com soluções de curto e longo prazos. 
O desbloqueio dos recursos da Chesf permitiu que 
fosse possível abrir outras linhas de crédito e a reto-
mada dos investimentos trouxe novas perspectivas 
e condições para se realizar, de forma segura, as ati-
vidades e projetos que a Companhia havia se com-
prometido. Para o futuro, a Chesf está estruturando 
a implantação do Orçamento Base Zero5 (OBZ). 

A Chesf ainda realizou uma revisão do estatu-
to social (alinhado às diretrizes da Eletrobras) para 
se adequar à Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), prin-
cipalmente no tocante aos mecanismos de transpa-
rência e governança, como regras para divulgação 
de informações, práticas de gestão de risco, códigos 
de conduta, formas de fiscalização pelo Estado e 
pela sociedade, constituição e funcionamento dos 
conselhos, assim como requisitos mínimos para 
nomeação de dirigentes. A Companhia tem aplica-
do as novas diretrizes desde junho de 2017, em ca-
ráter experimental, a frente do prazo de dois anos, 
determinado para as empresas se adequarem à Lei. 

A atuação da Companhia também foi focada 
no planejamento e elaboração de portfólio de no-
vos empreendimentos de geração e transmissão, 
tendo por base referências de geoprocessamento. 
A integração entre as áreas ambiental, geotecno-
logia e de projetos foi primordial para a evolução 
desse processo. Os novos empreendimentos visam 
à produção de energia renovável eólica e solar (re-
ferencial de pesquisa energética com índice de sus-
tentabilidade e avaliação socioambiental e econô-
mica dos projetos), tendo como premissa a escolha 
de projetos com menor impacto social e ambiental. 

Vale ressaltar que a Companhia tem como 
estratégia ser referência em energia fotovoltaica. 
A criação de um Centro de Referência em Energia 
Solar em Petrolina (CRESP) irá contribuir para o al-
cance desse objetivo. > 102-15 > 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/Apresenta%C3%A7%C3%A3o+CME+10.05.2017.pdf/d30735be-5d73-434e-a1a3-94da7b6e1753
http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/Apresenta%C3%A7%C3%A3o+CME+10.05.2017.pdf/d30735be-5d73-434e-a1a3-94da7b6e1753


4



A CHESF
> 102-1 A 102-7, 102-13, 102-16, EU1, EU3, EU4 >

UHE PAULO AFONSO



Uma trajetória voltada para o desenvolvimento do país

A CHESF28

Constituída em 1948, a Chesf (Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco) está consolidada como 
a concessionária de um dos maiores sistemas de 
geração e transmissão do Brasil. Subsidiária da Ele-
trobras, a Companhia – de sociedade anônima de 
capital misto – possui sede em Recife (PE) e atua na 
geração, transmissão e comercialização de energia 
elétrica no território brasileiro. O processo de gera-
ção de energia da Chesf se concentra no Nordeste 
e é influenciado pelo regime hidrológico da região.

Ao todo, a Companhia possui 12 usinas hi-
drelétricas, com 10 reservatórios, que juntos arma-
zenam 55,8 bilhões de metros cúbicos de água, res-
ponsáveis por 99,8% da sua energia produzida em 
2017. Possui ainda uma usina térmica biocombustí-
vel e dois parques eólicos que, junto com as hidrelé-
tricas, totalizam uma capacidade de 10.670,23 MW 
de capacidade instalada. 
> EU1 >

> USINAS > > RIO > > CAPACIDADE INSTALADA (MW) >

HIDRELÉTRICAS - 10.262,33

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

EÓLICAS - 61,10

UEE Casa Nova II - 32,90

UEE Casa Nova III* - 28,20

TERMELÉTRICA - 346,80

Camaçari** - 346,80

TOTAL 10.670,23

* Em fase de teste operacional, com previsão de operação comercial em fev/18.
** Em processo de encerramento da concessão. Todas as unidades com operação comercial suspensa.

CAPACIDADE INSTALADA DA CHESF >>>



UHE XINGÓ
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As regiões Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-O-
este recebem a energia produzida pela Chesf por 
meio de um sistema de transmissão, composto por 
20.531,9 km de linhas que operam com níveis de 
tensão variando de 69 kV a 500 kV e abastecem o 
Sistema Interligado Nacional (SIN). 
> EU4 >

O Sistema de Transmissão também é composto 
por 119 subestações6 de potência (considerando-se 
nesse total as subestações de outras transmissoras 
em que a Chesf possui ativos) e mais 14 subestações 
elevadoras de usinas, as quais, juntas, totalizam 
57.321,50 MVA de capacidade de transformação. 

Em 2017, a Companhia incrementou 298 km 
de cabos de fibras ópticas OPGW7, passando a ope-
rar com 10.113 km. Essa tecnologia é responsável 
por enviar energia elétrica ao consumidor final de 
forma estável, com alta velocidade e baixa perda, 
oferecendo um serviço confiável e de qualidade. 
> EU4 > Além das instalações próprias, a Chesf in-

veste em outros empreendimentos de geração e 
transmissão por meio de Sociedades de Propósito 
Específico (SPEs), que agregam 10 parques de gera-
ção eólica e outras quatro usinas hidrelétricas ao  
portfólio de atuação da Companhia. Vide mais in-
formações nas páginas 49 e 50.

> KV > > KM >

69 254,5

138 462,6

230 14.444,19

500 5.372,9

TOTAL 20.531,9

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

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



A CHESF30

A atuação da Chesf, em todas as instâncias, está ali-
nhada aos 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. 

MISSÃO
Contribuir para o bem-estar 

da sociedade gerando e  
transmitindo energia

VISÃO
Ser empresarialmente  
eficiente e sustentável

VALORES
> Segurança

> Respeito às Pessoas com justiça e equidade
> Ética e Transparência

> Inovação e empreendedorismo
> Compromisso com a Sociedade 
> Preservação do Meio-Ambiente

PRINCÍPIOS E VALORES
> 102-16 >



CARTA, PRINCÍPIO OU 
OUTRA INICIATIVA

DATA DE 
ADOÇÃO

AMBIENTAL, 
ECONÔMICO 
OU SOCIAL?

INICIATIVA 
OBRIGATÓRIA OU 

VOLUNTÁRIA?

PAÍSES OU  
OPERAÇÕES 
ONDE SÃO  
APLICADAS

GRUPO DE STAKEHOLDERS 
ENVOLVIDOS NO  

DESENVOLVIMENTO  
E GOVERNANÇA DESSAS 

 INICIATIVAS 

1. Pacto Global 2009 As três  
dimensões Voluntária Brasil Todos os stakeholders

2. Declaração de 
Compromisso no 
Enfrentamento à 
Violência Sexual 
contra Crianças e 
Adolescentes

2014 Social Voluntária Brasil Todos os stakeholders

3. Princípios de  
Empoderamento  
das Mulheres  
(ONU Mulheres)

2011 Social Voluntária Brasil Força de trabalho

4. Programa Pró-
Equidade de Gênero 
e Raça

2007 Social Voluntária Brasil Força de trabalho

COMPROMISSOS VOLUNTÁRIOS 
> 102-12 >

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA
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A Chesf tem como Visão estratégica garantir o cres-
cimento sustentável da Companhia e, para tanto, 
assume compromissos com iniciativas nacionais e 
internacionais para a disseminação e o desenvolvi-
mento do tema. 
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> NOME >
> ASSENTO NO  
CONSELHO DE 

 GOVERNANÇA >

> PARTICIPAÇÃO 
EM PROJETOS 

OU COMISSÕES >

> CONTRIBUIÇÃO 
FINANCEIRA >

> DIRETORIA
RESPONSÁVEL >

Associação Brasileira das Grandes 
Empresas de Transmissão de 
Energia Elétrica (ABRATE)

Assembleia Geral e 
Conselho Diretor Sim Sim DO

Associação Brasileira das Empresas 
Geradoras de Energia Elétrica 
(ABRAGE)

Assembleia Geral e 
Conselho Fiscal Sim Sim DO

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) Não Sim Sim DE

Comitê Brasileiro de Barragens Sim Sim Sim DE

Comitê da Bacia Hidrográfica do 
São Francisco (CBHSF)

Representante  
do Segmento de  

Hidroeletricidade
Sim Não DO

Comitê Nacional Brasileiro de 
Produção e Transmissão de Energia 
Elétrica (CIGRÉ)

Diretoria Executiva 
(Diretoria Financeira) Sim Sim PR

Comitê de Patrocínio da Secretaria 
Especial de Comunicação Social da 
Secretaria Geral da Presidência da 
República (SECOM/PR)

Não Sim Não PR

Comissão de Ética Pública da 
Secretaria Executiva de Ética 
Pública da Presidência da República

Não Sim Não PR

Fórum Nacional de Gestão da Ética 
nas Empresas Estatais, mantido 
através do Acordo de Cooperação 
Técnica e Financeira, acordado 
atualmente por 20 empresas 
partícipes

Não Sim Sim PR

Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH)

Membro Conselheiro 
pelas Concessioná-

rias e Autorizadas de 
Geração Hidrelétrica

Sim Não DO

Fundação COGE Sim Sim Sim DG

Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) Não Não Sim PR

A Companhia também participa, de forma estraté-
gica, de associações e comitês que realizam fóruns 
e discussões sobre sustentabilidade, além de pro-
mover políticas públicas relacionadas ao setor. 
> 102-13 >
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RECONHECIMENTOS E PRÊMIOS
Em 2017, a Chesf recebeu os seguintes prêmios e 
reconhecimentos:

>  Prêmio Jorge Furtado de Desenvolvimento Regio-
nal: o projeto de responsabilidade social “Desenvol-
vimento de ações para produtores agropecuários e 
pescadores do território no entorno da barragem 
de Sobradinho-BA”, desenvolvido em parceria com 
a Embrapa Semiárido, foi premiado na categoria 
Projetos Inovadores para Implantação no Território. 

>  IV Prêmio Melhores Empresas para Trabalhado-
res com Deficiência: pelo primeiro ano, a Compa-
nhia participou da premiação e foi uma das três 
selecionadas na categoria “Boas Práticas”, concor-
rendo com outras 52 instituições.

>  15º Benchmarking Brasil: a Companhia ficou en-
tre as “Top Ten” com o Programa Vivendo e Apren-
dendo, fazendo da Chesf uma Empresa-Cidadã 
pelo resgate da dignidade de homens e mulheres 
pela apropriação da palavra falada e escrita.

>  XXIV Seminário Nacional de Produção e Trans-
missão de Energia Elétrica (SNPTEE): a Companhia 
recebeu premiação honrosa pelo trabalho apresen-
tado “Investimento em Segurança e Saúde no Tra-
balho como Estratégia Empresarial”, demonstrando 
a redução de custos associados à ocorrência de aci-
dentes do trabalho e de doenças ocupacionais.

>  Corrida Circuito das Estações - Etapa Primave-
ra: premiada como empresa com maior núme-
ro de participantes.

>  Carta Patente: os Estados Unidos e, de forma 
subsequente, a China publicaram a concessão 
da carta patente relativa à inovação tecnológica 
que está sendo utilizada em subestações. O “Apli-
cativo para Regulação e Paralelismo de Transfor-
madores de Potência” foi desenvolvido dentro do 
Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Ino-
vação da Empresa. A tecnologia executa função 
de extrema importância para o sistema elétrico, 
pois regula o nível de tensão entregue pela Chesf 
às concessionárias de energia e que, por sua vez, 
chega ao consumidor final.

MODELO DE NEGÓCIO
O objetivo do negócio da Chesf consiste em ge-
rar e transmitir energia, e a estratégia de atuação 
das principais áreas da Companhia tem como 
foco garantir que essa produção, cada vez mais 
renovável, seja comercializada e chegue até o 
consumidor final. O desafio é a melhoria contí-
nua da eficiência nas operações, oferecendo so-
luções integradas e inovadoras para as pessoas, 
empresas, cidades e para o país. A busca por re-
sultados que tragam valor aos stakeholders, não 
só no curto, mas também no médio e longo prazo, 
move o dia a dia da organização. 

> NOME >
> ASSENTO NO  
CONSELHO DE 

 GOVERNANÇA >

> PARTICIPAÇÃO 
EM PROJETOS 

OU COMISSÕES >

> CONTRIBUIÇÃO 
FINANCEIRA >

> DIRETORIA
RESPONSÁVEL >

Memória da Eletricidade Não Não Sim PR

Câmara Americana de Comércio 
(AMCHAM) Não Sim Sim PR

Associação Brasileira de Energia 
Eólica (ABEEÓLICA) Não Não Sim PR



Infraestrutura
Investimentos totais  
R$ 1.420,80 milhões 

Custos com geração de 
energia R$ 3,42 milhões

ERP - posição do proje-
to em 31/12/2017 39,5%

CSC - posição do 
projeto em 31/12/2017 

50,0%

LT
119 substações

UHE
2 projetos*
11.633 MW

UEE
12 projetos*

290 MW

UFV
1 projetos*

3 MW

LT
8 projetos

698km
expansão

20.531,9km 
de linha

PRINCIPAIS IMPACTOS
Escassez Hídrica

Mudança / Intensidade de Ventos
Contratos de Arrendamento

Regulação
Manutenção

PRINCIPAIS IMPACTOS
Deslocamento

Conflitos
Mão de Obra

Sociais

PROJETOS EM CONSTRUÇÃO PROJETOS EM OPERAÇÃO***

UHE
12 usinas

10.262,3 MW

UFV
1 usina **
5,1 MW

UEE
2 usinas
61,1 MW

Naturais
Água utilizada 

para gerar  
bioenergia 

105,2  
bilhões m3

Restauração de 
Biomassa (ha) 

110

Sociais
Investimentos em 

projetos sociais 
R$ 35,2 milhões

Patrocínios  
culturais 6

Humanos
Programas de 

desenvolvimento 
458 ações e  

R$ 1,2 milhão 
investidos

Número de
Colaboradores 

4.122

Financeiro
Investimentos* 

R$ 5,44
bilhões

Receitas
R$ 5.754
milhões 

 
Dívida Líquida

R$ 2.014,6
milhões

NOSSOS RECURSOS

* Até 2021; ** Piloto em Sobradinho (BA) e Balbino (AM), 
*** Exclusivos da Chesf - Próprios

A CHESF34



COMPARTILHADO

Consumidores
Potencialmente Livres

12

Consumidores
Livres

4

Distribuidores
49

Comercializadores
14

Investidores/
Acionistas

Investidores/
Acionistas

EBITDA
R$ 589,9
milhões

Lucro/Patrimônio
R$ 1.044,0

milhões

Clientes

Clientes
Energia Gerada

15.209 MW

Satisfação
81,0%

Colaboradores

Colaboradores
Horas de

treinamento
185.648

horas

Sociedade Civil

Sociedade Civil
Qualificação de Mão  
de Obra 425 ações  

de educação corporativa

Pessoas Beneficiadas 
pelos Programas/Projetos 

da Empresa
21.122 pessoas

Horas mensais doadas 
pela Chesf para trabalho 
voluntário no horário de 
expediente 300 horas

LEGENDA: UHE - Usina Hidrelétrica; UEE - Usina de Energia Eólica; UFV Usina Fotovoltaica; PCH - Pequenas Centrais Hidrelétricas; LT - Linhas de 
Transmissão; UTE - Usina Termelétrica.

COMERCIALIZAÇÃO

GERAÇÃO DE VALOR

RESULTADOS
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A CHESF EM 
NÚMEROS 

GESTÃO

Reestruturação 
organizacional: redução de 
47,0% das unidades 
organizacionais; redução 
de 42,5% das funções 
gratificadas; redução de 
27,4% no custo com 
funções gratificadas; e 
redução de 4,0% no 
orçamento de custeio.

OPERACIONAL

10.670,23 MW  
de capacidade instalada

Conclusão de  
25 obras  

de transmissão
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ECONÔMICO

Lucro de  
R$ 1,0 bilhão

EBITDA de  
R$ 589,0 milhões

DVA de R$ 3,9 bilhões 

AMBIENTAL

Mais de 3.700 
pessoas, entre adultos 

e crianças, em atividades 
educativas nos temas de 

meio ambiente 

SOCIAL

185.648 horas  
de treinamento, superando a meta 

de 40 horas por empregado

 R$ 35,2 milhões 
destinados para as áreas de saúde, 
segurança alimentar, educação e 

geração de trabalho e renda



LT JARDIM-CAMAÇARI

A CHESF38

ESTRATÉGIA
CORPORATIVA

Em 2017, as empresas Eletrobras iniciaram o desa-
fio de implantar ações com base no Plano Diretor 
de Negócios e Gestão (PDNG) para o período 2017-
2021, que estabelece um conjunto de diretrizes eco-
nômico-financeiras, associadas a limites de inves-
timento, capacidade de endividamento, indicação 
de metas de expansão e custo de capital. 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

Conheça o desdobramento das estratégias acessan-
do o site de Relações com Investidores da Eletro-
bras: ri.eletrobras.com > Central de Resultados 

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 Geração e  

Transmissão
18.  Comercialização integrada de energia

http://ri.eletrobras.com


RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE › 2017 › CHESF 39

ESTABILIZAÇÃO  
E CRESCIMENTO

Com base no PDNG da Eletrobras, a Chesf elabo-
rou seu Plano de Negócios e Gestão (PNG) para o 
mesmo período, abordando temas relacionados 
à evolução recente dos negócios de geração e de 
transmissão, à perspectiva de expansão da Com-
panhia, ao estudo de oportunidades e às ques-
tões regulatórias. Seguindo as metas estabeleci-
das, em 2017 as iniciativas do PNG trouxeram os 
seguintes resultados:

Plano de Obras de Transmissão: a Diretoria de 
Engenharia e Construção priorizou 47 empreendi-
mentos 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 di-
reto necessário para 2017 totaliza R$ 593 milhões e, 
para 2018, R$ 223 milhões. Para a realização do in-
vestimento previsto na implantação desse Plano 
de Obras, houve a necessidade de buscar um orça-
mento de investimento suplementar de R$ 277 mi-
lhões para 2017.

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 refe-
rem-se à conclusão da Linha de Transmissão e da 
Subestação que permitirá o escoamento da ener-
gia de Casa Nova II e III. Para a realização do inves-
timento previsto de R$ 264 milhões para a implan-
tação desse Plano de Obras, houve a necessidade 
de buscar suplementação do orçamento de inves-
timento de R$ 152 milhões para 2017.



A  Receitas (Geração e Transmissão)
B  Pessoas, Serviços e Materiais
C   Depreciação
D   Indenizações (Geração eTransmissão)
E   Serviços da Dívida
F   Investimentos
G    Devolução de Antecipação deFuturo  

Aumento de Capital (AFAC)
H   Venda de Ativos
P   Potenciais Impactos  

(Resultados e Desempenho)

P

P

B

ENTRADAS

EM REALIZAÇÃO

A

C E F G

D H

P

A CHESF40
PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO 

A Gestão da Chesf é direcionada por um Plano de Negócio e Ges-
tão (PNG) que define o plano de trabalho da Companhia pelos 
próximos cinco anos. Em 2017, o PNG passou por uma revisão 
com base nos cenários político e econômico e no Plano de Dire-
trizes de Negócio e Gestão (PDNG) da Eletrobras, mas se mantém 
alinhado ao Mapa Estratégico da Companhia, que não foi alte-
rado. O tema foi apresentado para a diretoria por meio de um 
workshop realizado pela área de Planejamento Estratégico. 

Em conformidade com o planejamento 2017-2021, o foco 
de atuação da Chesf em 2017 foi a busca pelo aumento da efi-
ciência, compliance e gestão de risco. Ao longo do ano, a Chesf 
também trabalhou um Plano de Eficientização para adequar 
os custos com Pessoal, Material, Serviços de Terceiros e Outras 
despesas (PMSO), por meio de uma reestruturação e eficienti-
zação de processos nas áreas. 
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EmpregadosAcionistas Clientes Sociedade

Missão
Contribuir para o bem estar 

da sociedade gerando e 
transmitindo energia

Segurança Ética e 
Transparência

Compromisso 
com a 

Sociedade

Respeito às 
Pessoas com 

Justiça e 
Equidade

Inovação e 
Empreende-

dorismo

Preservação 
do Meio 

Ambiente

Visão
Ser empresarialmente 
eficiente e sustentável

Lucratividade, 
Rentabilidade 

e Imagem

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

  Executar a Operação e 
Manutenção com Eficiência 

e Qualidade 

Aumentar a Rentabilidade 
da Organização

Aprimorar a Governança 
Corporativa

 Implantar Novas Obras 
de Expansão e Melhorias 

Priorizando o Aumento da 
Rentabilidade

Credibilidade e 
Responsabilidade 
Socioambiental

Qualidade da Energia 
e Disponibilização 

das Instalações

Percepção de 
Pertencimento e 

Satisfação

1 2 3

4 5
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Os Objetivos Estratégicos são desdobrados em Estraté-
gias e Iniciativas. Cada estratégia possui um indicador 
associado e as iniciativas são compostas por diversos 
projetos, permitindo o envolvimento e a participação de 
todos os níveis organizacionais no Planejamento Estra-
tégico. O monitoramento do Planejamento Estratégico 

é realizado por meio de reuniões com a Diretoria Execu-
tiva e o corpo gerencial de primeiro nível, permitindo o 
acompanhamento dos desvios entre as metas e os resul-
tados apurados. Em 2017, foram realizadas seis reuniões 
de monitoramento. Os temas abordados e os principais 
resultados alcançados são apresentados abaixo:

> TEMAS ABORDADOS > > OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO > > RESULTADOS ALCANÇADOS>

Custos Operacionais e Reestruturação  1 - Aplicar as melhores práticas de gestão de mudanças,  
de conhecimento e de pessoas

Redução de 4% em relação ao orçado em 10 contas priorizadas: hora extra; gratificação de sobreaviso; periculosida-
de; exames periódicos; transportes; obras, manutenção e conservação; segurança física, viagens e documentação.

Redução de 42,5% da quantidade de funções gratificadas e 27,3% nos custos com gratificações.

Reestruturação em 47% das unidades organizacionais, passando de 301 unidades para 162.

Índices Econômico-Financeiros  2 - Aumentar a rentabilidade da organização

Lucro de R$ 1.044,0 milhões, representando 73,8% a menos* do que o ano anterior.

Receita operacional líquida (ROL)** apresentou uma diminuição* de 61,3% em relação ao exercício anterior. 

Margem EBITDA*** foi de 12,0% em 2017 e 6,0% no ano anterior, representando um aumento de 
6,0 pontos percentuais.

R$ 3.423,1 milhões de Custos e Despesas Operacionais apresentando uma diminuição**** 
de R$ 2.813,6 milhões (45,1%) em relação ao exercício anterior.

Desempenho na Expansão da  
Geração e Transmissão 

3 - Implantar novas obras de expansão e melhorias  
priorizando o aumento da rentabilidade

Concluídas as Usinas de Energia Eólica (UEE) Casa Nova II e III.

Implantação de 24 Empreendimentos de Transmissão, estabelecendo o maior número de obras energizadas da 
história da Chesf.

Desempenho nas Melhorias de O&M  
de Geração e Transmissão

4 - Executar a operação e manutenção com  
eficiência e qualidade

Redução expressiva do número de desligamentos de 205, em 2016, para 76 em 2017, contribuindo para a melhoria 
dos indicadores operacionais da Chesf.

Melhorias (62) na Transmissão, dos quais 17 foram em Linhas de Transmissão, 10 em Subestações, 25 em Proteção e 
Automação e 10 em Telecomunicações.

Adequação em 17 Instalações para Tele-assistência.

Governança Corporativa 5- Aprimorar a Governança Corporativa

Treinamento online de Ética e Integridade, promovido pela Universidade das Empresas (UNISE), para disseminação 
de princípios éticos e conceitos de integridade corporativa de forma ampla para todos os empregados, alcançando 
97% de adesão.

Lançamento do Canal de Denúncias das Empresas Eletrobras, que passou a receber, de forma centralizada, todas as 
denúncias relativas às Empresas do grupo.

Alienação de Bens Não Operacionais N/A
Venda de 17 dos 22 imóveis não operacionais, previstos para o período. Incluídos 2 outros imóveis, não considerados 
anteriormente no PNG, e que também foram negociados, contribuindo assim para o alcance de 98% da meta de 
valor previsto inicialmente.

MONITORAMENTO DO PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO >>>



Em conformidade com o planejamento 2017-2021, o foco
de atuação da Chesf em 2017 foi a busca pelo aumento da 
eficiência, compliance e gestão de risco.
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> TEMAS ABORDADOS > > OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO > > RESULTADOS ALCANÇADOS>

Custos Operacionais e Reestruturação  1 - Aplicar as melhores práticas de gestão de mudanças,  
de conhecimento e de pessoas

Redução de 4% em relação ao orçado em 10 contas priorizadas: hora extra; gratificação de sobreaviso; periculosida-
de; exames periódicos; transportes; obras, manutenção e conservação; segurança física, viagens e documentação.

Redução de 42,5% da quantidade de funções gratificadas e 27,3% nos custos com gratificações.

Reestruturação em 47% das unidades organizacionais, passando de 301 unidades para 162.

Índices Econômico-Financeiros  2 - Aumentar a rentabilidade da organização

Lucro de R$ 1.044,0 milhões, representando 73,8% a menos* do que o ano anterior.

Receita operacional líquida (ROL)** apresentou uma diminuição* de 61,3% em relação ao exercício anterior. 

Margem EBITDA*** foi de 12,0% em 2017 e 6,0% no ano anterior, representando um aumento de 
6,0 pontos percentuais.

R$ 3.423,1 milhões de Custos e Despesas Operacionais apresentando uma diminuição**** 
de R$ 2.813,6 milhões (45,1%) em relação ao exercício anterior.

Desempenho na Expansão da  
Geração e Transmissão 

3 - Implantar novas obras de expansão e melhorias  
priorizando o aumento da rentabilidade

Concluídas as Usinas de Energia Eólica (UEE) Casa Nova II e III.

Implantação de 24 Empreendimentos de Transmissão, estabelecendo o maior número de obras energizadas da 
história da Chesf.

Desempenho nas Melhorias de O&M  
de Geração e Transmissão

4 - Executar a operação e manutenção com  
eficiência e qualidade

Redução expressiva do número de desligamentos de 205, em 2016, para 76 em 2017, contribuindo para a melhoria 
dos indicadores operacionais da Chesf.

Melhorias (62) na Transmissão, dos quais 17 foram em Linhas de Transmissão, 10 em Subestações, 25 em Proteção e 
Automação e 10 em Telecomunicações.

Adequação em 17 Instalações para Tele-assistência.

Governança Corporativa 5- Aprimorar a Governança Corporativa

Treinamento online de Ética e Integridade, promovido pela Universidade das Empresas (UNISE), para disseminação 
de princípios éticos e conceitos de integridade corporativa de forma ampla para todos os empregados, alcançando 
97% de adesão.

Lançamento do Canal de Denúncias das Empresas Eletrobras, que passou a receber, de forma centralizada, todas as 
denúncias relativas às Empresas do grupo.

Alienação de Bens Não Operacionais N/A
Venda de 17 dos 22 imóveis não operacionais, previstos para o período. Incluídos 2 outros imóveis, não considerados 
anteriormente no PNG, e que também foram negociados, contribuindo assim para o alcance de 98% da meta de 
valor previsto inicialmente.

*Esta variação é decorrente do reconhecimento em 2016, dos valores homologados pela Aneel, relativos aos ativos de transmissão das instalações  
denominadas de Rede Básica do Sistema Existente – RBSE. 
**Considera as deduções de impostos e encargos setoriais.
***Razão entre o EBITDA e a Receita Operacional Líquida (ROL).
****Redução decorrente, principalmente, da variação de R$ 3.123,6 milhões apurada no registro de provisão/reversão de impairment/contrato  
oneroso, sendo registrada reversão de R$ 763,3 milhões em 2017 contra o registro de provisão de R$ 2.232,1 milhões em 2016.
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A Chesf busca 
investir em projetos 

inovadores para 
cumprir seu 

compromisso com 
a sociedade e com o 

meio ambiente



A Chesf tem como valores o compromisso com a sociedade e a 
preservação do meio ambiente e, portanto, busca investir em 
projetos inovadores que vão ao encontro desses propósitos. 
Diante do potencial climático que a região Nordeste oferece, a 
Companhia investiu, em 2017, em empreendimentos de gera-
ção de energia eólica e solar em diferentes Estados da região. 

Com relação à geração de energia termelétrica, a Chesf 
tem priorizado participar de empreendimentos com tecnolo-
gia a base de gás natural, que é ambientalmente mais adequa-
do por poluir menos que outros combustíveis fósseis. 

No segmento de transmissão, em 2017 não houve partici-
pação em novos leilões. A Companhia priorizou a implantação 
dos empreendimentos contratados e os novos reforços e m in-
stalações existentes.

Também foram acompanhados pelo Conselho de Administra-
ção e Fiscal, periodicamente, o alcance de metas financeiras, 
operacionais, de governança e socioambientais estabelecidas 
no Contrato de Metas e Desempenho Empresarial (CMDE). Na 
maioria dos indicadores monitorados pela Chesf – relacionados 
ao desempenho econômico-financeiro, operacional, governan-
ça e socioambiental –, as metas foram atingidas durante o ano 
de 2017. Vale ressaltar que os esforços continuarão com o obje-
tivo de alcançar a sua totalidade (100%), para o próximo ciclo. 

Para 2018, a Companhia adquiriu um novo software de 
Gestão Estratégica, que permitirá a avaliação em tempo real 
dos indicadores financeiros, operacionais e socioambien-
tais, além do acompanhamento de obras e melhorias a se-
rem implementadas, o que trará maior agilidade na tomada 
de decisões dos gestores.

NOVOS NEGÓCIOS 
> 102-2, 102-6, 102-15, 102-29, 102-31, 103-2, 103-3 >
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA

> 102-45 a 102-56 e 103-1 >

UHE SOBRADINHO

PACTO GLOBAL

ODS
TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

INDÚSTRIA 
INOVAÇÃO E  
INFRAESTRUTURAS

PAZ, JUSTIÇA 
E INSTITUIÇÕES 
EFICAZES

PARCERIAS PARA  
A IMPLEMENTAÇÃO 
DOS OBJETIVOS
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A estrutura de governança 
corporativa da Chesf 
se traduz em processos 
administrativos pautados 
pela transparência e a 
contínua criação de valor

As práticas de governança corporativa da Chesf vi-
sam garantir os direitos dos acionistas e a sustenta-
bilidade do negócio, alinhados à prestação de contas 
aos investidores e à sociedade, e a ética no relaciona-
mento com os públicos de relacionamento. 

Com foco na transparência e na manutenção 
de um relacionamento ético com todos os seus pú-
blicos, a estrutura de Governança da Chesf é com-
posta por uma Assembleia Administrativa e um 
Conselho de Administração que, com o auxílio da 
Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, da Ouvido-
ria e da Auditoria, é responsável pelas principais 
deliberações e decisões na gestão do negócio. Os 
atos de gestão administrativa são fiscalizados pela 
Auditoria Interna, pelo Conselho Fiscal e pelos ór-
gãos de controle externos Controladoria Geral da 
União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU).



Assembleia 
Geral

Conselho  
Fiscal

Conselho  
de Administração

Ouvidoria Auditoria

Diretoria 
Executiva Presidência

Diretoria 
Econômico-
Financeira

Diretoria de 
Operação

Diretoria 
de Gestão 

Corporativa

Diretoria de 
Engenharia e 
Construção

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
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Em 2017, foram realizadas cinco reuniões de Assembleia Geral, sendo uma ordinária e quatro 
extraordinárias, para a discussão de diversas iniciativas ligadas ao plano de negócios da Com-
panhia. Além disso, ocorreram 21 reuniões do Conselho de Administração, 13 reuniões do Conse-
lho Fiscal e 67 reuniões da Diretoria Executiva. > 102-18 >

• Plano de Negócios da Chesf - PNG 2017-2021 
• Fluxo de Caixa
• Reestruturação Organizacional 
• Custo do serviço da dívida
• Aportes em Sociedades de Propósito Específico (SPEs) 
• Auditoria, Ouvidoria e Comissão de Ética
• Consulta Pública 33
• Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
• Centro de Serviços Compartilhados e
• Hospital Nair Alves de Souza (HNAS)

AS PRINCIPAIS PAUTAS APRESENTADAS AO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FORAM: 

PRINCIPAIS INICIATIVAS

Os assuntos para deliberação do Conselho de Administração são pautados por meio de docu-
mento “Encaminhamento de Assunto ao Conselho de Administração (EACA)”. Assuntos estraté-
gicos são abordados por meio de apresentações e documentos adicionais disponibilizados aos 
Conselheiros.  > 102-34 >

UHE ANGIQUINHO
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REALIZAÇÕES DA GOVERNANÇA (CONSELHO) EM 2017

PAUTA OBJETIVO STATUS

Atualização da Identidade 
Empresarial

Promover a racionalização de processos, 
redução de custos operacionais e 
a modernização da sua estrutura 
organizacional.

Implantado

Atualização do Mapa  
Estratégico 2017-2021 Sustentabilidade e Eficiência Empresarial. Em realização

Restabelecimento do Fluxo  
de Caixa Equilibrar o Fluxo de Caixa até o final de 2017. Realizado

Priorização de Obras de 
Transmissão e Geração

Priorizar os Empreendimentos com 
Processos Licitatórios já homologados. Em realização

Implantação do Programa 
Eletrobras 5 Dimensões

Aprimorar as Práticas de Integridade no 
ambiente corporativo. Em realização

Termo de Cooperação com a Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa

Integração e uso mútuo de infraestrutura 
de telecomunicações entre a Chesf e a 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Termo firmado. Em fase  
de implantação.

Mais detalhes sobre a Governança da Chesf podem ser consultados em chesf.gov.br > A Empresa.

VERTEDOURO DE ITAPARICA

https://www.chesf.gov.br/empresa


GOVERNANÇA CORPORATIVA

Na estrutura organizacional da Chesf, as questões 
ambientais e sociais são responsabilidade da Supe-
rintendência de Planejamento da Expansão e Meio 
Ambiente e da Superintendência de Relações Insti-
tucionais, respectivamente vinculadas à Diretoria de 
Engenharia e Construção e à Presidência. Os demais 
tópicos financeiros e econômicos estão distribuídos 
na Superintendência de Planejamento e Controle 

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 bem-estar adequadas aos colaboradores

Econômico-Financeiro, Superintendência de Execu-
ção Econômico-Financeira e Superintendência de 
Contabilidade, vinculadas à Diretoria Econômico-Fi-
nanceira. > 102-20, 102-22, 102-23, 102-31, 102-44 >

As diretrizes estratégicas de Sustentabili-
dade da Companhia estão presentes no Plano de 
Negócio e são consideradas nas decisões de curto, 
médio e longo prazos.

GOVERNANÇA E 
SUSTENTABILIDADE

Entre as ações realizadas pelo Comitê de Sustentabilidade em 2017, destacam-se: 
>  Execução de projetos de sustentabilidade incluídos no Plano de Negócios e Gestão 

(PNG) da Chesf.
>  Normatização da gestão de consumo de água, energia, combustível e coleta seletiva.
> Campanhas para eficiência de energia elétrica.
>  Participação na definição e priorização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), para integração da Agenda 2030 da ONU à estratégia das Empresas Eletrobras. 

As diretrizes estratégicas  
de Sustentabilidade da Chesf 
estão presentes em seu 
Plano de Negócio

52
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TRANSPARÊNCIA  
E ÉTICA 
> 102-17, 102-25, 103-2 > 

Ao longo de sua trajetória, a Chesf tem consolidado 
a ética e a conduta de excelência em suas atividades 
como valores organizacionais. Todos os empregados 
recebem o Código de Ética e de Conduta no momen-
to de sua integração, e sua disseminação é realizada 
de forma constante por meio da Comissão de Ética, 
dos gestores e da área de Recursos Humanos. 

A Companhia também assegura a ausência de 
conflito de interesse, determinando que os mem-
bros dos Conselhos de Administração e Fiscal, assim 
como os Diretores, respondam a questionários defi-
nidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
e Comissão de Ética Pública (CEP). Além disso, todos 
os empregados têm acesso, por meio da intranet ou 
portal eletrônico da Chesf, ao Sistema Eletrônico de 
Prevenção de Conflito de Interesses (SECI), da Con-
troladoria Geral da União (CGU). 

Vale ressaltar que os membros da estrutura de 
Governança, além de assumirem o compromisso de 
adesão ao Código de Ética e de Conduta e ao Pro-
grama de Integridade, por meio da assinatura de 
documentos específicos, patrocinam e monitoram 
as ações do Programa, criado pela Eletrobras e con-
duzido na Chesf pela Assessoria de Conformidade 
e Gestão de Riscos. As denúncias relacionadas à Lei 
Anticorrupção e a outros casos de violação do Có-
digo de Ética e de Conduta são recebidas por meio 
de um Canal de Denúncias único para as empresas 
Eletrobras, e são tratadas pelo Comitê do Sistema 

de Integridade (CSI), formado por representantes 
da Eletrobras e de todas as empresas do grupo. A 
Companhia também possui uma Comissão de Éti-
ca, que pode receber em seu canal denúncias de 
violação de condutas éticas, e uma Ouvidoria, para 
tratamento de outros tipos de manifestações rece-
bidas do público interno e externo.

Em 2017, a Eletrobras iniciou um ciclo de trei-
namentos intitulado “Governança, Integridade e 
Mercado de Capitais”, em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Gestão Corporativa (IBGC), direciona-
do aos conselheiros e diretores das empresas Ele-
trobras. O cronograma de treinamentos se encerra-
rá em 2018. > 102-27, 103-3 >

A Campanha “Ética em Tudo para Tod@s”, que 
visa fortalecer o tema por meio de informativos in-
ternos, reuniões dos comitês, ouvidoria, eventos da 
CIPA e até mesmo nas assinaturas digitais, também 
teve continuidade e foi fortalecida no XIII Seminá-
rio do Fórum Nacional de Gestão Ética nas Estatais, 
sediado pela Chesf. O evento foi transmitido para 
todas as regionais e contou com a presença da alta 
liderança da Companhia. Ainda relacionado ao 
tema Ética, a Diretoria de Conformidade da Holding 
organizou um evento em 2017, em todas as empre-
sas Eletrobras, para destacar os principais projetos 
em andamento no âmbito do Programa de Integri-
dade (Compliance), bem como as ações necessárias 
para a Certificação SOX. > 102-17 >

REUNIÃO DE MONITORAMENTO
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Programa Eletrobras 5 Dimensões 

Em 2017, a Chesf deu continuidade às ações do “Programa Eletrobras 5 Dimensões”, 
criado em 2016 com o objetivo de aprimorar o Programa de Integridade já existente 
nas empresas Eletrobras. A Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos conduziu 
a implantação de novos procedimentos para fortalecer as práticas de integridade cor-
porativa, com destaque para algumas ações, como o início do processo de background 
check (verificação de antecedentes) de conselheiros indicados pela Chesf para com-
por os Conselhos e Diretorias nas SPEs (Sociedades de Propósito Específico). Também 
deu início a um projeto piloto de Due Diligence e avaliação de riscos de fornecedores 
críticos, processo que será consolidado em 2018.

O Programa tem como base o modelo proposto pela Controladoria Geral da 
União (CGU) e as diretrizes do Committee of Sponsoring Organizations of the Trea-
dway Commission (COSO), e prevê a implantação de ações e projetos com base em 
cinco dimensões, abaixo relacionadas: 

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.

GESTÃO DE RISCO
Com base na Política de Gestão de Riscos das Em-
presas Eletrobras, a Chesf possui uma Matriz de 
Riscos, derivada da Matriz de Riscos das empresas 
Eletrobras, que classifica e tipifica os riscos atrela-
dos ao seu negócio. A Matriz contém quatro pilares 
– Estratégico, Financeiro, Operacional e Conformi-
dade – que contemplam as seguintes categorias: 
Modelo de Negócio, Estratégia de Mercado, Imagem 
e Reputação, Investimentos, Liquidez, Geração e Co-
mercialização, Socioambiental, Gestão de Pessoas, 
Legislação e Normas, entre outros. Tais categorias 
são desdobradas em eventos de riscos potenciais, 
que são analisados de acordo com a probabilidade 
e impactos, com base na metodologia COSO ERM e 
COSO 2013 e nas normas ABNT NBR ISO 31000:2009 
e ABNT ISO GUIA 73:2009. > 102-11; 102-18 >

O Comitê de Riscos é responsável por priori-
zar os riscos que serão analisados e monitorar os 
resultados, além de contribuir na atualização da 

Política e da Matriz de Riscos das empresas Eletro-
bras e definir as matérias a serem encaminhadas 
à aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho 
de Administração. 

Com relação aos controles internos, anual-
mente a Chesf participa do processo de Certifi-
cação SOX para garantir a conformidade aos re-
quisitos da lei norte-americana Sarbanes-Oxley. 
A certificação envolve as etapas de revisão anual 
da documentação referente aos processos de ne-
gócios e de governança, previamente definidos no 
escopo, e testes de eficácia dos controles internos, 
realizados tanto pela administração, sob respon-
sabilidade da Auditoria Interna da Chesf, quanto 
pelo auditor independente. Todas as empresas 
do grupo participam do processo de certificação 
como subsidiárias da Eletrobras, para que a Hol-
ding mantenha a negociação de suas ações na Bol-
sa de Valores de Nova Iorque (NYSE). 
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COMITÊS 
> 102-18 >

Em 2017, a Chesf contou com quatro Comitês para 
apoiar a gestão dos negócios e dar mais agilidade 
aos processos de análise e à tomada de decisão. 

Comitê de Sustentabilidade Empresarial: res-
ponsável por consolidar propostas de melhoria de 
gestão e monitorar resultados dos planos de ação. 
Também delibera sobre a Política de Sustentabili-
dade da Companhia, sob aprovação da Diretoria, 
e coordena o levantamento de informações para 
os Relatórios Anuais. Foram realizadas 12 reuniões 
ordinárias em 2017.

Comitê de Planejamento Empresarial: responsável 
por avaliar, monitorar e atualizar o Planejamento 
Estratégico da Companhia, propondo indicadores 
de acompanhamento alinhados às melhores práti-
cas do mercado. Também é responsável por divulgar 

o planejamento e acompanhar os desdobramentos 
das metas. Foi realizada uma reunião em 2017.

Comitê de Riscos: responsável por definir, com-
preender e monitorar os riscos internos e exter-
nos que podem afetar os negócios da Companhia. 
É composto por uma equipe multidisciplinar com 
representantes de todas as diretorias. Foram rea-
lizadas cinco reuniões em 2017.

Comitê de Gestão do Programa Chesf de Pesquisa 
& Desenvolvimento + Inovação: responsável pela 
elaboração e gerenciamento do Programa de Pes-
quisa da Chesf. Esse Comitê também é responsável 
por estabelecer o relacionamento com entidades 
externas e revisar, anualmente, as atividades que 
se referem ao programa. Foram realizadas duas 
reuniões em 2017.

EQUIPE DE CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS
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A Chesf tem como princípio o respeito às pessoas 
e evidencia essa prática por meio de mecanismos 
que atendam às expectativas das partes de inte-
resse com relação ao negócio. Dessa forma, a cada 
dois anos a Companhia realiza a Pesquisa Inte-
grada da Eletrobras para medir a satisfação de 
seus clientes, sendo a última realizada no biênio 
2016/2017. A Pesquisa foi direcionada aos seguin-
tes públicos, por negócio: 

RESULTADOS DA CHESF NA 2ª PESQUISA INTEGRADA DA ELETROBRAS

•  Geração: consumidores livres, potencialmen-
te livres, comercializadoras e distribuidoras.

•  Transmissão: distribuidoras, consumidores 
livres, potencialmente livres e geradoras.

O resultado da consulta, que utilizou como base 
a metodologia “Janela do Cliente”, demonstrou um 
bom nível de satisfação com a Chesf, numa correla-
ção entre os graus de satisfação e de importância.   
> 102-40; 102-43  >

Em 2017, a Chesf também realizou uma pesqui-
sa de satisfação com os Agentes de Distribuição para 
avaliar os serviços de operação prestados pela Compa-
nhia. O resultado foi uma média de 8,2 pontos, numa 
escala de 0 a 10. 

A pesquisa faz parte do processo de aten-
dimento aos Requisitos do Sistema de Gestão da 
Qualidade da Operação da Chesf, no qual todos 
os órgãos da Operação de Sistema e Instalações 
da Companhia estão certificados na Norma ISO 
9001:2008. Dentre os procedimentos estabeleci-
dos, estão as reuniões anuais com Clientes (Distri-
buidoras de Energia). No ano, foram realizadas 10 

reuniões presenciais (uma por Distribuidora) com 
os Agentes de Distribuição.

A Ouvidoria é outro mecanismo de gestão utili-
zado pela Companhia para se aproximar de seus pú-
blicos de relacionamento. Os assuntos mais relevantes 
mencionados em 2017 (cerca de 80%) foram: Recursos 
Humanos, Área de Servidão, Situação Econômico-Fi-
nanceira, Operação e Manutenção, Serviços Gerais, Co-
municação Empresarial, Meio Ambiente, Expansão da 
Geração e Administração Superior. A Comissão de Éti-
ca e o canal Fale Conosco (0800 9793 090) são outras 
ferramentas que facilitam o relacionamento da Chesf 
com seus públicos de interesse. 

CANAIS DE RELACIONAMENTO 
 > 102-43, 103-2, 103-3 > 

Satisfação das 
comercializadoras com 

relação aos negócios  
de geração

Satisfação das 
distribuidoras com 

relação aos negócios  
de geração e 
transmissão

Satisfação dos clientes 
industriais com relação 
aos negócios de geração

Satisfação dos 
acessantes dos 

serviços de 
transmissão 

Média global da 
satisfação dos 

clientes 

82%

77,2%

80,6%

80,9%

83,9%



Ações implantadas
A partir de manifestações recebidas, a Chesf implantou algumas ações, 
como a disponibilização de informações sobre o volume de chuva (em 
mm) na área do reservatório de Sobradinho e dados hidrológicos obtidos 
no posto hidrométrico de Remanso – cota média (m) e chuva (mm) – no 
Portal Corporativo. Esta oportunidade de aperfeiçoamento na disponibi-
lização de informações foi identificada pela Ouvidoria, em conjunto com 
a Diretoria de Operação.

Solicitações Denúncias

Elogios

Sugestões Reclamações

56%

32%
9%

2%

1%

MANIFESTAÇÕES POR TIPOManifestações dos stakeholders 

A Chesf tem como compromisso analisar e 
dar uma devolutiva a todas as manifestações 
levantadas por meio de seus mecanismos for-
mais de relacionamento. Existem os canais 
formais para o público externo (e-mail, Fale Co-
nosco, Relações Públicas, Imprensa, Inovação e 
Ouvidoria) e para o público interno (Comissão 
Ética e informativo interno “Chesf Hoje”). To-
das as informações cadastradas são verifica-
das pela Chesf. As demandas provenientes 
especificamente do canal Imprensa são dire-
cionadas para o clipping de notícias, onde são 
geradas as tratativas e respostas, conduzidas 
pela Superintendência de Relações Institucio-
nais, por meio dos canais de comunicação da 
Companhia ou releases.  > 102-40, 102-41 >

Em 2017, a Companhia registrou 616 de-
mandas em seus canais formais, sendo 592 
manifestações postadas na Ouvidoria e 24 
pelo Canal de Denúncias Eletrobras. > 102-44 >

Em 2017, a Chesf lançou um canal independente de cap-
tação de denúncias. O processo, que era realizado pela 
Ouvidoria por meio de um sistema interno, passou a 
ser realizado por uma empresa externa, enfatizando o 
compromisso com o sigilo e a imparcialidade no dire-
cionamento dos casos. Concomitante ao lançamento 
do Canal foi criado o Comitê do Sistema de Integridade 
(CSI), formado por representantes da Eletrobras e suas 
subsidiárias, para acompanhar e direcionar o trata-
mento das denúncias de forma padronizada. 

Em 2017, também foi lançada a Política de 
Consequências, que tem como objetivo estabelecer 

compromissos corporativos de combate à corrup-
ção, às práticas anticoncorrenciais, aos conflitos 
de interesses e outras infrações. Além disso, a Po-
lítica busca orientar a aplicação de consequências 
às ações e condutas em desacordo com o Código de 
Ética e de Conduta das empresas Eletrobras, com 
o Programa de Integridade da Eletrobras e com as 
normas internas e legais.

O contato com a Ouvidoria e demais canais 
de relacionamento pode ser feito por e-mail (ou-
vidoria@chesf.gov.br) ou pelo portal Fale Conosco 
(www.chesf.gov.br/page/faleconosco).

Fonte: Sistema de Ouvidoria – SOU e canal de denúncias, acesso em jan/2018

http://www.chesf.gov.br/page/faleconosco
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CONFIRA OS TEMAS DAS MANIFESTAÇÕES 
REGISTRADAS EM 2017:

OUVIDORIA COMISSÃO ÉTICA

“FALE CONOSCO 
(0800 979 3090 E/

OU MEIOAMBIENTE@
CHESF.GOV.BR)”

“RELAÇÕES PÚBLICAS 
(RP@CHESF.GOV.BR)”

ASSUNTOS REGISTRADOS

Recursos Humanos

Questões ligadas ao item 2.2.3 do 
Código de Ética: Discriminação, 
Preconceito, Violência Verbal, 
Humilhação e Constrangimento.

Viveiro Florestal  
de Xingó  
(solicitação  
de mudas).

Visitas Técnicas 
(palestras sobre 
Geração, Transmissão  
e Meio Ambiente).

Área de Servidão Solicitação de Visita 
Técnica.

Econômico-
Financeiro

Denúncia de Invasão 
de Faixa de Linha de 
Transmissão.

Operação e 
Manutenção

Solicitação de 
informações 
sobre atividades 
desenvolvidas  
pela Chesf.

Serviços Gerais

Comunicação 
Empresarial

Meio Ambiente

Expansão da Geração

Administração Superior

Fundiário

A Chesf tem como princípio 
o respeito às pessoas e por 
isso trabalha para atender às 
expectativas de seus stakeholders 

SALA DE 
COMANDO
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INOVAÇÃO IMPRENSA

ASSUNTOS REGISTRADOS

Religamento Monopolar e Tripolar Adaptativo  
de Linhas de Transmissão.

Externo: Inauguração de Obras; Energização de 
Subestações; Crise Hídrica; Balanço Financeiro.

Desenvolvimento de um Medidor  
Ótico de Tensão.

Interno: Saúde do Empregado; Segurança;  
Campanha de Gênero; Compliance; Voluntariado.

Armazenamento distribuído de energia  
e seus impactos rança e Qualidade  
no Sistema de Transmissão.

Denúncia de Invasão de Faixa de  
Linha de Transmissão.

Aerogeradores: melhorias no processo  
de conversão de energia.

Qualidade da água em reservatório no Rio São Francisco.

Biotecnologia contra infestação do Mexilhão.

Monitoramento de barragens de UHE.

Manejo integrado de vegetação em LTs, SEs e pátios UHE.

Identificação de cabos aéreos através de 
reconhecimento de imagens.
Batimetria do fundo dos reservatórios e estudos sobre 
circulação da água nos mesmos.

EM 2017, A COMPANHIA INCORPOROU EM SUA LINHA DE PESQUISA NOVE TEMAS SU-
GERIDOS PELO PÚBLICO DO CANAL DE RELACIONAMENTO INOVAÇÃO: 

1. Desenvolvimento de um Medidor Óptico de Tensão.
2.  Armazenamento distribuído de energia e seus impactos no aumento da segurança e qua-

lidade no sistema de transmissão.
3.  Melhorias no Processo de Conversão de Energia dos Aerogeradores.
4.  Qualidade da água em reservatório no rio São Francisco.
5.   Biotecnologia contra infestação do Mexilhão Dourado8 .
6. Monitoramento de barragens de UHE.
7.  Manejo integrado de vegetação em linhas de transmissão, subestações e pátios de UHE.
8.  Identificação de cabos aéreos por meio de reconhecimento de imagens.
9.  Batimetria9  do fundo dos reservatórios e estudos sobre a circulação da água nos mesmos.

8  O mexilhão dourado é um molusco de água doce que vive naturalmente nos rios da China e do Sudoeste da Ásia. 
Foi introduzido acidentalmente na América do Sul há mais de 10 anos, por meio da água de lastro de navios mer-
cantes descarregada nos portos argentinos no rio da Prata. É uma espécie invasora, com grande capacidade de 
incrustação, com rápida taxa de crescimento e grande força reprodutiva.

9  Mensuramento da profundidade das massas de água (oceanos, mares, lagos etc.) para determinação da topogra-
fia do seu leito.
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GESTÃO
E RESULTADOS

UHE PAULO AFONSO IV



RESULTADOS 
ECONÔMICOS
> 103-2, 103-3 >

UHE SOBRADINHO 
ECLUSA



Para a Chesf, o ano de 2017 foi marcado pela reto-
mada do equilíbrio financeiro da Companhia, que 
encerrou o ano com fluxo de caixa estável e com as 
dívidas quitadas. Essa conquista, aliada à entrega de 
projetos e a uma gestão estruturada e transparente, 
atraiu novos investidores e recuperou a confiança do 
mercado financeiro. 

Esse balanço está traduzido em números. 
Comparado a 2016, um ano atípico devido à ho-
mologação da ANEEL – relacionada aos ativos de 
transmissão das instalações denominadas de Rede 
Básica do Sistema Existente (RBSE) –, que impactou 
o caixa de forma positiva, o resultado registrado 

pela Companhia em 2017 demonstra a maturidade 
financeira alcançada.

A homologação contribui para uma receita de 
R$ 13,5 bilhões em 2016, reduzida para R$ 5,7 bilhões 
em 2017. Ainda assim, a Companhia demonstra 
uma performance relevante nos indicadores finan-
ceiros, mesmo com percentuais menores que os 
anos anteriores.

O EBITDA, indicador de desempenho financei-
ro que reflete o potencial de geração de recursos de-
correntes das atividades operacionais da empresa, 
alcançou o patamar de R$ 589,9 milhões, 29% me-
nor que 2016.”

2013

R$
 m

ilh
õe

s

20152014 2016 2017

EBITDA

7.889

-72

546 760 590

192,5%

-2,0% 13,5% 6,0% 12,0%

EBITDA R$ mil

Margem EBITDA (%)
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O valor econômico gerado é outro indicador que demonstra o desempenho positivo da 
Chesf. Foram gerados R$ 3,9 bilhões de valor econômico, 57% a menos que o ano ante-
rior, o qual registrou R$ 9,0 bilhões, em função da homologação. > 201-1 >

E, por fim, a Companhia registrou lucro de R$ 1,0 bilhão, frente a R$ 4,0 bilhões em 2016, 
uma redução de 74%.

Acionistas Empregados Terceiros Governos

R$
 m

ilh
õe

s
R$

 m
ilh

õe
s

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO

1.044

 (466)  (1.118)

1.231

 (476)

472

 3.985 

1.165

 1.044 

26,7%

31,4%

12,1%

29,8%

Valor adicionado por segmento

% Distribuição

2013 20152014 2016 2017
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EM MILHARES DE REAIS

> DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO >  > 201-1 > > 2017 > > 2016 > > 2015 >

1- Receitas 5.732.458,00 13.303.731,00 4.633.001,00

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços 5.754.161,0 13.414.442,00 4.717.816,00

1.2) Outras receitas - - -

1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios - - -

1.4)  Provisão para créditos de liquidação duvidosa  
- Reversão/(Constituição) -21.703,00 -110.711,00 -84.815,00

2-  Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui os valores de impostos - 
ICMS, IPI, PIS e Confins) 1.892.705,00 -4.923.603,00 3.446.809,00

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos 1.566.553,00 -1.605.884,00 -2.196.676,00

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros -243.195,00 -257.814,00 -244.261,00

2.3) Perda/Recuperação de valores ativos 609.982,00 -2.543.623,00 -509.803,00

2.4) Outras 692.939,00 -516.282,00 -496.069,00

3- Valor Adicionado Bruto (1-2) 3.839.753,00 8.380.128,00 1.186.192,00

4- Depreciação, Amortização e Exaustão -96.083,00 -101.753,00 -106.565,00

5- Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4) 3.743.670,00 8.278.375,00 1.079.627,00

6- Valor Adicionado Recebido em Transferência 168.956,00 739.631,00 232.643,00

6.1) Resultado de equivalência patrimonial -27.167,00 456.751,00 -16.566,00

6.2) Receitas financeiras 195.764,00 282.487,00 319.456,00

6.3) Outras 359,00 426.702,00 -70.247,00

7- Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6) 3.912.626,00 9.018.006,00 1.312.270,00

8- Distribuição do Valor Adicionado 1.231.374,00 9.018.006,00 1.312.270,00

8.1) Pessoal 1.231.374,00 867.732,00 776.999,00

     8.1.1) Remuneração direta 986.375,00 644.040,00 583.639,00

     8.1.2) Benefícios 204.208,00 183.794,00 156.599,00

     8.1.3) F.G.T.S. 40.791,00 39.898,00 36.761,00

8.2) Impostos, taxas e contribuições 1.165.046,00 3.881.802,00 808.809,00

     8.2.1) Federais 1.012.665,00 3.752.368,00 648.750,00

     8.2.2) Estaduais 146.596,00 124.610,00 150.208,00

     8.2.3) Municipais 5.785,00 4.824,0 9.851,0

8.3) Remuneração de capitais de terceiros 472.157,00 283.089,00 202.454,00

     8.3.1) Juros 445.671,00 267.557,00 182.800,00

     8.3.2) Aluguéis 15.215,00 15.532,00 19.654,00

     8.3.3) Outras 11.271,00 - -

8.4) Remuneração de capitais próprios 1.044.049,00 3.985.383,00 -475.992,00

     8.4.1) Juros sobre o capital próprio - - -

     8.4.2) Dividendos 30.600,00 - -

     8.4.3) Lucros retidos/Prejuízo do exercício 1.013.567,00 3.985.275,00 -475.864,00

     8.4.4)  Participação dos não controladores nos lucros retidos  
(só para consolidação) -118,00 108,00 -128,00

Mais detalhes sobre as informações financeiras podem ser encontrados em 
chesf.gov.br > Demonstrações Financeiras 
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INVESTIMENTO POR 
MEIO DE SOCIEDADE 

DE PROPÓSITO 
ESPECÍFICO (SPE)

“Em 2017, a Chesf investiu R$ 522,5 milhões em em-
preendimentos de Sociedades de Propósito Especí-
fico (SPEs), por meio da Integralização de Capital e 
da realização de Adiantamentos para Futuro Au-
mento de Capital. A redução de 41,7%, comparada 
aos investimentos do ano anterior, deve-se ao iní-
cio da operação da maioria das SPEs. No período de 
2013 a 2017, a Taxa de Crescimento Anual Compos-
ta (CAGR) foi de -18,5%.”
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Os investimentos da Chesf em Geração por meio 
de SPE totalizam 16.570,81 MW, correspondendo a 
3.074,54 MW equivalentes, o que totaliza R$ 522,5 
milhões. Desse montante, R$ 434,3 milhões foram 
aplicados nas Sociedades de Propósito Específico 
(SPE) ESBR, Norte Energia e Sinop (Empreendi-
mentos Hidrelétricos) e R$ 87,9 milhões nas SPEs 
Baraúnas I, Morro Branco I e Mussambê (Empreen-
dimentos Eólicos).

CAGR -18,5%

SPE CHAPADA DO PIAUÍ

> 103-2, 103-3 >
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> SPES > > LOCAL > > MW > > PART. > > MW 
EQUIV. >

> INÍCIO DE 
OPERAÇÃO >

GERAÇÃO 
HIDRÁULICA

Energética Águas da Pedra S.A. Aripuanã/MT 261,00 24,50% 63,95 ago-11

ESBR Participações S.A. Porto Velho/RO 3.750,00 20,00% 750,00 nov-16

Norte Energia S.A. (*) Altamira/PA 11.233,10 15,00% 1.684,97 dez-15

Companhia Energética SINOP S.A. Sinop/MT 408,00 24,50% 99,96 dez-18

GERAÇÃO 
EÓLICA

Complexo Eólico Sento Sé I Sento Sé/BA 90,00 49,00% 44,10 mar-13

Complexo Eólico Sento Sé II Sento Sé/BA 98,70 49,00% 48,36 set-15

Complexo Eólico Sento Sé III Sento Sé/BA 58,75 1,60% 0,94 mar-16

Complexo Eólico Vamcruz Serra do Mel/RN 93,00 49,00% 45,57 dez-15

Complexo Eólico Chapada 
do Piauí I

Marcolândia, 
Caldeirão Grande 

e Simões/PI
205,10 49,00% 100,50 jul-15

Complexo Eólico Chapada 
do Piauí II

Marcolândia, 
Caldeirão Grande 

e Simões/PI
172,40 49,00% 84,48 jan-16

Complexo Eólico Pindaí I Pindaí/BA 68,00 99,95% 67,97 mai-18

Complexo Eólico Pindaí II Pindaí/BA 26,00 99,97% 25,99 abr-18

Complexo Eólico Pindaí III Pindaí/BA 16,00 83,01% 13,28 abr-18

Complexo Eólico Serra das Vacas Saloá/PE 90,76 49,00% 44,47 nov-15

Potência Total e Equivalentes da Chesf em SPEs 16.570,81  3.074,54

Capacidade Total dos empreendimentos Hidroelétricos em parceria 15.652,1 MW

Capacidade Total dos empreendimentos eólicos em parceria 918,71 MW

A Companhia possui participações em empreendimentos de transmissão por meio de 
SPEs, totalizando 5.165,0 km de linhas de transmissão, que correspondem a 1.526,9 km 
equivalentes à sua participação em SPEs. Em 2017, não houve a entrada em operação de 
empreendimentos de transmissão por meio de parcerias da Chesf.



> EMPREENDIMENTO > > LOCAL > > MW > > PART. > > MW 
EQUIV. >

> INÍCIO DE 
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 49,0% 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 500 kV 
Peixe II – Serra da Mesa II, SE Peixe II, 
SE Serra da Mesa II.

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

Manaus 
Transmissora 
de Energia S.A.

LT 500 KV Oriximaná – Itacoatiara;
LT 500 kV Itacoatiara – Cariri;
SE Itacoatiara 500/138 kV, SE Cariri 
500/230 kV.

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

Interligação 
Elétrica do 
Madeira S.A.

LT 600kV Porto Velho – Araraquara II;
Estação Retificadora – 500/600 kV – 
3150 MW;
Estação Inversora – 600/500kV – 
2950 MW.

RO/MT/
MS/SP 2.375,0 24,5% 581,9 ago-13

Transmissora 
Delmiro 
Gouveia S.A. – 
TDG

LT 230 kV São Luís II - São Luís III;
SE Aquiraz II e SE Pecém II  
(em operação).

MA/CE 39,0 49,0% 19,1

out-13 
(LT 230 kV 
São Luís 

II - São Luís 
III - Previsão 

jul/17)

Interligação 
Elétrica 
Garanhuns S.A. 
– IEG

LT 500 KV Luis Gonzaga – Garanhuns, 
LT 500 KV Garanhuns – Campina 
Grande III, LT 500 KV Garanhuns 
– Pau Ferro, LT 230 KV Garanhuns 
– Angelim I, SE Garanhuns, SE Pau 
Ferro.

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

Extremoz 
Transmissora 
do Nordeste 
S.A. – ETN 

LT 500kV Ceará Mirim – João Câmara 
II, LT 500kV Ceará Mirim – Campina 
Grande III, LT 230kV Ceará Mirim 
– Extremoz II, LT 230kV Campina 
Grande III – Campina Grande II, Secc. 
LT 230kV J. Camara II – Extremoz – 
Ceará Mirim Secc. LT 230kV C. Grande 
II - Extremoz II, SE João Câmara II, SE 
Campina Grande III, SE Ceará Mirim.

PB/RN 285,0 49,0% 139,7 out-14

Total de Linhas de Transmissão em operação – SPE 5.126,0 1.507,8

Total de Linhas de Transmissão em construção – SPE 39,0 19,1

TOTAL GERAL 5.165,0 1526,9
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>  103-2, 201-4, 203-1, 302-3, 302-4, 302-5, 306-2, 403-2, 403-3, 404-1, 412-1, 
417-1, 419-1, EU6, EU7, EU10, EU11, EU12, EU22, EU23, EU25, EU30 >

PACTO GLOBAL

ODS
INDÚSTRIA 
INOVAÇÃO E  
INFRAESTRUTURAS

PRODUÇÃO 
E CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS

ENERGIAS  
RENOVÁVEIS  
E ACESSÍVEIS

OPERAÇÕES
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Em 2017, a Chesf obteve importantes 
conquistas em suas operações.  
As metas propostas foram atingidas 
e os resultados contribuíram para 
fortalecer, ainda mais, seus ativos

A Chesf seguiu as diretrizes propostas no Plano de 
Negócios 2017-2021 com investimentos em geração 
e no Plano de Expansão de Transmissão. Neste ano, 
a Companhia investiu em suas usinas hidrelétricas 
para manutenção de níveis de continuidade e dispo-
nibilidade, além da conclusão de dois grandes em-
preendimentos de geração: as usinas Casa Nova II 
e III. O primeiro já está gerando receita e o segundo 
está em fase de implantação, até início de 2018. Esses 
projetos marcaram a retomada dos investimentos 
da Chesf em obras que estavam paralisadas. 

Os empreendimentos das Instalações Coleto-
ras de Geração Eólica (ICGs) e das centrais de gera-
ção eólica também foram concluídos, e projetos de 
grande porte para a geração de energia solar e eólica 
estão sendo planejados pela Companhia. Foi criada 
uma área na Diretoria de Engenharia, especialmen-
te para tratar de investimentos na diversificação da 
matriz energética. Trata-se de três departamentos 
com foco em energia eólica, solar e hidráulica que 
avançam além dos estudos e passam a priorizar os 
projetos de expansão para geração de energia com 
fontes alternativas. 

Outra conquista do ano foi o início do recebi-
mento da receita correspondente às instalações de 
Rede Básica do Sistema Existente (RBSE), ativos que 
entraram em operação antes de maio de 2000 e que 
ainda estavam pendentes. Esta receita tem permiti-
do investimentos no Plano de Melhoria do Sistema 
Existente, iniciado em 2017 e que continuará ao lon-
go de 2018. Entre as ações definidas no Plano está a 
substituição de equipamentos para maior confiabi-
lidade no sistema das subestações, linhas de trans-
missão, telecomunicações. 

No total, os investimentos corporativos para a 
expansão e modernização da capacidade produtiva 
da Companhia totalizaram R$ 898,3 milhões em 
2017. O montante foi distribuído em:

PARQUE EÓLICO CASANOVA II

SE GOIANINHA
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SISTEMA DE  
GERAÇÃO > EU11,  EU30>

>  Hidráulica: foram investidos R$ 19,5 milhões nas 
usinas hidrelétricas sob concessão e em regime 
de cotas, para manter os níveis operacionais de 
continuidade e disponibilidade satisfatórios ao 
atendimento da demanda.

>  Eólica: foram investidos R$ 236,8 milhões, para 
concluir a implantação dos Parques Eólicos pró-
prios Casa Nova II (32,9 MW) e Casa Nova III (28,2 
MW), situados no município de Casa Nova, na 
Bahia, com energia comercializada no Leilão 
ANEEL nº 10/2013 (A-5), com prazo de entrega 
para maio de 2018.

>  Solar: a Companhia deu continuidade, em 2017, 
ao desenvolvimento dos estudos de dois Projetos 
de Energia Solar Fotovoltaica, totalizando 230 
MWp, para disputar futuros Leilões de venda de 
energia. Além disso, a Chesf vem realizando me-
dições em 17 estações solarimétricas, instaladas 
no semiárido nordestino, visando desenvolver 
projetos próprios de geração solar com tecnolo-
gias fotovoltaicas e heliotérmicas. 

SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO
Ao longo de 2017 foram concluídas 25 obras, am-
pliando o Sistema de Transmissão da Chesf com a 
energização de 275 km de linhas, além de seis no-
vas Subestações e reforços nas instalações, o que 
aumentou a capacidade de transformação em 3.135 
MVA. A receita do sistema de transmissão alcançou 
R$ 1,18 bilhão. Dessa forma, a Companhia planeja a 
conclusão de todas as obras de transmissão até 2019. 

Alguns dos projetos que foram destaque:

>  Concluídas todas as obras associadas às Instala-
ções Coletoras de Geração Eólica (ICGs), onde se 
destaca a conclusão das ICGs Touros, Igaporã II, 
Morro do Chapéu II e Mossoró IV;

>  Implantada a SE Igaporã III 500/230 kV, cuja co-
nexão ao Sistema Interligado (SIN) foi realizada 
através de linhas em 230 kV, energizadas em 2015, 
e que foram incorporadas ao ativo da Chesf;

>  Concluídos dois trechos de linhas em 500 kV com 
70 km (projetadas e construídas pela Chesf), que 
foram transferidos à Transmissora TAESA por se 

UHE PAULO AFONSO II UHE PAULO AFONSO I

UHE PAULO AFONSO III UHE PAULO AFONSO III
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tratarem de resultado de seccionamento LT 500 
kV Bom Jesus da Lapa II/Ibicoara;

>  Concluídos reforços no atendimento às regiões 
metropolitanas de Fortaleza, Teresina, Aracaju e 
Salvador, além da melhoria na confiabilidade de 
todo o sistema da região;

>  Transferidas para a Energisa-SE a linha de trans-
missão Zebu/Xingó 69 kV (56,5 km) e a subesta-
ção Xingó 69 kV (12,5 MVA); 

>  Transferida da Enel Green Power para a Chesf a 
subestação de 230 kV Tabocas do Brejo Velho (BA); 

>  Concluídos três empreendimentos de reforços 

com antecipação em relação ao prazo estipulado 
pela Agência Reguladora: SE Fortaleza II (instala-
ção do 4º banco de autotransformadores 500/230 
kV); SE Pici II (instalação de transformador 230/69 
kV - 100 MVA em caráter provisório); e SE Piripiri 
(substituição TR 69/13,8 kV - 5 MVA por 10 MVA);

>  Concluídos eventos de melhorias de transmissão 
que correspondem a seis empreendimentos de 
substituição de transformador de aterramento e 
quatro entradas de linhas de 69 kV para atendi-
mento às concessionárias de energia elétrica.

O gráfico a seguir apresenta os montantes 
anuais investidos pela Chesf em ativos próprios ao 
longo dos últimos cinco anos.

Projeção de crescimento para o setor
Segundo o Boletim Técnico ONS-EPE, a previsão do se-
tor para os anos de 2017 a 2021 é de 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.
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INVESTIMENTOS NAS INSTALAÇÕES  
COMPARTILHADAS DE GERAÇÃO (ICGS)
Com o Programa de Obras, lançado no início de 
2017, a Chesf concluiu todas as obras de transmis-
são de energia elétrica necessárias para escoar a 
produção dos parques eólicos em operação no Nor-
deste. Os investimentos somaram R$ 636 milhões, 
adicionando ao Sistema Interligado Nacional (SIN) 
um total de 2.895 MW, potência aproximada à da 
Usina de Xingó (SE/AL), a maior da Companhia. 

As obras de transmissão concluídas das Ins-
talações Compartilhadas de Geração (ICGs) com-
preendem linhas de transmissão e subestações, 
que transportam a energia suprindo as unidades 
consumidoras conectadas ao Sistema Interliga-
do Nacional. Dentre as mais significativas estão 
o conjunto ICG Pindaí II/Igaporã (1.163 MW), na 
Bahia; ICGs Lagoa Nova (398 MW) e Touros (158 
MW), no Rio Grande do Norte; além de Ibiapina 
(153 MW), no Ceará.

Atualmente, a energia eólica já atende a 
uma média diária de 45% da demanda do Nor-
deste, o que contribui significativamente neste 
momento em que as condições da Bacia do São 
Francisco são desfavoráveis

RESULTADOS  
OPERACIONAIS
Nos últimos anos, os resultados vêm sendo influen-
ciados pela adoção de novas práticas e ferramentas 
de gestão para monitoramento e controle das ope-
rações. Ainda assim, a expectativa da Diretoria de 
Operações é de que em 2018 a implantação do SAP 
interligado ao Centro de Serviço Compartilhado 
(CSC) proporcione ainda mais agilidade à operação. 

Como resultado desse trabalho de eficientiza-
ção, em 2017 a Chesf atingiu seu melhor resultado de 
indicadores operacionais quando comparado com os 
últimos cinco anos, e registrou o menor número de 
interrupções do sistema no histórico da Companhia. 

Especificamente para a geração termelétrica 
na UTE de Camaçari, a Chesf adotou uma eficiên-
cia média de projeto correspondente a 30,50% para 
operação com o gás natural ou óleo. 

SISTEMA DE GERAÇÃO
> EU11, EU30 >

O indicador de Disponibilidade Operacional (DO) 
de Geração da Chesf apresentou melhora signifi-
cativa nos últimos cinco anos, resultado das ações 
adotadas para manutenção nas usinas. 
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DE TRANSMISSÃO

SISTEMA DE TRANSMISSÃO
No ano de 2017, a Chesf obteve o melhor resultado histórico de Disponibilidade Opera-
cional (DO) de Linhas de Transmissão, refletindo na qualidade dos serviços prestados. 
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PARCELA VARIÁVEL (PV)
Este indicador indica o percentual de desconto da Receita Anual Permitida (RAP) das 
Funções de Transmissão, devido a indisponibilidades dos equipamentos da Rede Bási-
ca das concessões da Chesf, conforme legislação da ANEEL. 

O resultado em 2017 foi o segundo melhor dos últimos cinco anos. Como fato 
relevante, houve a partir de julho o aumento expressivo da Receita Anual Permitida 
(RAP), devido ao pagamento, pela ANEEL, da indenização dos ativos não amortizados. 
Além disso, houve descontos da parcela variável referentes a 2016, que haviam sido 
suspensos, em julho de 2016, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
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INDICADOR DE ROBUSTEZ DO SISTEMA (IRS)
Este indicador avalia a capacidade da Rede Básica da Chesf em suportar contingências sem inter-
rupção de fornecimento de energia elétrica aos consumidores (perda de carga). O gráfico abaixo 
demonstra a tendência contínua de melhoria nos últimos cinco anos, o que indica uma evolução 
do Sistema Chesf (Rede Básica), no que diz respeito a ocorrências envolvendo interrupção do for-
necimento de energia elétrica. 

NÚMERO DE EVENTOS COM INTERRUPÇÃO DE CARGA NA REDE BÁSICA (NEIC-RB) 
Este indicador refere-se ao número de desligamentos intempestivos com origem na Rede Básica 
da Chesf que ocasionam qualquer interrupção de carga no Sistema Chesf. Em 2017, o NEIC-RB 
apresentou o melhor resultado do histórico, com uma queda de 24,2% nos desligamentos em re-
lação ao ano de 2013. 
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EM 2017, 
A CHESF ATINGIU O 

MELHOR RESULTADO 
DE INDICADORES 

OPERACIONAIS DOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS.

LT 500 KV



78 GESTÃO E RESULTADOS - OPERAÇÕES

Os resultados da Chesf 
também se destacam nos 
aspectos da estratégia e 
gestão, da segurança e do 
relacionamento no entorno 
de seus empreendimentos. 
A seguir, veja como a 
Companhia busca atingir a 
excelência em tudo o que faz

VISÃO INTEGRADA 
NOS PROJETOS 
DE EXPANSÃO 

A reestruturação da estratégia de planejamen-
to, com a criação de um escritório de projetos, 
foi essencial para atingir a meta de conclusão de 
23 empreendimentos em 2017. Na nova estrutura 
foi criada a Superintendência de Implantação de 
Empreendimentos (SEE) com foco na gestão dos 
empreendimentos corporativos de Transmissão 
e Geração e, ainda, criada a Assessoria de Ges-
tão Estratégica e de Gerenciamento de Projetos 
(AEG) com foco na Governança da Diretoria de 
Engenharia e Construção.

Todo o trabalho integrado entre as áreas, de-
senvolvido desde o início da fase de estudos, prioriza 
a gestão de ativos com foco na visão regulatória e de 
uma forma que maximize a receita. Neste sentido, 
os principais pontos abordados pela gestão são: au-
mento de competitividade da Companhia no mer-
cado; otimização de processos; agilidade na tomada 
de decisão; integração das equipes; sinergia dos pro-
cessos; oportunidade de aprendizado e crescimento 
profissional; e redução de custos diretos e indiretos. 

Importante ressaltar que, com as mudanças 
acima, a Chesf tem buscado elevar seu padrão de 
eficiência na conclusão das obras. A expansão do 
sistema eletroenergético é de responsabilidade da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia (MME), alinha-
da ao seu Plano Decenal de Expansão. Com base 
em projeções sobre a demanda de energia, a EPE 
elabora o planejamento da expansão da oferta de 
energia elétrica, de acordo com a disponibilidade de 
novos projetos de usinas e da rede de transmissão 
necessária ao escoamento desta energia, e orien-
ta os novos leilões com os projetos necessários ao 
atendimento do mercado. A Chesf é demandada 
pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em al-
guns casos, para fornecer informações que subsi-
diam os processos de licitação de novos empreen-
dimentos. Vale ressaltar que a Companhia não tem 
responsabilidade nos processos decisórios relacio-
nados ao planejamento energético e ao desenvol-
vimento de infraestruturas. > EU19 >

Neste ano, foi estabelecida uma metodologia para 
análise e seleção de projetos de expansão, envolven-
do as áreas de Planejamento, Meio Ambiente e Geo-
tecnologia integradas à área de Projetos. Essa nova 
abordagem foi utilizada em projetos de energia eóli-
ca e solar, possibilitando uma visão mais clara sobre 
os riscos e custos dos projetos para a mitigação de 
seus impactos. A base dos processos está alinhada 
com as diretrizes do Planejamento Estratégico, o que 
inclui os aspectos de sustentabilidade do negócio. A 
aprovação final dos projetos é realizada pela direto-
ria de Operações, que avalia os critérios de viabilida-
de sob a perspectiva do risco e do retorno financeiro. 

Reestruturação da Diretoria de Engenharia

ERRADICAR 
A FOME

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO
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A Chesf está atenta à segurança das pessoas em 
suas operações e, além de todo o trabalho realizado 
com a segurança ocupacional de seus empregados, 
busca garantir os mesmos padrões para sua cadeia 
de fornecedores. Em 2017, foram analisados 155 Pla-
nos de Segurança em contratos assinados entre a 
Chesf e empresas prestadoras de serviços. Também 
foram realizadas 152 auditorias de segurança, o que 
apurou cerca de 30 não conformidades relaciona-
das às questões dos treinamentos de saúde e segu-
rança do trabalho, culminando em ações corretivas 
para todas as situações encontradas. Importante es-
clarecer que não são todos os contratos analisados 
que passam por auditoria, dessa forma, um Plano 
de Segurança pode conter mais de uma auditoria. 

RELACIONAMENTO NO ENTORNO  
DOS EMPREENDIMENTOS 
A Chesf busca um amplo entendimento sobre os im-
pactos de seus negócios nas regiões onde opera. A 
Companhia segue a Política de Responsabilidade So-
cial das Empresas Eletrobras e o Manual de Orienta-
ção sobre Projetos Sociais da Chesf para nortear sua 
atuação, planejando ações para promover a redução 
das desigualdades sociais, envolver os empregados 
em trabalhos voluntários, promover o reconhecimen-
to e fidelidade do público-cliente, além de contribuir 
para a compreensão dos moradores quanto à impor-
tância do negócio e sua presença nessas regiões. 

Os projetos de Responsabilidade Social são ana-
lisados e selecionados de acordo com sua relevância 
para a comunidade, para a sociedade e de acordo com 
o impacto do negócio no entorno de seus empreendi-
mentos. A gestão continua com o acompanhamento 
e a fiscalização periódica de todos os projetos firma-
dos por meio de termo de parceria e/ou convênio.

Em 2017, os programas e projetos de relaciona-
mento comunitário nos estados da Bahia, Alagoas, 
Pernambuco e Sergipe tiveram impacto com as res-
trições orçamentárias previstas na reestruturação 
da Companhia. Os recursos de investimento social 
privado chegaram a R$ 35,2 milhões, destinados 
para as áreas de saúde, segurança alimentar, educa-
ção e geração de trabalho e renda. Os investimentos 
em projetos em cultura por meio de leis de incenti-
vo somaram R$ 906,09 mil.

Desenvolvimento agropecuário 
na região de Casa Nova
Com a entrada em operação do empreendimen-
to eólico de Casa Nova, as ações socioambien-
tais já realizadas durante o processo de constru-
ção foram ampliadas para a área de entorno. Em 
2017, a Chesf firmou um Termo de Cooperação 
com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (EMBRAPA) para desenvolver o projeto 
“Ações de desenvolvimento para trabalhadores 
agropecuários do entorno do parque eólico de 
Casa Nova (BA)”, iniciado em janeiro de 2018. 

O projeto irá prover conhecimentos e téc-
nicas agrícolas e pecuárias para produtores do 
entorno do lago de Sobradinho, no que se refere 
ao aproveitamento do campo, contribuindo com 
a mitigação de impactos ambientais e a geração 
de renda. Todo o equipamento e a estrutura de 
apoio vêm de outro projeto e serão reaproveita-
dos em Casa Nova, o que demonstra a respon-
sabilidade da Chesf em otimizar os recursos. 

A parceria prevê que a EMBRAPA seja res-
ponsável pela capacitação e implantação do 
projeto, enquanto a Chesf assume o financia-
mento e monitoramento. Por meio do Subcré-
dito Social do BNDES, a Companhia irá investir 
a maior parte do recurso financeiro – cerca de 
R$ 1,1 milhão – no período de três anos, bene-
ficiando diretamente 82 produtores e outros 
1.850 indiretamente. O projeto conta, ainda, 
com parcerias de outras instituições privadas e 
públicas ligadas ao setor agropecuário. > 103-2, 
103-3, 203-1 >

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO

SE-TAUÁ I



INOVAÇÃO 
>  102-6, 103-2, 103-3, 203-1, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 

302-5, 303-3, 305-5, EU6, EU8, EU19 >

PACTO GLOBAL
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Investimentos em projetos para  
geração de energia renovável e  

alternativa conferem à Chesf  
reconhecimento na área de P&D+I

A Chesf traçou, como uma das diretrizes do Mapa 
Estratégico do Planejamento Empresarial 2017-
2021, o investimento em projetos de inovação junto 
a instituições de Pesquisa e Desenvolvimento. Para 
isso, definiu um fluxo estruturado para os Progra-
mas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&-
D+I), que inclui o Normativo Interno (IN-AS 03.001), 
Gestão de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação e um Sistema de Gestão de Pesquisa e De-
senvolvimento (SGPPED). 

Com esse direcionamento, a Companhia 
vem desenvolvendo projetos em energia solar 
com foco em tecnologia Fotovoltaica e Termoso-
lar, para disputar a venda em leilões da ANEEL. 
Estão em andamento três importantes projetos: 
Plataforma Solar Petrolina (3 MW), Plataforma 
Solar Fotovoltaica Flutuante no Lago de Sobradi-
nho (5 MW) e, em fase de contratação, o Projeto 
P&D Heliotérmica por meio da Torre Central. Ain-

da neste ano, a Chesf lançou a Chamada Pública 
P&D+I nº 02/2017, com foco em desenvolvimento 
de Inovação na Tecnologia Eólica, em conjunto 
com a Energia Solar Fotovoltaica Geração Dis-
tribuída, o que integra as duas fontes de energia 
com vistas à eficiência conjunta dos sistemas e 
suas respectivas tecnologias.

Em 2017, o montante investido em programas 
de P&D+I atingiu R$ 74, 4 milhões, incluindo o re-
passe regulatório ao Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Científico Tecnológico (FNDCT) e ao Mi-
nistério de Minas e Energia (MME), e os projetos 
executados pelo CEPEL. Para o investimento em 
projetos de P&D enquadrados na regulamentação 
da ANEEL foram destinados R$ 44,4 milhões em 23 
iniciativas, com foco em fonte renovável ou alter-
nativa, meio ambiente, planejamento e operação, 
supervisão, controle e proteção, novos materiais e 
componentes, entre outros. > 302-5, EU8 > 

Geração de energia solar nos reservatórios
As áreas de P&D e Meio Ambiente vêm realizando o estudo de impacto ambiental para a instala-
ção de placas fotovoltaicas flutuantes nos reservatórios. O Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) já sinalizou possíveis impactos que estão sendo 
monitorados pela área de Meio Ambiente ainda na fase de estudo do empreendimento. O projeto 
consiste na instalação e avaliação do desempenho da Planta Fotovoltaica Flutuante, que será ins-
talada no Lago da Usina Hidrelétrica de Sobradinho (BA) e que terá capacidade inicial de 1 MW de 
potência numa área de aproximadamente 1 ha, podendo ser expandida até 5 MW. O projeto é uma 
parceria com a Eletronorte.
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Reconhecimento internacional de patente para projeto da Chesf
A Diretoria de Engenharia desenvolveu o projeto “Aplicativo para Regulação e Paralelismo de 
Transformadores de Potência”, o qual executa importante função para o sistema elétrico, pois 
regula o nível de tensão que é entregue pela Chesf às concessionárias de energia. 

Ciente da importância desse aplicativo para o setor, foi iniciado o processo de pedido de prote-
ção junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 2011. Após conseguir a patente 
em âmbito nacional, em 2017, a Chesf obteve reconhecimento internacional. Os Estados Unidos 
e, subsequentemente, a China publicaram a concessão da Carta Patente relativa a essa inovação 
tecnológica que está sendo utilizada nas subestações. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
> 103-1, 103-2, 103-3 >
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Desde 2013, a Chesf vem estabelecendo metas de 
redução de consumo de recursos naturais, dentre 
os quais se destaca o aumento na eficiência e apri-
moramento da gestão ambiental com a redução de 
suas emissões de GEE. 

Com base no consumo de 2012, a empresa es-
tabeleceu sua própria meta para redução do con-
sumo de combustíveis fósseis em frota veicular 
terrestre (escopo 1) e para o consumo de energia 
elétrica proveniente de rede pública de distribui-
ção (escopo 2), com consequente impacto no volu-
me das emissões de GEE. O parque de equipamen-
tos também passa por melhorias constantes, seja 
por ações de manutenção preventiva, de atualiza-
ção tecnológica de equipamentos existentes ou de 
substituição de equipamentos por modelos mais 
eficazes e com menores níveis de emissões de GEE. 

Após a avaliação do primeiro período de me-
tas (período 2013- 2015) e considerando o grande 

esforço já despendido pela empresa, foram estabe-
lecidas novas metas no Plano Diretor de Negócios 
e Gestão da Eletrobras (PDNG) para o período de 
2017-2021: 0,2% ao ano para redução de emissões 
de GEE, totalizando 1% até 2021.

Contudo, neste ano, a Companhia apurou em 
seu Inventário de GEE a emissão de 243.709,8 tone-
ladas de CO2eq nos escopos 1, 2 e 3. Um acréscimo 
de 2,4% em relação ao ano anterior, significativa-
mente associado ao aumento nas perdas na trans-
missão, que pode ser justificado pela expansão da 
rede de transmissão da Chesf. 

Já o consumo de energia da Companhia atin-
giu 105.585,43 MWh e, embora não possua gestão 
sobre as informações de consumo de energia fora 
da Companhia, foi registrado o consumo de com-
bustível de terceiros em 61.150 GJ. > 302-1, 302-2, 

302-4, 305-5 > 



Projetos de Eficiência
Em 2017, a Chesf lançou o programa Conta Zero, que tem como objetivo gerar energia, com tec-
nologia fotovoltaica, suficiente para suprir toda a demanda das subestações e instalações anexas. 
Ao todo, serão implantados sete projetos de minigeração fotovoltaicas nas distribuidoras Coelba, 
Anel, Celpe, Eletrobras Alagoas, Cosern, Energisa e Cepisa. 

Dois projetos pilotos já trouxeram resultados importantes para a Companhia em 2017: um de-
les envolve o sistema de Microgeração Solar Fotovoltaico de 32 kW conectado à rede de energia 
elétrica no almoxarifado da unidade de Abreu e Lima. Composto por 252 módulos fotovoltaicos, 
ocupa uma área de aproximadamente 700 m² e está ligado ao sistema de distribuição interno de 
13,8 kV do almoxarifado e, consequentemente, ao sistema de distribuição da concessionária. O 
sistema injetou 24,092 MWh de energia elétrica, economizando 5,71% de energia elétrica forneci-
da pela concessionária. 

O segundo foi implantado na Subestação de Messias (AL). O sistema de minigeração fotovol-
taico conectado à rede de 115,2 kW promoverá uma economia no consumo de energia elétrica da 
subestação na ordem de 222 MWh ao ano, o que deve corresponder à redução de 25% do con-
sumo dos sistemas de serviços auxiliares daquela subestação. O empreendimento tem operação 
prevista para março de 2018. > 103-2, 103-3 >

> EMISSÕES (tCO2eq) > > 2015 > > 2016 > > 2017 >

Escopo 1 (Emissões diretas de GEE) 191.084,55 16.170,69 10.796,80

Escopo 2 (Emissões indiretas de GEE e Energia) 277.861,85 220.693,80 231.712,50

Escopo 3 (Outras emissões indiretas de GEE) 2.815,12 1.060,35 1.200,50

Total das Emissões 471.761,52 237.924,84 243.709,80

PARQUE EÓLICO CHAPADA

> 103-3 >

83



PROGRAMA CONTA ZERO

ETAPA 1 (PREVISTA PARA 2018): 

>  Ativar 17 mil módulos fotovoltaicos que totalizam uma  

potência instalada de 5,1 MW.

>  Evitar um consumo anual de energia de 8.080 MWh, uma 

economia de R$ 5,1 milhões, o que representa 1,6%  

do Custeio Chesf (sem Remuneração e Benefícios). 

> Investimento, nesta etapa, de R$ 20,5 milhões. 

ETAPA 2 (PREVISTA PARA 2019):

>  Complementar a etapa 1 com vistas

 à autossuficiência do consumo total

 de energia da Companhia.
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>  Projeto Piloto -  

Almoxarifado Abreu e Lima

> 32 kW operando

>  12% economia anual  

do consumo local

>  Monitoramento remoto  

por celular

>  Condomínio ALAGOAS -  

SE Messias

> 115,2 kW concluído

> 14,3% da meta do condomínio

>  R$ 57 mil economia anual  

após payback

>  Representa 25% do consumo  

da SE Messias

AÇÕES REALIZADAS 

CENTRAL SOLAR MESSIAS

ABREU E LIMA

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE › 2017 › CHESF 85



AMBIENTAIS
>  103-2, 201-4, 203-1, 302-3, 302-4, 302-5, 306-2, 403-2, 403-3, 

404-1, 412-1, 417-1, 419-1, EU6, EU7, EU10, EU11, EU12, EU22, 
EU23, EU25, EU30 >

PACTO GLOBAL
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PRODUÇÃO 
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RENOVÁVEIS  
E ACESSÍVEIS

ÁGUA POTÁVEL  
E SANEAMENTO

AÇÃO  
CLIMÁTICA

PROTEGER A 
VIDA MARINHA

PROTEGER A 
VIDA TERRESTRE
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O gerenciamento de riscos ambientais 
está no radar da Companhia, que tem 
investido em iniciativas de proteção 
e recuperação do meio ambiente, 
principalmente do rio São Francisco 

ÁGUA 
> 103-2, 103-3, 303-1, 303-2, 303-3, 306-1, 306-5 >

Quase toda a energia gerada pela Chesf é prove-
niente de hidrelétricas, sendo que a gestão de re-
cursos hídricos segue a Política da Eletrobras am-
parada pela Lei 9.433/97. No processo de geração 
hidrelétrica não ocorre degradação do recurso, pois 
toda a água turbinada retorna ao curso hídrico sem 
mudança de suas características. Contudo, a Com-
panhia avalia e monitora a qualidade da água dos 
reservatórios sob sua responsabilidade, de acordo 
com os parâmetros legais. 

Uma ação importante está relacionada à 
proteção da biodiversidade aquática, onde a 
Chesf desenvolve o Programa de Monitoramen-
to dos Ecossistemas Aquáticos, nos municípios 
de Sobradinho (BA), Itaparica (PE/BA), Complexo 
Paulo Afonso (BA) e Xingó (AL/SE). Adicional-
mente, em cumprimento às condicionantes am-
bientais estabelecidas pelo Ibama, a Chesf rea-
liza programas durante a vazão reduzida do rio, 
tais como: o Monitoramento da Qualidade da 
Água, o Monitoramento da Cunha Salina (massa 
salgada de água que se forma na foz do rio) e o 
Resgate de Ictiofauna. Também foram realizados 

peixamentos com espécies nativas nos reserva-
tórios do São Francisco, bem como na região do 
Baixo São Francisco, executados pela Piscicultu-
ra de Paulo Afonso.

A Companhia também monitora o uso racio-
nal do recurso em suas instalações e operações, 
gerando informações mensais pelas gerências re-
gionais, as quais consideram as particularidades 
locais e estabelecem metas preliminares nas áreas 
onde já existem medidores. Ainda está em análise 
um projeto para ampliação gradativa do número 
de medidores próprios nas instalações, sobretudo 
para combater o desperdício e, com isso, promover 
a redução de consumo, geração de efluentes e cus-
tos empresariais. Durante o ano foram utilizados 
112.920 m3 provenientes da rede de abastecimento 
e mais 82.427 m3 de captação subterrânea. 

Quanto ao descarte de efluentes das áreas ope-
racionais e administrativas, existem estações de tra-
tamento próprias nos empreendimentos ou, para 
as unidades que não têm estação de tratamento, o 
efluente doméstico é descartado na rede pública de 
esgoto. > 103-2, 103-3, 303-1, 303-2, 303-3, 306-1, 306-5 >

CONSUMO TOTAL DE ÁGUA RETIRADA POR FONTE (M³) >>>
 > ABASTECIMENTO 

MUNICIPAL DE ÁGUA>  
> FONTE  

SUBTERRÂNEA >
> CONSUMO TOTAL 

DE ÁGUA >
> CONSUMO DE ÁGUA 

POR EMPREGADO >

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

2016 209.963 * 19.221 ** 229.184 50,1

2017 173.456 21.891 195.347 *** 47,4

* Em 2016, foram incluídas novas medições, o que aumentou o consumo com relação ao ano anterior.
** Na realidade, a informação em 2016 não estava disponível, sendo apurada e corrigida no relatório de 2017.
*** A redução do consumo total em 2017 ocorreu pela implantação de melhorias no processo.

UHE SOBRADINHO
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Principais iniciativas do gerenciamento dos recursos hídricos
A Chesf participa ativamente em fóruns de discussão sobre o tema recursos hídricos. Al-
guns dos principais grupos são: Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Contas, 
Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Alagoas (CERH-AL), Grupo de Recursos Hí-
dricos da ABRAGE (Associação Brasileira de Empresas Geradoras de Energia) e GTRH das 
Empresas Eletrobras. Muitos dos assuntos discutidos nesses fóruns subsidiam a defini-
ção de ações e procedimentos para o gerenciamento dos recursos hídricos, tais como: 

>  Procedimentos específicos para o controle de inundações com emissão de previsões de 
vazões afluentes aos reservatórios e alocação de volume de espera nos reservatórios 
durante o período úmido.

>  Procedimentos de comunicação para as comunidades locais sobre as condições dos 
rios e dos reservatórios no caso de ocorrência de eventos críticos.

>  Acompanhamento, em tempo real, das informações de níveis de montante (reservató-
rios) e jusante dos empreendimentos operados pela Chesf.

>  Levantamento georeferenciado das áreas passíveis de inundações para diversos ní-
veis e vazões.

>  Atendimento às diretrizes operativas para os reservatórios que integram o Sistema In-
terligado Nacional (SIN).

>  Levantamento e acompanhamento de restrições de vazões e níveis nas bacias hidro-
gráficas onde existem empreendimentos em operação pela Companhia.

Hoje o volume do reservatório de Sobradinho 
está em fase de recuperação. A Companhia inten-
sificou o relacionamento com as entidades não 
governamentais, as comunidades, as Companhias 
de abastecimento de água e o Governo dos quatro 
estados envolvidos (Pernambuco, Sergipe, Bahia 
e Alagoas) para monitorar e reduzir a retirada de 
água do São Francisco. A parceria avaliou as pos-
sibilidades de cada envolvido em readequar suas 
atividades e impactos para, gradativamente, contri-
buir com a recuperação do volume do rio.

Entenda como a Chesf atua na bacia do São 
Francisco:

A CHESF E A  
BACIA DO RIO  
SÃO FRANCISCO

O ano de 2017 foi mais um período em que a gera-
ção de energia da Chesf foi influenciada pela con-
dição da baixa hidraulicidade da bacia do rio São 
Francisco. A crise, que já ocorria desde 2013, chegou 
ao ponto mais grave neste ano, em que o principal 
reservatório da região Nordeste, Sobradinho, atin-
giu o menor volume de vazão em 550 m3 por se-
gundo (volume normal 1.300 m3). Isso estimulou a 
busca pela diversificação da matriz energética com 
o aumento da geração térmica e eólica, bem como 
o recebimento de intercâmbio de outras regiões do 
SIN, o que, consequentemente, reduziu a dependên-
cia do rio São Francisco. 

> 103-2, 103-3 >

> 103-2, 103-3 >
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BA

SE

AL

PEPI

>   Localizado no Estado da Bahia
>   Reservatório com cerca de 320 km 
de extensão na cota máxima normal
>   Capacidade de armazenamento de  

34,1 bilhões de metros cúbicos 

MG

ES

GO

TO

Em implantação projeto de 
exploração de energia solar 

no lago de Sobradinho

BACIA DO  
SÃO FRANCISCO

POTÊNCIA INSTALADA:1.050 MW

USINA HIDRELÉTRICA 
DE SOBRADINHO

LAGO DE SOBRADINHO

>  2.700 km, desde sua nascente na Serra da 
Canastra, em Minas Gerais, até a sua foz, 
entre os Estados de Sergipe e Alagoas

>  Percorre 5 Estados (Minas Gerais, Bahia, 
Pernambuco, Alagoas e Sergipe)

>  Sua Bacia abrange 504 municípios
>  Recebe água de 168 afluentes
>  Mais de 18 milhões de pessoas habitam  

a área da Bacia do São Francisco.
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RIO SÃO FRANCISCO OCEANO 
ATLÂNTICO

A Chesf possui outras 7 
usinas ao longo do Rio São 

Francisco: Luiz Gonzaga, 
Paulo Afonso I, II, III e IV, 

Apolônio Sales e Xingó  

>  Controle de cheias
>  Regularização de vazões a jusante
>  Ribeirinhos que ocupam a calha 

do rio precisam adotar medidas 
preventivas

Em função de adversidades 
hidrológicas, vazões abaixo 
de 1.300 m3/s têm sido 
praticadas desde 2013

Usos múltiplos precisam 
se adequar às condições 
de vazões reduzidas

Prática de vazões a partir de 
3.000 m3/s são informadas às 
entidades e usuários do rio
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Dentre as iniciativas que visam mitigar os impac-
tos ambientais dos empreendimentos da Chesf, 
destaca-se o Plano de Ação Socioambiental (PAS). 
O Plano vem sendo desenvolvido desde 2008, em 
atendimento às exigências ambientais do Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), para a renovação da 
Licença de Operação (LO nº 509/2006) do Comple-
xo Hidrelétrico de Paulo Afonso e a renovação da 
Licença de Operação (LO nº 147/2001) da Usina Hi-
drelétrica - UHE Xingó. 

O PAS é um processo de gestão ambiental com-
partilhada, com âncoras em comunicação, educação 
e saúde ambiental, em ação permanente e contínua 

idealizado pela Chesf e construído de forma partici-
pativa, a partir da experiência com as comunidades 
de sete municípios da área de influência do Comple-
xo Hidrelétrico de Paulo Afonso e Xingó.

Em 2017, as ações foram realizadas em quatro 
categorias, o que envolveu mais de 3.700 pessoas, 
entre adultos e crianças, em atividades educativas 
nos temas de resíduos sólidos, preservação de re-
cursos naturais, arborização, entre outros. O diag-
nóstico socioambiental participativo, que marca 
também o início do processo de construção do PAS 
de Xingó neste ano, envolveu atores sociais das 
comunidades ribeirinhas identificadas no raio de 
ação entre quatro e seis quilômetros.

> AÇÕES > > CAMPANHAS  
EDUCATIVAS > > PALESTRAS > > MOBILIZAÇÃO > > CURSOS/  

OFICINAS >

Número de participantes - 
Complexo Hidrelétrico  
de Paulo Afonso

3.150 67 16 18

Número de participantes - 
UHE Xingó - 120 134 253

TOTAL 3.150 187 150 271

Em 2017, mais de 3.700 pessoas 
participaram de atividades 
educativas no Complexo Paulo 
Afonso e Xingó.

RESULTADOS DO PLANO  
DE AÇÃO SOCIAL (PAS) 
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As mudanças globais do clima e as possíveis altera-
ções na legislação ambiental são consideradas amea-
ças às atividades da Chesf, ao mesmo tempo em que 
podem ser oportunidade para expandir sua geração 
por fontes renováveis. Assim, a Companhia explicita 
suas estratégias com relação às mudanças climáticas 
em sua Declaração de Compromisso, pela qual orien-
ta as práticas e o planejamento para o futuro. 

Todo trabalho é motivado pela Holding Ele-
trobras que tem desenvolvido, desde 2015, estudos 
sobre os riscos e oportunidades frente ao tema para 
avaliar o impacto no negócio. Foi criado o grupo de 
trabalho Estratégia Climática (GT3) no Comitê de 
Meio Ambiente, com representantes de todas as 
empresas da Eletrobras para tratar sobre a adapta-
ção às mudanças climáticas, frente à diminuição na 
disponibilidade hídrica para a geração de energia 
elétrica e à intensificação do número de eventos cli-
máticos mais severos que vem afetando o setor de 
energia no país.

Nesse sentido, a Chesf vem investindo na di-
versificação da matriz energética, com geração por 

fonte eólica, desenvolvendo também projetos para 
geração solar fotovoltaica e garantindo seguran-
ça energética em períodos de baixo nível de água 
em reservatórios de usinas hidrelétricas que fazem 
parte do Sistema Interligado Nacional. Adicional-
mente, com relação aos riscos, a Chesf busca se 
antecipar aos riscos potenciais, aplicando medidas 
preventivas, como, por exemplo, a contabilização de 
suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) desde 
2003, por meio de programas de eficiência energé-
tica e a redução no consumo de combustíveis fós-
seis na frota terrestre. 

A Companhia ainda desenvolve projetos de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) para 
geração de créditos de carbono, de acordo com o 
Protocolo de Kyoto, e reconhece as oportunidades 
advindas de acordos voluntários com o surgimento 
de mercados alternativos para o desenvolvimento 
de projetos e comercialização de créditos de car-
bono, quando não elegíveis dentro dos padrões da 
United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC). > 103-2, 201-2 >

MUDANÇAS DO CLIMA

UHE XINGÓ
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RISCO E CRISE 
> 103-2, 201-2, 201-4, 206-1, 419-1, EU21 >

A Chesf possui, em sua estrutura organizacional, 
a Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos 
(APC), que é responsável, entre outras atividades, 
por planejar e coordenar as iniciativas de contro-
les internos e de gestão integrada de riscos em ali-
nhamento com a Política de Gestão de Riscos das 
Empresas Eletrobras. 

Com isso, a Companhia busca atuar de forma 
preventiva frente aos diversos impactos em seu ne-
gócio, incluindo os impactos ambientais em seus 
empreendimentos. No que se refere à gestão dos 
riscos ambientais que podem afetar os objetivos 
organizacionais, o intuito é reforçar a responsabili-
dade das áreas de negócios para definir e implantar 
ações de tratamento para mitigação desses riscos.

Por exemplo, a capacidade de geração de ener-
gia da Chesf ainda está concentrada na utilização 
de hidrelétricas, diretamente impactadas pelo au-
mento na temperatura global. O contexto de incer-
teza em relação à disponibilidade de recursos hídri-
cos expõe a Companhia a riscos físicos, por isso o 
tema mudanças do clima tem sido trabalhado in-
ternamente. O impacto das mudanças climática no 
setor de energia, assim como possíveis alterações 
na legislação ambiental estão entre as principais 
ameaças às atividades da Companhia, ao mesmo 
tempo em que tem sido uma oportunidade para 
expandir a geração por fontes renováveis. 

A Companhia também investe em tecnologias 
para melhoria dos processos de gestão ambiental 
em todas as operações, tais como o Sistema de Bor-
das de Reservatórios (SISBORDAS), o Sistema de 
Documentação (SISDOC) e o Sistema de Monitora-
mento da Faixa de Servidão de Linhas de Transmis-
são. > 102-11, 201-2 >

 

CONFORMIDADE
A Chesf atua no mercado sob o modelo de conces-
sões ou autorizações públicas. Dessa forma, não 
existem ações judiciais em curso ou concluídas so-
bre concorrência desleal, violações de leis antitrus-
te e regulamentação de monopólio. 

Entretanto, as multas geradas são decorrentes de 
não conformidades identificadas pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (ANEEL), evidenciadas na emis-
são de Autos de Infração (AI). Fazem parte da gestão da 
regulação o acompanhamento das alterações na legis-
lação que tramitam no poder legislativo e na ANEEL, a 
participação da Chesf nas Audiências e Consultas Pú-
blicas de seu interesse, a coordenação dos processos de 
revisão e reajuste tarifário da Transmissão e da Gera-
ção, a proposição e acompanhamento da implantação 
de medidas que permitam promover a melhoria dos 
processos de forma a adequar-se às regras regulatórias 
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e a defesa da Companhia na ANEEL, especialmente na 
emissão de Termos de Notificação (TN) e em Autos de 
Infração (AI) oriundos dessa agência reguladora. 

As multas registradas no exercício de 2017, resul-
tantes de não conformidades de leis e regulamentos 
relativos nas áreas social e econômica, não foram signi-
ficativas, com base no critério estabelecido pela Chesf 
(1% da ROL )10. > 103-2, 103-3, 206-1, 419-1 >

PLANEJAMENTO 
DE MEDIDAS DE 
CONTINGÊNCIA
As medidas de contingência são planejadas e revisa-
das anualmente. A Chesf monitora constantemente 
suas operações para que, em qualquer ocorrência, se-
jam imediatamente implantados os Planos de Contin-
gências, os quais incluem Planos de Segurança Contra 
Incêndio (PSCI) e um Plano de Atendimento Emergen-
cial (PAE) para tratar do socorro à vítima nas subesta-
ções. Nas usinas, o manual de contingência especifica 
os procedimentos a serem tomados em caso de inun-
dação, incêndio e invasões de instalações, assim como 

o Plano de Abandono de Área (PAA). Anualmente, são 
realizados simulados com a participação do Corpo de 
Bombeiros local. 

A Chesf também possui um Plano Anual de Pre-
venção de Cheias, aprovado pela Agência Nacional 
de Águas (ANA) e pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL). Além disso, a Companhia dispõe 
de manuais de Controle de Cheias das Bacias nos lo-
cais onde opera os principais reservatórios. Quando 
há alterações significativas nas vazões praticadas a 
partir dos reservatórios das usinas, a Chesf faz co-
municados para a comunidade na área de influên-
cia das bacias hidrográficas. Esses comunicados são 
definidos por uma Sistemática de Divulgação de In-
formações de Defluências e Níveis, que estabelece os 
conteúdos e destinatários das informações para que 
as providências cabíveis sejam tomadas. 

As subestações e usinas do Sistema Interligado 
Nacional (SIN), sob responsabilidade da Chesf, também 
estabelecem ações para preservar a segurança e inte-
gridade das pessoas. Foram elaborados os planos de 
Desastres Naturais, Segurança Operacional, Seguran-
ça Digital, Desastres Ambientais, Saúde e Segurança, 
e Segurança Física. Com esses procedimentos, a Com-
panhia se prepara para enfrentar um estado de contin-
gência grave, por meio de ações planejadas e conheci-
das pelos empregados diretamente afetados e por toda 
a hierarquia gerencial das instalações. > EU21 >10 Receita Operacional Líquida

UHE APOLONIO SALES
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O engajamento daqueles que fazem parte 
da história da Companhia é essencial 
para o processo de reestruturação e 

fortalecimento da Chesf

A Chesf sempre busca um relacionamento ético e 
transparente com seus empregados e, a partir do iní-
cio do seu processo de reestrutura da gestão, o tema 
foi intensificado na sua pauta diária. A alta gestão 
estabeleceu, no Plano de Negócio e Gestão (PNG), 
ações e metas que visam equilibrar os resultados da 
Companhia e compartilhou com as lideranças res-
ponsáveis por dialogar e instruir suas equipes. 

Uma das ações definidas no PNG foi a criação 
de um Plano de Aposentadoria Extraordinária (PAE) 
para adequar os cargos a suas responsabilidades, o 
que impactou na redução de quadro e custos com 
pessoal. Para o processo de adesão ao PAE foram es-
tabelecidas ações para a decisão consciente do em-
pregado, além de programas de preparação para a 
aposentadoria, treinamentos e capacitação para a 
transferência do conhecimento. Este último, é uma 

preocupação permanente para manter o capital in-
telectual desenvolvido ao longo dos anos como um 
ativo da Companhia. 

Outra ação, que colaborou com os resultados 
em 2017, foi a iniciativa conjunta entre as áreas 
de Recursos Humanos e Jurídica para analisar os 
processos judiciais de cunho trabalhista e identi-
ficar suas principais causas, estabelecendo planos 
de ação para redução dos processos. Os resultados 
das ações implantadas na área de Recursos Huma-
nos impactaram em 4% o orçamento de despesas 
da Diretoria de Gestão.

Para 2018, a Chesf planeja implantar um novo 
plano de desligamento voluntário, que já está em 
fase de aprovação. Até o momento, foram mapea-
dos mais de 3 mil empregados elegíveis ao plano e 
a expectativa de aderência é cerca de 30%.

FUNCIONÁRIOS E EMPREGO
>   102-8, 102-41, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 404-1, 404-2, 404-3,  

405-1, 405-2, EU14, EU15, EU16, EU17, EU18 >

UHE PA4
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PERFIL DOS EMPREGADOS

> TAXA DE ROTATIVIDADE (%)

> NOVAS CONTRATAÇÕES

GESTÃO E RESULTADOS - SOCIAIS98

A Chesf encerrou o ano com 4.122 empregados (cor-
po funcional), composto por 812 mulheres e 3.310 
homens11. A taxa de turnover atingiu 5,39% ao final 
do exercício, sendo que o aumento foi motivado 
pelo Plano de Aposentadoria Extraordinária (PAE), 
o qual reduziu cerca de 10% o quantitativo do qua-
dro de pessoal em relação ao ano anterior. Foram 
desligados 480 profissionais e admitidos 7 por de-
terminação judicial. 

Com relação aos terceiros, a Companhia 
não contrata empregados para cessão de mão 
de obra. Portanto, para as atividades permitidas 

na legislação, são contratadas empresas pres-
tadoras de serviços, por meio de licitação para 
atividades de natureza contínua, previstas na 
legislação, tais como: copeira, limpeza, vigilân-
cia, manutenção de bens móveis e imóveis, ma-
nutenção de instalação, entre outras. Para esses 
contratos, é exigido o cumprimento do Plano de 
Saúde e Segurança do Trabalho, treinamento de 
pessoal com base na Portaria nº 3.214/78 do MTE. 
Em 2017, a Chesf possuía 2.358 trabalhadores de 
empresas terceirizadas em suas dependências.  
> 102-8, 103-2, 401-1, EU17, EU18 >

11 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. O ingresso no quadro de pessoal da Companhia ocorre 
mediante concurso público, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988.
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CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
> 103-2, 103-3 >

CONSTRUÇÃO SE DARDANELOS
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O investimento contínuo na formação de seus em-
pregados é uma premissa para a Chesf. Na elaboração 
das ações considera-se o Planejamento Estratégico 
como principal norteador com o intuito de desenvol-
ver as capacidades técnicas e gerenciais necessárias 
para atuar frente aos desafios organizacionais. 

>  O valor total aplicado em Educação Corpo-
rativa foi de R$ 1,156 milhão, sendo que o 
investimento médio por empregado foi de 
R$ 280,48. 

>  Foram registradas 458 ações ao longo do 
ano, o que somou 185.648 horas e represen-
tou 106,07%12 do quadro. 

Esses resultados foram possíveis devido à 
ampliação do uso de soluções criativas, como o in-

centivo à atuação do empregado educador, o uso de 
videoconferências, a ampliação de número de va-
gas por ação educacional, as parcerias com outras 
instituições para ações presenciais gratuitas e a 
divulgação de ações online gratuitas. > 404-1, EU14 >

Entre as parcerias, destacamos a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e o Comitê Gestão de Pesso-
as da Câmera Americana de Comércio (AMCHAM), 
em eventos presenciais. Quanto às ações online, 
ressaltamos a realização do curso gratuito dispo-
nibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS): “Pai 
Presente: Cuidado e Compromisso”, para cumprir 
os requisitos para obtenção da prorrogação da li-
cença-paternidade ou para ampliar conhecimen-
tos dos empregados em Paternidade Responsável. 
> 404-2, EU14> 

12 O índice de empregados treinados ao final do ano foi superior a 100%, devido à redução do quadro de pessoal efetivo ao longo de 2017.

A média de horas 
de treinamento por 
empregado atingiu 
45,04, superando a 
meta de 40 horas 
estipulada pela 
Companhia.



Programa Vivendo e Aprendendo 
Desenvolvido em parceria com o SESI, o pro-
grama oferece cursos de ensino fundamental e 
ensino médio ministrados nas dependências da 
Companhia, dentro do horário de trabalho. Em 
2017, a Chesf foi premiada no 15º Benchmarking 
Brasil, ficando entre os Top Ten e vista como uma 
Empresa-Cidadã, ao resgatar a dignidade de 
homens e mulheres por meio da alfabetização.  
> 103-2, 103-3 >

ABRIL VERDE

REMUNERAÇÃO
> 103-2, 103-3 >

As contratações na Chesf são realizadas mediante 
concurso público e seguem rigorosamente a ordem 
de classificação obtida pelos candidatos, conforme 
exigências legais, sem distinções quanto a gênero. 
Contudo, a Companhia segue a política de remune-
ração estabelecida pela Holding, em conjunto com 
as 15 empresas do Sistema Eletrobras. Essa política 
considera valores do mercado e do setor elétrico 
nacional, negociados com os sindicatos durante o 
Acordo Coletivo de Trabalho, além de considerar o 
custo de vida das regiões do país. 

A remuneração inicial é determinada na 
contratação, ou seja, quando o empregado inicia 
na Companhia já encontra definido o seu salário 
base (salário de captação), que varia de acordo 
com o Cargo Amplo, conforme o Plano de Carrei-
ra e Remuneração. A exceção ocorre em relação 
aos empregados alocados no Cargo Profissional 
de Nível Superior, cuja profissão é regulada pelo 
Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA). A 
evolução funcional e salarial ocorre por meio de 
políticas de administração do Plano de Carreira 
e Remuneração (PCR) e do Sistema de Gestão do 
Desempenho (SGD), que considera a avaliação de 
competências e resultados (metas), independen-
temente de gênero, raça, cor, religião, deficiência, 
estado civil, orientação sexual, situação familiar, 
idade ou qualquer outra condição. > 405-2 >. 



O conjunto de benefícios oferecidos pela Chesf 
tem por finalidade assegurar a qualidade de 
vida e o bem-estar de seus empregados. 
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BENEFÍCIOS 
> 103-2, 103-3 >

SAÚDE E  
SEGURANÇA 
> 102-3, 103-3 >

A Chesf oferece um conjunto de benefícios que 
visa à qualidade de vida e ao bem-estar de seus 
empregados. As condições desses benefícios estão 
estabelecidas em normativos e nos acordos coleti-
vos de trabalho e são garantidos aos trabalhadores 
com tempo integral e meio período, à exceção dos 
aprendizes, que são contratados por obrigação le-
gal. Na Chesf não há trabalhadores temporários, 
todos são contratados por tempo indeterminado.

Os benefícios oferecidos pela Companhia são:
>  Assistência materno-infantil. 
>  Assistência educacional. 
>  Reembolso de despesas de uniforme  

e material escolar. 
>  Auxílio educacional, ensino superior  

para empregados. 
>  Atendimento médico e de enfermagem nos 

ambulatórios da Companhia. 
>  Plano de assistência patronal, abrangendo 

assistência médico-hospitalar, odontológica 
e demais serviços de saúde. 

>  Reembolso de medicamentos. 
>  Auxílio óculos e lentes. 
>  Assistência à pessoa com deficiência.
>  Complementação de auxílio-doença.

O resultado da última Pesquisa de Clima Or-
ganizacional das Empresas Eletrobras demonstrou 

que o pacote de benefícios oferecido pela Chesf é 
o aspecto com maior índice de favorabilidade en-
tre seus empregados. Destaque para o benefício de 
licença-maternidade e paternidade, que está asse-
gurado em instrumentos normativos e garantido 
a todos os empregados. A Companhia é integrante 
do Programa Empresa Cidadã, que permite a pror-
rogação da licença-maternidade e da licença-pater-
nidade. Em 2017, 16 empregadas estavam em licen-
ça-maternidade (11 com retorno da licença em 2017 
e mais cinco com retorno previsto para 2018) e 103 
empregados licença-paternidade. > 401-20, 401-30 >

A Chesf possui uma Política de Segurança e Saúde no 
Trabalho e outros normativos internos para garantir 
um ambiente seguro a seus empregados e atender as 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE). Além disso, a Companhia possui cer-
tificação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 
no Trabalho (SGSST), em conformidade com os requi-
sitos estabelecidos da Norma Occupational Health and 
Safety Assessment Services (OHSAS 18001:2007). 



> SAÚDE E SEGURANÇA > > 2017 > > 2016 > > 2015 >

Empregados próprios

Taxa de Frequência de Acidentes de Trabalho (TFAT) 1,49 2,33 3,00

Taxa de Gravidade de Acidentes de Trabalho (TGAT)* 9,00 169,00 37,00

Número de óbitos (empregados) 0 0 0

Terceiros/contratados   

Taxa de Frequência de Acidentes de Trabalho (TFAT) 3,48 2,21 ND**

Taxa de Gravidade de Acidentes de Trabalho (TGAT) 20 21 ND

Número de óbitos (empregados) 0 0 0

Empregados próprios + terceiros/contratados   

Taxa de Frequência de Acidentes de Trabalho (TFAT) 2,15 2,29 3,00

Taxa de Gravidade de Acidentes de Trabalho (TGAT) 13 123 37,00

Taxa de absenteísmo por doença 1,70 1,60 1,49

Número de óbitos 0 0 0

* O valor deste indicador em 2017 foi o menor já registrado na Chesf, desde que passou a ser utilizado na Empresa. Diversas medidas foram toma-
das para evitar reincidência do acidente mencionado, como treinamentos de segurança, proteção dos equipamentos associados e melhoria dos 
procedimentos de segurança, além da criação de projeto de segurança do trabalho para as atividades de manutenção em subestações.
** Não Disponível
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Periodicamente são realizadas avaliações de pe-
rigos e riscos das atividades, as quais consideram 
como principais riscos o choque elétrico e os efei-
tos térmicos dos arcos elétricos por sua exposição 
a mais de 50% dos empregados. Outros riscos re-
ferem-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. 

Também é prevista uma série de procedimen-
tos além da legislação, tais como o Programa de Pre-
venção 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 0713. No dia a dia, os emprega-
dos 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 exigên-
cia no Plano de Segurança e Saúde Ocupacional e 
inspecionado nas auditorias de segurança. 

Em 2017, o esforço para manter um nível de 
excelência no desempenho dos indicadores de saú-
de e segurança foi demonstrado nos resultados. 
A Taxa de Frequência de Acidentes do Trabalho 
(TFAT) já havia atingido, em 2016, o seu melhor re-
sultado dos últimos 10 anos e, neste ano o resulta-
do foi melhor ainda, alcançando a inédita taxa de 
1,49. Este número representa uma baixa de 36% em 
relação ao resultado obtido em 2016 e se mantém 
abaixo do limite tolerável estabelecido pela Chesf 
(3,02). A Taxa de Gravidade Acumulada de Aciden-
tes do Trabalho verificada em 2017 foi de 9, bem 
abaixo do limite máximo tolerável de 138, e 95% 
menor que o valor obtido no ano anterior.

Esses valores contribuirão para a Redução do 
Fator Acidentário de Prevenção (FAP), implicando 
na diminuição do recolhimento tributário a título 
de Risco Ambiental do Trabalho (RAT), incidente 
sobre a folha de pagamento. O valor do FAP é cal-
culado anualmente pela Previdência Social por em-
presa, em função da frequência, gravidade e custos 
com acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.

13 Esta Norma Regulamentadora (NR) estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação – por parte de todos os empre-
gadores 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.



Programa Corporativo Fique 
Alerta para Segurança Dez  
Foi realizado mais um ciclo do programa, com o 
objetivo de disseminar a cultura de saúde e se-
gurança no trabalho. Nesse sentido, houve o III 
Desafio de Conhecimento em Segurança do Tra-
balho e Saúde Ocupacional da Chesf, realizando 
testes online sobre esses temas, além de uma 
disputa final que reuniu os empregados vence-
dores da Sede e de todas as Regionais. > 103-3 >

Programa Previna-se
Realizado em parceria com o Departamento de 
Manutenção de Subestações (DMS), o programa 
tem como objetivo estabelecer procedimentos, 
treinamentos, campanhas e outras ações, que 
visam fortalecer a cultura de segurança e me-
lhorar as condições de trabalho dos empregados.
> 103-3 >

Programas de Qualidade de Vida
>  Programa de Preparação para  

Aposentadoria (PPA). 
>  2ª turma do curso à distância sobre  

“Comportamento Seguro e Saudável”. 
>  Campanha de Vacinação Antigripal contra os 

vírus H1N1, H3N2 e Influenza B, com 2.200 
vacinados na Sede e Regionais. 

>  Continuidade das atividades dos Centros de 
Promoção da Saúde (CPS) em Recife, com o 
convênio do SESI-PE e em Sobradinho. 

>  Feira de Orgânicos em Salvador e Recife. 
>  III Torneio de Aniversário da Chesf na Sede  

e Regionais. 
>  Corridas de Rua em Salvador,  

Fortaleza e Recife.
> 103-3 >

GINÁSTICA LABORAL
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> % EMPREGADOS PARA APOSENTADORIA > > PRÓXIMOS 5 ANOS > > ENTRE 6 E 10 ANOS >

Cargos com exigência de nível universitário 12,3% 5,93%

Cargos sem exigência de nível universitário 43,77% 5,91%

Cargo gerencial 2,14% 1,09%

Legenda: Considera os empregados que podem se aposentar somente pela FACHESF, independente de já estarem aposentados pelo INSS. Consi-
derado o quadro de pessoal de 31/12/2017. Elegibilidade 5 anos: até 31/12/2022; elegibilidade 10 anos: de 01/01/2023 até 31/12/2027.

GESTÃO E RESULTADOS - SOCIAIS104

PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA
Com o Programa de Preparação para Aposentadoria 
(PPA), a Chesf incentiva os empregados a planejarem 
a aposentadoria, considerando os fatores econômicos, 
sociais e psicológicos. A FACHESF (Fundação Chesf de 
Assistência e Seguridade Social), em parceria com a 
Superintendência de Recursos Humanos, realizou em 

2017 cursos e palestras com foco na preparação do em-
pregado elegível à aposentadoria, para um novo cenário 
de vida. A programação ofereceu palestras sobre “Lon-
gevidade e Atividade Física” e “Aspectos Psicossociais do 
Desligamento Empresarial”, bem como orientações sobre 
Projeto de Vida. > 201-3, EU15 > 



Cerca de 12,9% dos empre-
gados da Chesf, deverão de 

aposentar daqui a 6 ou 10 
anos. O Programa para a 

Aposentadoria (PPA), existe 
para incentivar o planeja-

mento para um novo cenário 
de vida dos profissionais.

PROJETO SOCIAL – PARCERIA EMBRAPA
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RELACIONAMENTO 
COM SINDICATOS
A Chesf dispõe de uma Assessoria de Relações Sindi-
cais (ARS) e de um Comitê Sindical com representantes 
de cada diretoria que trata da gestão junto às entida-
des sindicais. A Companhia negocia diretamente com 
os sindicatos e com a Federação Regional. O Acordo Co-
letivo garante às entidades sindicais livre acesso às de-
pendências internas da Companhia e disponibiliza um 
canal permanente de diálogo com a Diretoria. 

O direito de greve é livre na Companhia, que ainda 
dispõe de um Plano de Contingência, um conjunto de 
ações e procedimentos que criam condições para a em-
presa manter, com confiabilidade, a prestação de serviços 
essenciais. Todas as reuniões e o resultado das negocia-
ções com os sindicatos são registrados em ata e publica-
dos no site da Assessoria de Relações Sindicais (ARS). O 
Acordo Coletivo de Trabalho não especifica prazo mínimo 
de notificação sobre mudanças operacionais aos empre-
gados e seus representantes. > 102-41, 103-2, 103-3, 402-1 > 
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SUMÁRIO DE 
CONTEÚDO  
GRI STANDARDS

UHE FUNIL



STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016 

DISCLOSURES GERAIS

GRI 102: 
Disclosures 
Gerais 2016

102-1 - Nome da Organização 28

102-2 - Atividades, marcas, produtos e serviços 28, 45

102-3 - Localização da sede 28, 126

102-4 - Localização das operações 28, 126

102-5 - Propriedade e forma jurídica 28

102-6: Mercados atendidos 28, 45, 80, 81

102-7 - Porte da organização 28

102-8 - Informações sobre empregados  
e outros trabalhadores

Pacto Global: 6 | ODS: 5 e 8 97, 98

102-9 - Cadeia de fornecedores
Anexo: Páginas 31 e 32
Pacto Global: 1 e 2 | ODS: 8

102-10 - Mudanças significativas na 
organização e em sua cadeia de fornecedores

O indicador não foi priorizado 
no processo de materialidade, 
escopo 2017

102-11 - Princípio ou abordagem da preocupação 54, 94

102-12 - Iniciativas externas 31

102-13 - Participação em associações 28, 32 e 33

ESTRATÉGIA

GRI 102: 
Disclosures 
Gerais 2016

102-14 - Declaração do decisor mais  
graduado da organização

5, 6, 7

102-15 - Principais impactos,  
riscos e oportunidades

5, 6, 7, 25 e 45

ÉTICA E INTEGRIDADE

GRI 102: 
Disclosures 
Gerais 2016

102-16 - Valores, princípios, padrões e normas  
de comportamento

Pacto Global: 6 e 10 | ODS: 16 28 e 30

102-17 - Mecanismos de aconselhamento 
e preocupações éticas

Pacto Global: 6 e 10 | ODS: 16 53
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

GOVERNANÇA

GRI 102: 
Disclosures 
Gerais 2016

102-18 - Estrutura de governança Pacto Global: 6 e 10 | ODS: 16 50, 54, 55

102-19 - Delegação de autoridade Anexo: página 7

102-20 - Responsabilidade de executivos por 
questões econômicas, ambientais e sociais

Anexo: página 7 52

102-21 - Consulta a partes interessadas sobre 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Anexo: página 3

102-22 - Composição do mais alto  
órgão de governança e dos seus comitês

Anexo: página 7 52

102-23 - Presidente do mais alto  
órgão de governança

Anexo: página 8 
Pacto Global: 10 | ODS: 16

52

102-24 - Nomeação e seleção  
do mais alto órgão de governança

Anexo: página 8
Pacto Global: 10 | ODS: 16

102-25 - Conflitos de interesse Pacto Global: 10 | ODS: 16 53

102-26 - Papel do mais alto órgão de governança 
na definição de propósito, valores e estratégia. 

Anexo: página 10 
Pacto Global: 10 | ODS: 16

102-27 - Medidas para aprimorar conhecimento 
do mais alto órgão de governança

Anexo: página 10 53

102-28 - Avaliação do desempenho do  
mais alto órgão de governança

Anexo: página 10 e 11

102-29 - Identificação e gestão de impactos 
econômicos, ambientais e sociais

Anexo: página 11 
Pacto Global: 10 | ODS: 8 e 16

45

102-30 - Eficácia dos processos de  
gestão de riscos

Anexo: página 12 
Pacto Global: 10 | ODS: 8 e 16

102-31 - Análise de tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

Pacto Global: 6, 8 e 10 |  
ODS: 8 e 16

45, 52

102-32 - Papel do mais alto órgão de 
governança no relatório de sustentabilidade

O Relatório é aprovado pela 
Diretoria Executiva.

102-33 - Comunicação de preocupações críticas Anexo: página 12

102-34 - Natureza e número total  
de preocupações críticas

50

102-35 - Políticas de remuneração Anexo: páginas 12 e 13

102-36 - Processo para determinar  
a remuneração

Anexo: páginas 14 e 15
Pacto Global: 6 | ODS: 5 e 10

102-37 - Envolvimento das partes 
interessadas na remuneração

Anexo: página 15

102-38 - Proporção da remuneração total anual Anexo: página 16

102-39 - Relação entre o aumento 
percentual na remuneração total anual

Anexo: páginas 16 e 17
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

GRI 102: 
Disclosures 
Gerais 2016

102-40 - Lista de partes interessadas Anexo: página 2 16 a 21, 56, 57

102-41 - Acordos de negociação coletiva 57, 97, 105

102-42 - Base para a identificação e seleção 
de partes interessadas para engajamento

13, 16

102-43 - Abordagem para o engajamento 
das partes interessadas

16, 56

102-44 - Principais tópicos e 
preocupações levantadas

13, 14, 52, 57

PRÁTICAS DE RELATO

GRI 102: 
Disclosures 
Gerais 2016

102-45 - Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas

12 e 48

102-46 - Definição do conteúdo do 
relatório e limite dos tópicos

12 e 48

102-47 - Lista de tópicos materiais 13, 14

102-48 - Reformulações de informações Anexo: página 5

102-49 - Alterações no relatório Anexo: página 6

102-50 - Período coberto pelo relatório 12

102-51 - Data do último relatório Julho/2017 12

102-52 - Ciclo de emissão de relatórios Anual 12

102-53 - Ponto de contato para 
perguntas sobre o relatório

127

102-54 - Declaração de elaboração do relatório 
de conformidade com Standards GRI

De acordo (opção Essencial) 12

102-55 - Sumário de Conteúdo GRI 108 a 125

102-56 - Verificação externa
Este relatório não passou por 
verificação externa.

12

TÓPICOS MATERIAIS

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 11, 12

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: página 28
62, 63, 64, 65 

e 66

103-3 - Avaliação da forma de gestão
62, 63, 64, 65 

e 66
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

GRI 201: 
Desempenho 
Econômico 2016

201-1 - Valor econômico direto 
gerado e distribuido

64 e 65

201-2 - Implicações financeiras e outros riscos e 
oportunidades decorrentes de mudanças climáticas

ODS: 9 e 13 93, 94

201-3 - Obrigações do plano de benefício 
definido e outros planos de aposentadoria

ODS: 8 104

201-4 - Assistência financeira 
recebida do governo

A Chesf detém o direito à 
redução de 75% do Imposto 
de Renda e Adicionais não 
Restituíveis, calculados com 
base no lucro da exploração, 
devidamente registrados 
no resultado do período 
como redução do imposto de 
renda, em atendimento ao 
Pronunciamento Técnico CPC 
07 (R1) (IAS 20). 
A parcela do lucro decorrente 
desses incentivos fiscais é 
objeto de destinação à Reserva 
de Lucro denominada Reserva 
de Incentivos Fiscais, em 
conformidade com o artigo 195-
A da Lei nº 6.404/1976, a qual 
somente poderá ser utilizada 
para aumento do capital social 
ou absorção de prejuízos.

70, 71, 86, 
87, 94 

PRESENÇA DE MERCADO

GRI 103: 
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 17 e 48 97 e 98

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 17 e 48 97 e 98
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

GRI 202:  
Presença de 
mercado 2016

202-1 - Proporção do menor salário pago, por 
gênero, comparado ao salário mínimo local

Não há política específicas 
para proporcionalidades 
salariais por gênero.
Homens: 
Salário mais baixo: R$ 1.810,74
Salário mínimo/2017: R$ 
937,00
Proporção: R$ 1.810,74/ R$ 
937,00 = 1,93
Mulheres
Salário mais baixo: R$ 2.194,42
Salário mínimo em 2017: R$ 
937,00
Proporção: R$ 2.194,42/ R$ 
937,00
= 2,34

202-2 - Proporção de membros da alta 
administração contratados na comunidade local

Anexo: páginas 17 e 48 
ODS: 17

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS 

GRI 103: 
 Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes 79

103-3 - Avaliação da forma de gestão 79, 80

GRI 203: Impactos 
Econômicos 
Indiretos 2016

203-1 - Investimentos em infraestrutura e 
serviços oferecidos

70, 71, 79, 80, 
86, 87, 88, 89

203-2 - Impactos econômicos indiretos 
significativos

Anexo: páginas 48 e 49 
ODS: 8

PRÁTICAS DE COMPRAS

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 32 e 33

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 32 e 33

GRI 204: Prática de 
Compras 2016

204-1 - Proporção de gastos 
com fornecedores locais

Anexo: páginas 30 e 31 
ODS: 8

ANTICORRUPÇÃO

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 18 a 24

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 18 a 24
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

GRI 205: 
Anticcorrupção 
2016

205-1 - Operações avaliadas quanto a 
riscos relacionados à corrupção

Anexo: páginas 21 e 22 
Pacto Global: 10 | ODS: 16

205-2 - Comunicação e treinamento sobre 
políticas e procedimentos anticorrupção

Anexo: páginas 22 e 23  
Pacto Global: 10 | ODS: 16

205-3 - Casos confirmados de corrupção  
e ações tomadas

Não houve casos de corrupção
em 2017. Pacto Global: 10

CONCORRÊNCIA DESLEAL

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: página 24 e 25 24, 25, 45

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: página 24 e 25 24, 25, 45

GRI 206: 
Concorrência 
Desleal 2016

206-1 - Ações judiciais por concorrência desleal, 
práticas de truste e monopólio

94, 95

419-1 - Conformidade Socioeconômica 94, 95

MEIO AMBIENTE

MATERIAIS 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 75, 76, 77, 78

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 75, 76, 77, 78

GRI 301: 
Materiais 2016

301-1 - Materiais usados por peso ou volume
Anexo: páginas 74 e 75 
Pacto Global: 7, 8 e 9

301-2 - Materiais provenientes de reciclagem
Anexo: páginas 75 e 76 
Pacto Global: 7, 8 e 9

301-3 - Produtos e seus materiais  
de embalagem recuperados

O indicador não foi priorizado 
no processo de materialidade, 
escopo 2017. Pacto Global: 7, 8 e 9

ENERGIA 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes 82, 83

103-3 - Avaliação da forma de gestão 82, 83

GRI 302:  
Energia 2016

302-1 - Consumo de energia 
dentro da organização

Pacto Global: 7, 8 e 9 80, 81, 82

302-2 - Consumo de energia fora da organização. Pacto Global: 7, 8 e 9 80, 81, 82

302-3 - Intensidade energética. Pacto Global: 7, 8 e 9 82

302-4 - Redução do consumo de energia Pacto Global: 7, 8 e 9 82
302-5 - Redução nos requisitos 
energéticos de produtos e serviços

Anexo: páginas 64 e 65 82

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE › 2017 › CHESF 113



STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

ÁGUA 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes 87,89 

103-3 - Avaliação da forma de gestão 87,89 

GRI 303:  
Água 2016

303-1 - Consumo de água por fonte Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 6 87

303-2 - Fontes hídricas significativamente 
afetadas pela retirada de água

Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 6 87

303-3 - Água reciclada e reutilizada Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 6 87

BIODIVERSIDADE

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 55 a 61 89, 90 e 91

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 55 a 61 89, 90 e 91

GRI 304: 
Biodiversidade 
2016

304-1 - Unidades operacionais próprias, 
arrendadas, gerenciadas dentro ou 
nas adjacências de áreas protegidas e 
áreas de alto valor de biodiversidade 
situadas fora de áreas protegidas

Anexo: página 55 
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 13

304-2 - Impactos significativos de atividades, 
produtos e serviços sobre biodiversidade

Anexo: páginas 56 e 57 
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 13

304-3 - Habitats protegidos ou restaurados
Anexo: páginas 58 e 59
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 14

304-4 - Espécies incluídas na lista 
vermelha da IUCN e em listas nacionais 
de conservação com habitats em áreas 
afetadas por operações da organização

Anexo: páginas 59 e 60 
Pacto Global: 7, 8 e 9

EMISSÕES 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 68 a 75 93

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 68 a 75 82, 83

GRI 305:  
Emissões 2016

305-1 - Emissões diretas de gases de 
efeito estufa (GEE) (Escopo 1)

Anexo: páginas 68 e 69  
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 13

305-2 - Emissões indiretas de gases 
de efeito estufa (GEE) (Escopo 2)

Anexo: páginas 70 e 71  
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 13

305-3 - Outras emissões indiretas de 
gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 3

Anexo: páginas 71, 72 e 73 
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 13

305-4 - Intensidade de emissões de 
gases de efeito estufa (GEE)

Anexo: páginas 73 e 74 
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 13
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

305-5 - Redução de emissões de 
gases de efeito estufa

Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 13 80, 82

GRI 305:  
Emissões 2016

305-6 - Emissões de substâncias que 
destroem a camada de ozônio (SDO)

Não houve registro de 
vazamento no período coberto 
por este relatório, haja vista 
que a única fonte de emissão 
de substâncias destruidoras da 
camada de ozônio existente na 
Chesf é um sistema de combate 
a incêndio instalado no prédio 
do Centro de Operação do 
Sistema, que utiliza o gás halon 
como agente extintor, o qual se 
encontra desativado. 
Pacto Global: 7, 8 e 9
ODS: 13

305-7 - Emissões de NOX, SOX e outras 
emissões atmosféricas significativas

Anexo: página 74  
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 13

EFLUENTES E RESÍDUOS 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 77, 78 e 79 86, 87, 89

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 77, 78 e 79 86, 87 ,89

GRI 306: 
Efluentes e 
Resíduos 2016

306-1 - Descarte de água por 
qualidade e destinação

 Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 6 87

306-2 - Resíduos por tipo e método de disposição
Anexo: páginas 77 e 78  
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 12

70, 86

306-3 - Vazamentos significativos
Anexo: página 78  
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 12

306-4 - Transporte de resíduos perigosos
Anexo: páginas 78 e 79  
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 12

306-5 - Corpos de água afetados por 
descartes e drenagem de água 

 Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 12 87

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 25 e 26 56, 95

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 25 e 26 56, 95

GRI 307: 
Conformidade 
Ambiental 2016

307-1 - Não conformidade com leis 
e regulamentos ambientais.

Anexo: páginas 25 e 26  
Pacto Global: 7, 8 e 9

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE › 2017 › CHESF 115



STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 33 e 34

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 33 e 34

GRI 308: 
Avaliação 
Ambiental e 
Fornecedores 
2016

308-1 Novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Anexo: páginas 33 e 34  
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 17

308-2 Impactos ambientais negativos na 
cadeia de fornecedores e ações tomadas

Anexo: página 34  
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 17

EMPREGO

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes 97, 100, 101

103-3 - Avaliação da forma de gestão 97, 100, 101

GRI 401:  
Emprego 2016

401-1 - Novas contratações de empregados 
e rotatividade de empregados

Pacto Global: 6 | ODS: 5 97, 98

401-2 - Benefícios para empregados de tempo 
integral que não são oferecidos a empregados 
temporários ou em regime de meio período.

Pacto Global: 6 97

401-3 - Licença maternidade/paternidade Pacto Global: 6 97

RELAÇÕES TRABALHISTAS

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes 100

103-3 - Avaliação da forma de gestão 100

GRI 402: Relações 
Trabalhistas 2016

402-1 - Prazo mínimo de notificação 
sobre mudanças operacionais.

Pacto Global: 6 97, 105

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 42 a 47

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 42 a 47 101, 103
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

GRI 403:  
Saúde e 
Segurança no 
Trabalho 2016

403-1 - Representação dos trabalhadores 
em comitês formais de saúde e 
segurança, compostos por empregados 
de diferentes níveis hierárquicos.

Anexo: páginas 41 e 42 
Pacto Global: 6 | ODS: 3

403-2 - Tipos e taxas de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e 
número de óbitos relacionados ao trabalho

Anexo: páginas 42, 43, 44 e 45  
Pacto Global: 6 | ODS: 3

70, 86

403-3 - Trabalhadores com alta 
incidência ou alto risco de doenças 
relacionadas à sua ocupação.

Anexo: páginas 45 e 46  
Pacto Global: 6 | ODS: 3

70, 86

403-4 - Tópicos de saúde e segurança cobertos 
por acordos formais com sindicatos

Anexo: páginas 46 e 47 
Pacto Global: 6

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: página 6 98, 99, 100

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: página 6 98, 99, 100

GRI 404: 
Treinamento e 
Educação 2016

404-1 - Média de horas de treinamento 
por ano, por empregado.

Pacto Global: 6 | ODS: 4 70, 86, 97, 99

404-2 - Programas para o desenvolvimento 
de competências dos empregados e de 
assistência para a transição de carreira

Pacto Global: 6 | ODS: 4 97, 99

404-3 - Percentual de empregados que recebem 
regularmente avaliações de desempenho 
e de desenvolvimento de carreira

Anexo: página 6 97

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 17 e 18
97, 98, 99, 

100

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 4 e 5 100

GRI 405: 
Diversidade e 
Igualdade de 
Oportunidades 
2016

405-1 - Diversidade em órgãos de 
governança e empregados

Anexo: páginas 17 e 18 
Pacto Global: 6 | ODS: 5

97

405-2 - Razão matemática do salário-
base e da remuneração das mulheres 
em relação aos homens.

Pacto Global: 6 97, 100

NÃO DISCRIMINAÇÃO 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páguna 83 e 84

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páguna 83 e 84
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

GRI 406: Não 
Discriminação 
2016

406-1 - Casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas.

Anexo: páginas 83 e 84  
Pacto Global: 1, 2, 3 e 6 |  
ODS: 16

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: página 84 105

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: página 84 105

GRI 407: 
Liberdade de 
Associação e 
Negociação 
Coletiva 2016

407-1 - Operações e fornecedores em que o 
direito à liberdade de associação e à negociação 
coletiva possa estar em risco.

Anexo: página 84  
Pacto Global: 1, 2, 3 e 6 |  
ODS: 16

TRABALHO INFANTIL 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: página 85 e 86

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: página 85 e 86

GRI 408: 
Trabalho  
Infantil 2016

408-1 - Operações e fornecedores com risco 
significativo de casos de trabalho infantil.

Anexo: páginas 85 e 86  
Pacto Global: 1, 2, e 5 | ODS: 8

TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: página 86

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: página 86

GRI 409: 
Trabalho Forçado 
ou Análogo ao 
Escravo 2016

409-1 - Operações e fornecedores com risco 
significativo de casos de trabalho forçado  
ou obrigatório

Anexo: página 86 
Pacto Global: 1, 2, e 4 | ODS: 8

PRÁTICAS DE SEGURANÇA 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 87 e 88

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 87 e 88

GRI 410:  
Práticas de 
Segurança 2016

410-1 - Pessoal de segurança treinado em 
políticas ou procedimentos de direitos humanos

Anexo: páginas 87 e 88  
Pacto Global: 1 e 2 | ODS: 8
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS E TRADICIONAIS 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 88 e 89

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 88 e 89

GRI 411:  
Direito dos Povos 
Indígenas e 
Tradicionais 2016

411-1 - Casos de violações dos direitos dos povos 
indígenas ou tradicionais.

Anexo: páginas 88 e 89  
Pacto Global: 1 e 2 | ODS: 8

AVALIAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 89 a 93

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 89 a 93

GRI 412: 
Avaliação 
em Direitos 
Humanos 2016

412-1 - Operações submetidas a análises 
ou avaliações de impacto sobre os direitos 
humanos.

Pacto Global: 1 e 2 |  
ODS: 5, 8 e 10

70, 86

412-2 - Treinamento de empregados em políticas 
ou procedimentos de direitos humanos.

Anexo: páginas 90 e 91 
Pacto Global: 1 e 2 | ODS: 8

412-3 - Acordos e contratos de investimento 
significativos que incluem cláusulas sobre 
direitos humanos ou foram submetidos a 
avaliações de direitos humanos.

Anexo: páginas 92 e 93
Pacto Global: 1 e 2 | ODS: 8

COMUNIDADES LOCAIS

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 50, 51, 52 e 53

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 50, 51, 52 e 53

GRI 413: 
Comunidades 
Locais 2016

413-1 - Operações com engajamento da 
comunidade local, avaliações de impacto e 
programas de desenvolvimento.

Anexo: páginas 50 e 51  
Pacto Global: 7

413-2 - Operações com impactos negativos 
significativos, reais e potenciais, nas 
comunidades locais. 

Anexo: páginas 52 e 53

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: página 34 e 35

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: página 34 e 35
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

GRI 414: 
Avaliação Social 
de Fornecedores 
2016

414-1 - Novos fornecedores selecionados com 
base em critérios sociais.

Anexo: página 35
Pacto Global: 1 e 2 | ODS: 17

414-2 - Impactos sociais negativos na cadeia de 
fornecedores e medidas tomadas.

Anexo: página 34 

POLÍTICAS PÚBLICAS

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: página 79

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: página 79

GRI 415: Políticas 
Públicas 2016

415-1 - Contribuições Políticas.
Anexo: página 79
Pacto Global: 10

SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5

103-2 - Forma de gestão e seus componentes -

103-3 - Avaliação da forma de gestão -

GRI 416:  
Saúde e 
Segurança do 
Cliente 2016

416-1 - Avaliação dos impactos de saúde e 
segurança de categorias de produtos e serviços.

O indicador não foi priorizado 
no processo de materialidade, 
escopo 2017. 

416-2 - Casos de não conformidade 
relativos a impactos na saúde e segurança 
de categorias de produtos e serviços 

O indicador não foi priorizado 
no processo de materialidade, 
escopo 2017. 

MARKETING E ROTULAGEM 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: página 26

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: página 26

GRI 417: 
Marketing e 
Rotulagem 2016

417-1 - Requisitos para informações e 
rotulagem de produtos e serviços

O indicador não foi priorizado 
no processo de materialidade, 
escopo 2017. 

417-2 - Casos de não conformidade em relação a 
informações e rotulagem de produtos e serviços

O indicador não foi priorizado 
no processo de materialidade, 
escopo 2017. 

417-3 - Casos de não conformidade em 
relação a comunicações de marketing.

Anexo: página 26
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

PRIVACIDADE DO CLIENTE

GRI 103: Forma de 
Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: páginas 26 e 27

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: páginas 26 e 27

GRI 400: 
Privacidade do 
Cliente 2016

418-1 - Queixas comprovadas 
relativas a violações da privacidade 
e perda de dados do cliente. 

Anexo: páginas 26 e 27

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICO

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite Anexo: páginas 4 e 5 13

103-2 - Forma de gestão e seus componentes Anexo: página 27

103-3 - Avaliação da forma de gestão Anexo: página 27

GRI 400: 
Conformidade 
Socioeconômico 
2016

419-1 - Não conformidade com leis e 
regulamentos nas áreas social e econômica.

Anexo: página 27

GRI STANDARDS – SUPLEMENTO SETORIAL

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI-EU1 - Capacidade instalada 
discriminada por fonte primária de 
energia e por regime regulatório.

Anexo: páginas 63 e 64 
ODS 7

27

GRI-EU2 - Produção líquida de energia, 
discriminada por fonte de energia 
primária e por sistema regulatório.

Anexo: página 61

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

27

GRI-EU4 - Extensão de linhas de transmissão 
e distribuição aéreas e subterrâneas, 
discriminadas por sistema regulatório.

27, 29

GRI-EU5 - Alocação de permissões (Subsídios) de 
emissões de equivalentes de CO2, discriminadas 
por estrutura mercado de créditos de carbono.

Anexo: páginas 74 e 75 
ODS: 13
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

CATEGORIA ECONÔMICA

CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE

Management Approach
(GRI-DMA EUSD EC)
(antigo GRI-EU6)
Forma de gestão para assegurar a 
disponibilidade e confiabilidade 
do fornecimento de eletricidade no 
curto e longo prazo (DMA).

70, 80, 86

GRI-EU10 - Capacidade planejada em 
comparação à projeção de demanda de 
eletricidade a longo prazo, discriminada por 
fonte de energia e sistema regulatório.

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).

70, 86

GERENCIAMENTO PELO LADO DA DEMANDA

Management Approach
(GRI-DMA EUSD EC antigo EU7)
Programas de gerenciamento pelo lado da 
demanda, incluindo programas residencial, 
comercial, institucional e industrial.

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).

70, 86
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Management Approach
(GRI-DMA EUSD EC antigo GRI-EU8)
Atividades e despesas referentes à pesquisa e
desenvolvimento visando a confiabilidade do 
fornecimento de eletricidade e a promoção do 
desenvolvimento sustentável (DMA).

ODS: 7 e 12 80, 81

PLANO DE DESCOMISSIONAMENTO

Management Approach
(GRI-DMA EUSD EC antigo EU9)
Provisão para descomissionamento 
de usinas nucleares.

O indicador não foi priorizado 
no processo de materialidade, 
escopo 2017. 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA

GRI-EU11 - Eficiência média de geração de usinas 
termelétricas, discriminada por fonte de energia 
e por sistema regulatório.

70, 72, 74, 86

GRI-EU12 - Percentual de perdas de transmissão 
e distribuição em relação ao total de energia.

70, 86

CATEGORIA AMBIENTAL

BIODIVERSIDADE

GRI-EU13 - Biodiversidade de habitats 
de substituição em comparação à 
biodiversidade das áreas afetadas.

Anexo: páginas 60 e 61 
Pacto Global: 7, 8 e 9 | ODS: 14

CATEGORIA SOCIAL – PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE

EMPREGO

Management Approach
(GRI-DMAEUSD LA antigo GRI-EU14)
Programas e processos que asseguram 
a disponibilização de mão-de-
obra qualificada (DMA).

ODS: 4 97, 99

GRI-EU15 -  Porcentagem de empregados 
com direito a aposentadoria nos 
próximos 5 e 10 anos, discriminada 
por categoria funcional e região.

ODS: 8 97, 104

Management Approach
(GRI-DMA EUSD LA antigo GRI-EU16)
Políticas e exigências referentes à saúde e 
segurança de empregados e de trabalhadores 
terceirizados e subcontratados (DMA).

ODS: 3 97
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

GRI-EU17 - Dias de trabalho dos 
terceirizados e subcontratados funcionários 
envolvidos na construção, operação 
e atividades de manutenção.

97, 98

 GRI-EU18 - Porcentagem de trabalhadores 
terceirizados e subcontratados submetidos a 
treinamento relevante de saúde e segurança.

97, 98

CATEGORIA SOCIAL – SOCIEDADE

COMUNIDADES LOCAIS

Management Approach
(GRI-DMA EUSD SO antigo GRI-EU19)
Participação de stakeholders em processos 
decisórios relacionados a planejamento 
energético de desenvolvimento de 
infraestrutura (DMA).

78, 80

Management Approach
(GRI-DMA EUSD SO antigo GRI-EU20)
Abordagem para gestão de impactos de 
deslocamento (DMA).

Anexo: página 53  
ODS: 8

GRI-EU22 - Número de pessoas deslocadas 
física e economicamente e indenização, 
discriminados por tipo de projeto.

Em 2017, a Chesf possuía 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. 
ODS: 8

70, 86 

PLANEJAMENTO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E CALAMIDADES

Management Approach
(GRI-DMA EUSD SO antigo GRI-EU21) Medidas 
para planejamento de contingência, plano 
de gestão e programas de treinamento para 
desastres/emergências, além de planos de 
recuperação/ restauração (DMA).

Anexo: páginas 54 e 55  
ODS: 9 e 13

94, 95
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STANDARD GRI DISCLOSURE COMMENT PÁGINAÇÃO

CATEGORIA SOCIAL – RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

GRI-EU25 - Número de acidentes e fatalidades 
ao público envolvendo os ativos da empresa, 
incluindo decisões judiciais, acordos e processos 
judiciais pendentes relativos a doenças.

Anexo: páginas 47 e 48  
Pacto Global: 6 | ODS: 3

70, 86

ACESSO

Management Approach
(GRI-DMA EUSD PR antigo GRI-EU23)
O indicador não foi priorizado no processo 
de materialidade, escopo 2017. 
Programas, inclusive aqueles em parceria 
com o governo, visando melhorar ou 
manter o acesso a eletricidade e serviço 
de assistência ao consumidor (DMA).

O indicador não foi 
priorizado no processo de 
materialidade, escopo 2017.

70, 86

GRI-EU26 - Percentual da população 
não atendida em áreas com distribuição 
ou serviço regulamentados.

 O indicador não foi 
priorizado no processo de 
materialidade, escopo 2017.

 GRI-EU27 - Número de desligamentos 
residenciais por falta de pagamento, 
discriminados por duração do desligamento 
e por sistema regulatório.

O indicador não foi 
priorizado no processo de 
materialidade, escopo 2017. 

GRI-EU28 - Frequência das interrupções 
no fornecimento de energia (FEC).

O indicador não foi 
priorizado no processo de 
materialidade, escopo 2017. 

GRI-EU29 - Duração média das interrupções 
no fornecimento de energia (DEC).

O indicador não foi 
priorizado no processo de 
materialidade, escopo 2017. 

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

70, 72, 74, 86

PROVISÃO DE INFORMAÇÃO

Management Approach
(GRI-DMA EUSD PR antigo GRI-EU24)
Práticas para lidar com barreiras 
relacionadas a idioma, cultura, baixa 
escolaridade e necessidades especiais 
que se interpõem ao acesso a eletricidade 
e serviço de assistência ao consumidor, 
assim como ao seu uso seguro (DMA).

O indicador não foi 
priorizado no processo de 
materialidade, escopo 2017. 
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INFORMAÇÕES  
CORPORATIVAS 
> 102-3, 102-4 >

> Sede
 Rua Delmiro Gouveia, 333 
 San Martin - Recife - Pernambuco
 CEP 50761-901
 Fone: ver Fale Conosco

>  Salvador (BA)
 Av. São Rafael, s/n
 São Marcos - CEP 41253-190
 Fone: (71) 3281-2200
 Fax: (71) 3281-2204

>  Paulo Afonso (BA)
 Rua do Triunfo, 170
 Alves de Souza - CEP 48607-020
 Fone: (75) 3282-2202 
 Fax: (75) 3282-2276

>  Sobradinho (BA)
 Av. Paulo Afonso, s/n
 Vila São Francisco - CEP 48905-000
 Fone: (74) 3612-2222
 Fax: (74) 3612-2351

> Fortaleza (CE)
 Av. Pres. Costa e Silva, 4677
 Pref. José Walter - CEP 60750-022
 Fone: (85) 3499-2833
 Fax: (85) 3499-2370

> Teresina (PI)
 Av. Henry Wall de Carvalho, 4282
 Parque São João - CEP 64020-720
 Fone: (86) 3087-2715
 Fax: (86) 3087-2624

>  Brasília (DF)
 SCN - Quadra 6 - Bloco A - Sala 611
 Edifício Venâncio 3000 (Shopping ID) 
 CEP 70716-901
 Fone: (61) 3329-7447/7315/7312

>  Aracaju (SE)
 Rodovia BR 235 - km 10
 Nossa Senhora do Socorro
 CEP 49160-000
 Fone: (79) 3114-2060/2061

>  Rio Largo (AL)
 Rodovia AL 20 - km 4,5
 Gustavo Paiva - CEP 57100-000
 Fone: (82) 3262-3339/3320

> Natal (RN)
 Av. Amintas Barros, 160
 Bom Pastor - CEP 59060-250
 Fone: (84) 3653-6606

> Campina Grande (PB)
 Rua Grisbert de Oliveira Gonzaga, s/n
 Velame - CEP 58418-105
 Fone: (83) 2101-2440/2442
 Fax: (83) 2101-2315 
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CRÉDITOS
A publicação deste relatório só foi possível pelo esforço 
e comprometimento dos empregados de diversas áreas, 
fornecendo informações e acompanhando o desenvolvimento 
do conteúdo para a prestação de contas transparente sobre a 
atuação e o desempenho da Companhia. Agradecemos a todos 
que colaboraram nesse processo.

EDIÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL  > 102-53 >

Assessoria de Planejamento Empresarial, Inovação e 
Sustentabilidade (APP)
Av. Delmiro Gouveia, 333 – San Martin
Recife (PE) – Brasil
CEP 50761-901
E-mail: sustentabilidade@chesf.gov.br
Fone: (81) 3229-2229/3254
Fax: (81) 3229-2030

COORDENAÇÃO DE COLETA DE INDICADORES E TEXTOS
Keyassociados

PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO E INFOGRÁFICOS
Magenta Lab

HOTSITE
W3TOOLS - Soluções de Web

FOTOS
Capa: PA IV
Acervo Chesf, banco de imagens Pexel, Unsplash

TIRAGEM
50 exemplares

Este relatório está disponível para download em:
www.chesf.gov.br > Sustentabilidade > Visão Geral > Relatórios 
de Sustentabilidade
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