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DESTAQUES
Gestão

 Elaboração do Planejamento Estratégico 
2020-2035;

 Programa de Implantação do Padrão 
de ERP (ProERP) - implantação do SAP 
nas empresas Eletrobras.

Capital financeiro

Conjunto de recursos disponível para  
ser utilizado na produção de bens ou na 
prestação de serviços. É obtido por meio  
de financiamentos, tais como dívidas,  
ações ou subvenções, ou gerado por meio  
de investimentos.

    REDUÇÃO SIGNIFICATIVA na conta de 
Pessoal, Material, Serviços de Terceiros 
e Outras despesas (PMSO); e

    Crescimento de 105% NA GERAÇÃO de caixa 
operacional (Ebitda) em relação a 2018.

Capital manufaturado

Objetos físicos manufaturados disponíveis 
para uso na prestação de serviços, incluindo 
prédios, equipamentos e infraestrutura.

 MELHORES INDICADORES OPERACIONAIS 
dos últimos tempos;

 Finalização de 22 PROJETOS  
DE TRANSMISSÃO; e

 IMPLANTAÇÃO DE TELEASSISTÊNCIA.
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Capital intelectual

Conjunto de intangíveis 
organizacionais baseados em 
conhecimento, entre eles propriedade 
intelectual, como patentes, direitos 
autorais, softwares, direitos e licenças; 
e “capital organizacional”, como 
conhecimento tácito, sistemas, 
procedimentos e protocolos.

 Implantação do módulo Work 
Clearance Management (WCM) do 
SAP DE FORMA PIONEIRA no setor e 
entre as empresas Eletrobras; e

 Inauguração da USINA SOLAR 
FLUTUANTE DE SOBRADINHO.

Plataforma solar flutuante de Sobradinho. Crédito: André Schuler.

Capital social  
e de relacionamento

Abrange padrões compartilhados, bem 
como valores e comportamentos comuns; 
relacionamentos com as principais partes 
interessadas; a confiança e o compromisso 
que uma organização desenvolve e  
procura construir e proteger com as partes 
interessadas externas; os intangíveis 
associados com a marca e a reputação 
desenvolvidas por uma organização 
e a licença social para operar.

    PROJETO LAGOS DO SÃO FRANCISCO;

    PROJETO LAGO DE SOBRADINHO; e

    PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO.
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Capital natural

Todos os recursos ambientais renováveis e não renováveis, 
além de processos ambientais, que fornecem bens ou 
serviços que apoiam a prosperidade passada, presente e 
futura de uma organização, o que inclui água, terra, minerais 
e florestas, e a biodiversidade e qualidade do ecossistema.

   EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REFLORESTAMENTO e recuperação em: 
Estação Ecológica de Caetés, localizada no município 
de Paulista, integrante da Região Metropolitana de 
Recife (PE); na Reserva Biológica de Saltinho, localizada 
no município de Tamandaré (PE), com o Bioma Mata 
Atlântica; nas Reserva Biológica (Rebio) Saltinho e 
Reserva Legal do Projeto de Assentamento Laranjeiras, 
área de amortecimento da Rebio; e no Parque Estadual 
Botânico do Ceará, em Caucaia;

   Manutenção de 12 MIL UNIDADES DE COROA-DE-FRADE em fase 
de crescimento e mais 2 MIL em germinação no Viveiro 
Florestal de Xingó (AL), mantido pela Chesf;

   Doação pelo Viveiro Florestal Xingó de 76,5 MIL MUDAS a 
diversas instituições para plantio nas margens de rios e 
riachos na bacia do Rio São Francisco;

   Produção no viveiro de mais 157,9 MIL UNIDADES DE SEMENTES 
ORIUNDAS DO GERMOPLASMA DA CAATINGA, destinadas à 
recuperação das áreas; e

   Visita de MIL PESSOAS DE 11 ESCOLAS, 3 UNIVERSIDADES 
E 3 PROJETOS ao Viveiro Florestal Xingó.

Capital humano

As competências, habilidades e experiência das pessoas e 
suas motivações para inovar, incluindo seu alinhamento e 
apoio à estrutura de governança, ao gerenciamento de riscos 
e aos valores éticos; a capacidade de entender, desenvolver 
e implementar a estratégia da organização; a lealdade e a 
motivação para melhorar processos, bens e serviços, incluindo 
a capacidade de liderar, gerenciar e colaborar.

    PARTICIPAÇÃO DE GESTORES DA CHESF em MBA específico do 
setor elétrico, desenvolvido em conjunto com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV); e

 RECERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO (SGSST) da Usina Hidrelétrica de Xingó na norma 
internacional OHSAS 18.001:2007.
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

A Chesf vem se renovando ao longo dos últimos 
anos e 2019 ficará registrado como um ano 
de resultados positivos em todas as áreas da 
Companhia. Hoje, apresenta-se mais madura 
e em pleno processo de transformação. A 
implementação do nosso plano de adequação e 
modernização da Companhia vem promovendo 
significativos avanços, que nos permitem colher 
os frutos da consolidação desse trabalho, 
embora ainda com muitos desafios e obstáculos 
a serem superados.

De forma articulada, seguindo orientações da 
Eletrobras e com pleno comprometimento do 
seu corpo funcional, a governança da Chesf 
estabeleceu diretrizes com o objetivo de 
possibilitar que a Companhia venha a trilhar um 
novo caminho, marcado pela transformação 
tecnológica, melhoria da situação econômico- 
financeira e modernização de seus sistemas  
de gestão.

Identificamos a necessidade de encontrar 
soluções inovadoras, com alto potencial de 
sustentabilidade econômica, respeitando 
a conformidade regulatória e que logrem 
benefícios para a sociedade. Direcionamos 
esforços ao aprimoramento dos níveis de 

eficiência das diversas áreas da Companhia, 
de forma integrada, buscando resultados 
economicamente consistentes, em todos os 
segmentos em que atua - geração, transmissão 
e comercialização de energia.

Nesse sentido, elaboramos projetos voltados 
à implantação de novas formas para gerar 
energia, tendo um dos marcos representado 
pela inauguração da usina solar flutuante 
de Sobradinho – a primeira desse tipo no 
Brasil – com um alto potencial para réplica da 
metodologia a ser desenvolvida em outros lagos.

Por mais um ano, abraçamos o desafio de 
reposicionar a estrutura organizacional, 
procedendo ajustes quali-quantitativos no quadro 
de pessoal, com a adoção consciente de ações 
voltadas a minimizar o impacto no nosso capital 
intelectual. Para tanto, foram aplicados novos 
requisitos operacionais nas usinas, subestações 
e centros de operação, aumentando para 70% o 
número de instalações teleassistidas, garantindo 
a confiabilidade do sistema elétrico. Concluímos a 
integração dos Centros de Operação de Teresina 
e Fortaleza, com novos recursos tecnológicos, 
possibilitando ganhos de eficiência para o 
desenvolvimento das atividades operacionais.

Avançamos com a implantação dos sistemas de 
Enterprise Resource Planning - ERP, em instância 
única nas empresas Eletrobras,  centralizando 
os processos e permitindo o acesso com 
maior agilidade à informação confiável. O 
comprometimento e o engajamento das equipes

Fábio Lopes Alves – Presidente da Chesf .
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possibilitaram implementar em 2019, os módulos 
de Suprimento, Finanças, Gestão de Pessoas 
e monitoramento e controle dos serviços 
prestados em Operação e Manutenção (WCM- 
Work Clearance Management). Vale destacar 
que a utilização do WCM tem caráter pioneiro 
no país. Empregamos solução informatizada 
de comunicação e colaboração em nuvem, 
com expressivos acréscimos de produtividade, 
mobilidade e integração empresarial.

Implantamos a Unidade Nordeste do Centro de 
Serviços Compartilhados (CSC), sob coordenação 
da Eletrobras, para atender as demandas 
existentes com maior produtividade, adotando 
práticas mais eficientes e utilizando tecnologias 
de ponta. Nesse sentido, houve o lançamento 
do Portal do CSC, um canal direto com o cliente  
e uso de robotização de atividades. Além disso, 
foi assinado com a holding o “Contrato de 
Compartilhamento de Infraestruturas e Recursos 
Humanos”, viabilizando efetiva cooperação entre 
as empresas Eletrobras.

Com a entrada em operação comercial da 18ª 
turbina da Usina de Belo Monte, concluímos 
mais um empreendimento, com participação 
em Sociedade de Propósito Específico – SPE. 
Adicionalmente, adquirimos a participação 
acionária em duas SPEs (Extremoz Transmissora 
do Nordeste – ETN e Transmissora Delmiro 
Gouveia – TDG), aumentando o nosso sistema 
de transmissão.

Concluímos, ainda, o Complexo Eólico Pindaí, 
empreendimento de geração que exigiu elevado 
esforço da Companhia para a sua consecução 
e acrescentou à Matriz Energética Brasileira 
110MW em potência instalada de energia limpa, 
advinda de geração eólica.

No exercício de 2019, demos continuidade 
a expansão da nossa malha de transmissão 

com a entrada em operação comercial de 22 
novos empreendimentos, incorporando à Rede 
Básica do Setor Elétrico Nacional 2.644 MVA de 
capacidade instalada de transformação e 331  
km de linhas de transmissão, acrescentando 
com a incorporação desses empreendimentos 
R$ 65 milhões de receita anual, além de reduzir 
significativamente o nosso estoque de obras em 
atraso com relação às datas estabelecidas nos 
contratos de concessão.

A modernização das instalações existentes e o 
rigoroso cumprimento dos planos de manutenção 
dos ativos possibilitaram a obtenção de 
excelentes indicadores operacionais, em especial 
os referentes à disponibilidade de geração 
e de transmissão, atingindo todas as metas 
estabelecidas e obtendo os melhores resultados 
de nossa história.

Wilson Ferreira Junior – Presidente do Conselho de Administração

Identificamos a necessidade 
de encontrar soluções 
inovadoras, com alto potencial 
de sustentabilidade econômica, 
respeitando a conformidade 
regulatória e que logrem 
benefícios para a sociedade.

Wilson Ferreira Junior, presidente da Eletrobras. Acervo Eletrobras 
holding / Cláudio Ribeiro.
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Encerramos o ano com um de nossos menores índices de endividamento, 
crescemos 105% na geração de caixa operacional (Ebitda) em relação a 2018. 
Realizamos aquisição e incorporação de outras empresas que permitirá o 
incremento de R$ 120 milhões em receitas anuais. Concluímos a renovação 
do benefício fiscal junto a Sudene, que se reverte a favor da região, por meio 
da ampliação da capacidade de investimentos na infraestrutura regional. Com 
isso, a Chesf vem, nos últimos anos, proporcionando boa remuneração aos 
seus acionistas sob a forma de dividendos.

Os sucessivos resultados positivos apresentados nos últimos anos e a 
tendência de lucros sustentáveis em períodos vindouros possibilitaram o 
reconhecimento de ativos e passivos fiscais diferidos, que contribuíram de 
forma relevante para o bom desempenho financeiro do exercício.

Demos um importante passo para a total desoneração do custo com o 
Hospital Nair Alves de Souza (HNAS), localizado na cidade de Paulo Afonso 
(BA), que será integralmente transferido ao Poder Público, de forma 
progressiva, até o quarto trimestre de 2020, cuja atividade não condiz com 
escopo de negócio da Companhia.

Os cenários e perspectivas do Setor Elétrico Nacional nos mostram que 
devemos estar preparados para a mudança econômica e tecnológica que 
está em curso no setor elétrico. Devemos estar atentos às novidades em 
produção de energia, transformação digital e práticas modernas de gestão, 
a fim de adquirirmos a competência necessária para permanecermos 
em um setor que vem se revelando altamente competitivo.

Consequentemente, continuaremos em busca de investimentos de capital 
com a visão de obter resultados financeiros positivos, considerando a 
redução de custo e a otimização dos processos, sem deixar de lado nossos 
compromissos relacionados à sustentabilidade, incluindo os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os Princípios do Pacto Global.

Concluindo, fazemos um agradecimento especial aos Chesfianos. 
O compromisso e a dedicação dos empregados têm sido determinantes   
para vencermos desafios e obtermos melhores resultados. Sigamos em lutas 
e conquistas!

Boa leitura!

Fábio Lopes Alves 
Presidente da Chesf 

Wilson Ferreira Junior 
Presidente do Conselho de Administração
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PANDEMIA COVID-19 
As empresas Eletrobras vêm monitorando, desde janeiro de 2020, 
a evolução e os possíveis impactos causados pela pandemia de 
coronavírus, a Covid-19, e seguindo  as recomendações do  Ministério 
da Saúde e dos governos dos estados e das cidades onde se encontram 
suas operações. Para coordenar e monitorar todas as ações relativas 
à pandemia, foi criado, em 17 de março de 2020, o Comitê de 
Monitoramento e Gestão de Crise das empresas Eletrobras, formado 
pela Diretoria Executiva da holding, os Presidentes de suas empresas 
controladas e o Diretor-Geral do Cepel.

Devido à necessidade de preservar suas atividades essenciais, a Companhia, 
na medida do possível, tomou várias providências:

  ANTECIPOU FÉRIAS;

  APROVOU COMPENSAÇÃO DE BANCO DE HORAS;

  AUTORIZOU O TRABALHO REMOTO;

  RESTRINGIU A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NACIONAIS;

  PROIBIU REUNIÕES PRESENCIAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE NÚMERO ELEVADO 
DE PESSOAS;

  SUSPENDEU VIAGENS INTERNACIONAIS E COLOCOU OS EMPREGADOS 
QUE APRESENTARAM SINTOMAS EM QUARENTENA; E

  SOLICITOU, AINDA, QUE SEUS PRESTADORES DE SERVIÇOS OBSERVASSEM, 
IGUALMENTE, TODAS AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

No que se refere à operação do sistema eletroenergético, foi criado um  
plano de ação de contingência com o objetivo de mapear, monitorar  
e orientar os empregados sobre as ações necessárias nas operações  
de geração e transmissão.

Neste momento tão inusitado para todos, as empresas Eletrobras têm 
demonstrado elevada resiliência, alto grau de comprometimento e um 
propósito claro de todos os administradores e empregados de gerar e 
transmitir a energia  de que o Brasil precisa para combater a pandemia, 
preservar vidas e manter as atividades econômicas.
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A CHESF
Com 72 anos de história, somos uma das 
maiores geradoras e transmissoras do país, 
com 12 usinas hidrelétricas e 10 reservatórios 
com capacidade total de armazenamento de 
57,4 bilhões de metros cúbicos de água, mais 
de 21 mil quilômetros de linhas de transmissão 
e duas usinas eólicas. Nossa capacidade 
instalada totaliza 10.323,43 MW e operamos 129 
subestações de potência (considerando nesse 
total as subestações de outras transmissoras em 
que a Chesf possui ativos), totalizando 49.726,17 
MVA de capacidade de transformação.

1    Considera nesse total as subestações de outras transmissoras  
em que a Chesf possui ativos.

10.323 MW
A CHESF É RESPONSÁVEL POR 25,28% DA CAPACIDADE 

INSTALADA DO SISTEMA ELETROBRAS
POTÊNCIA INSTALADA

99 %
gerado por  

fonte hidrica

2
usinas eólicas

Projetos de P&D 
para geração por 

fonte solar

Também constituem nosso sistema 14 
subestações elevadoras das usinas que, junto às 
subestações de potência, somam capacidade de 
transformação de 61.069,50 MVA. Possuímos, 
ainda, participações em empreendimentos de 
geração e transmissão por meio de Sociedades de 
Propósito Específico (SPEs) e estamos investindo 
em geração solar, fonte na qual possuímos 3,62 
MWp implantados em mini e microgeração.

Toda a nossa geração de energia se concentra no 
Nordeste, mas é distribuída para as regiões Norte,

Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, que recebem 
o recurso por meio de um sistema de transmissão 
de corrente alternada que opera nas tensões 
500, 230, 138 e 69 kV e abastecem o Sistema 
Interligado Nacional (SIN).

Constituída em 1948, a Chesf (Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco) é uma sociedade 
anônima de capital aberto e economia mista 
subsidiária da Eletrobras. A Companhia é sediada 
em Recife, Pernambuco.

E COMO TODA ESSA ENERGIA É TRANSMITIDA?

61.069,50 MVA

21.252,6  km
de linhas de transmissão

129 subestações de potência1  e 

 

UEE  - Casa Nova II e III

CRESP - Petrolina
UFFS - Sobradinho

USQ - Paulo Afonso IV
PAF - Complexo Paulo Afonso I, II e III
ULG - Luiz Gonzaga
USB - Sobradinho
UBE  - Boa Esperança
UXG - Xingó
UAS - Apolônio Sales
UCR - Usina Curemas
UFL - Usina Funil
UPE - Usina Pedra

14 subestações elevadoras, com 
capacidade de transformação de 

da capacidade de geração é  obtida    
por meio de fontes de energia limpa100%
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Fomento ao respeito dos Direitos Humanos  ODS  8  9  10  16

Geração de emprego e renda    ODS  1 a 3  8  9  10  12

Integridade (conduta ética, legal e transparente)    ODS  16

Investimento social privado  ODS  1  3  4  7 a 9  13  15

Melhoria da infraestrutura do país  ODS  7  9  11

Melhoria das condições de vida das populações atingidas   
ODS  1  3  9  11  16

Modicidade tarifária - energia a preço acessível   ODS  3  7 a 9

Parceria em gestão de políticas públicas  ODS  1 a 3  7 a 9  12  13  17

Participação em projetos estruturantes  ODS  7  9

Pesquisa, desenvolvimento e inovação  ODS  7 a  9

Previsibilidade das contratações  ODS  8  12  16

Promoção da cultura, esporte e eventos  ODS  3  4  8  9  13

Promoção da diversidade   ODS  5  8  10  12  16

Promoção de saúde e segurança  ODS  3  8

Qualidade de vida   ODS  1 a 3  7  8

Relacionamento ético, transparente e com isonomia   ODS  16

Retorno financeiro do capital investido   ODS  8  9  16

Segurança e confiabilidade na operação   ODS  7  9  11  13

Valorização da marca e da reputação empresarial      
ODS  12  13  16
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       Missão   Atuar no setor de energia elétrica com excelência 

e de forma sustentável, gerando valor para a sociedade.

      Visão     Ser referência em soluções rentáveis e inovadoras 
em energia elétrica com alto valor para a sociedade. 

Valores  Segurança  
Respeito às Pessoas com Justiça 

Equidade Ética e Transparência 
Inovação e Empreendedorismo 

Compromisso com a Sociedade  
Preservação do Meio Ambiente

Neste infográfico, mostramos também como a criação de valor pelas empresas 
Eletrobras atende aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em 
especial os ODS priorizados pela empresa, 7, 8, 9, 13 e 16, destacados na cor 
azul. Saiba mais em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO MISSÃO E VISÃO
O Planejamento Estratégico da Chesf é um 
processo dinâmico, que envolve a constante 
avaliação de cenários, dos fatores internos 
e externos que influenciam o desempenho 
empresarial e a consequente adequação dos 
objetivos estratégicos, visando aprimorar a 
gestão e atingir as metas e resultados propostos, 
considerando uma perspectiva de longo prazo.

O Planejamento Estratégico da Chesf, 
juntamente com o Plano Diretor de Negócios e 
Gestão Eletrobras (PDNG) e o Plano de Negócios 
e Gestão Chesf (PNG Chesf), são instrumentos 
direcionadores de ações, fruto de um trabalho 
colaborativo e resultante da integração de 
esforços da Diretoria, das lideranças estratégicas 
e principais stakeholders. Em sua elaboração, 
são levadas em consideração as perspectivas de 
autoridades públicas, de agentes do setor e de 
diversos públicos de interesse.

Diante das mudanças ocorridas nos ambientes 
interno e externo da Chesf nos últimos anos e da 
necessidade de desenvolvimento de conteúdo 
estratégico visando ao crescimento nos próximos 
15 anos, a Chesf está realizando um trabalho de 
reposicionamento da Companhia em sintonia 
com as diretrizes estratégicas da Eletrobras para 
alcançar os seguintes objetivos:

       formular o planejamento estratégico 
de longo prazo da Chesf que norteie a 
Organização para o seu crescimento nos 
próximos 15 anos, utilizando a elaboração 
de cenários e diagnóstico interno;

       propor e implantar metodologia de 
governança e gestão da estratégia; e

       implantar o processo de monitoramento 
contínuo de alcance da estratégia.

Como resultado do trabalho de revisão do 
Planejamento Estratégico, previsto nos 
instrumentos normativos da Companhia, foi 
desenvolvido um processo de atualização 
da identidade organizacional e dos objetivos 
estratégicos da Chesf e, consequentemente, 
de construção do seu Mapa Estratégico, que 
atenda aos desafios do atual cenário do setor 
elétrico nacional. 

O Planejamento Estratégico da Chesf está 
integrado à implementação, monitoramento 
e avaliação da estratégia. Apresentamos, na 
página a seguir, o Mapa Estratégico da Chesf .

VISÃO
Ser referência em soluções 
rentáveis e inovadoras em 
energia elétrica e com alto  
valor para a sociedade. 

MISSÃO
Atuar no setor de energia elétrica 
com excelência e de forma 
sustentável, gerando valor  
para a sociedade. 
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GOVERNANÇA & GESTÃO

Aumentar o faturamento 
com novos negócios

Garantir o crescimento e a 
sustentabilidade financeira

Maximizar a rentabilidade das 
operações e investimentos 

Aprimorar a gestão  
integrada de ativos

Buscar a eficiência 
dos processos 

Aprimorar a gestão corporativa 
focada em resultados

Aprimorar a governança, 
a gestão de riscos e a 

conformidade dos processos

Fortelecer a capacidade 
institucional para inovação 

Aumentar a liquidez 
financeira

SOLUÇÕES EM ENERGIA
Prover soluções 

inovadoras com alto  
valor para o mercado

GERAÇÃO & 
TRANSMISSÃO 

Aumentar a 
disponibilização de 

ativos de geração e de 
transmissão buscando 

a eficiência operacional

Gerir a alocação dos 
recursos humanos nos 

processos e projetos

Desenvolver competências 
com foco em inovação 

e resultados

Consolidar o uso 
de tecnologias de 

transformação digital

Modernizar as instalações 
visando o aumento da 
eficiência operacional

INVESTIMENTOS
Promover a gestão 

do portfólio de 
investimentos com foco 

na competitividade

COMERCIALIZAÇÃO
Fortalecer a atuação na 

compra e venda de energia 
no mercado

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO

Prover serviços 
especializados em operação 
e manutenção de ativos de 
geração de transmissão de 

energia elétrica

TELECOMUNICAÇÕES
Oferecer canais de 

transmissão de dados e voz 
de alta performance

Mapa estratégico – Chesf 2020-2035

Atuar no setor de energia elétrica com excelência  
e de forma sustentável, gerando valor para a sociedade.

MISSÃO

VALORES

Ser referência em soluções rentáveis e inovadoras 
em energia elétrica com alto valor para a sociedade.

VISÃO

   Segurança   Respeito às Pessoas com Justiça e Equidade          Ética e Transparência        Inovação e Empreendedorismo  
  Compromisso com a Sociedade        Preservação do Meio Ambiente
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PNG 2019-2023 - Monitoramento

O PNG do ciclo iniciado em 2019 foi baseado integralmente 
no Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG) da holding. 
Mensalmente, a Diretoria Executiva se reúne para 
avaliar o cumprimento dos objetivos contidos no PNG e 
os indicadores do Contrato de Metas de Desempenho 
Empresarial (CMDE), firmado entre a Eletrobras e suas 
empresas controladas.

Indicador /Periodicidade Meta 2019 Realizado 2019 Meta 2020

ISE B3 Global Anual 65 65 67,6

Dívida Liquida sobre Ebitda Mensal 0,97 0,00 0,72

Taxa de frequência de acidentes Mensal 2,73 1,93 2,59

Remediação de deficiências significativas  
e fraquezas materiais Anual 100% 82% 100%

Investimento em P&D+I/ROL Controladora Trimestral 1% 1,2% 1%

Indicador Global Geração + Comercialização Mensal 0,95 1,03 0,95

Disponibilidade da geração Mensal 1,00 1,12 1,00

Disponibilidade de linhas de transmissão Mensal 99,85% 99,97% 99,85%

Índice de expansão de G&T1 Mensal 100% 55,30% 100%

1       O protocolo do indicador de Expansão de Geração & Transmissão será alterado em 2020, pois atualmente só 
considera a expansão medida pelo incremento de quilômetros  de linha ao sistema. O novo protocolo irá considerar 
a expansão também pelo incremento de capacidade de transformação em MVA.

Indicadores empresariais

PNG 2020-2024

Para o ciclo 2020-2024, foram definidas metodologia e premissas comuns para todas 
as empresas em decorrência da necessidade de uniformização dos critérios utilizados. 
Destacam-se, entre outras, a perspectiva de expansão da Companhia, especialmente 
nas fontes solar e eólica; a busca de excelência operacional em toda a cadeia de valor; 
e a modernização das intalações.

Usina Solar Flutuante energizada, em pleno funcionamento – Sobradinho (BA).
Crédito: André Schuler.
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GESTÃO
Transformação digital

Um dos maiores avanços em transformação digital em 2019  foi a finalização 
do ProERP, Programa de Implantação do ERP SAP (sistema integrado de 
gestão empresarial) em instância única nas empresas Eletrobras. O Go Live, 
evento de entrada em operação conjunta da plataforma, ocorreu em janeiro.

Demos uma importante contribuição ao ERP: a implantação pioneira 
do módulo Work Clearance Management (WCM), para possibilitar o 
gerenciamento de todas as etapas da vida útil dos ativos operacionais em 
um sistema integrado, com monitoramento e tratamento adequado dos 
dados durante todo esse ciclo. 

A Chesf está estruturando uma área dedicada à transformação digital e já 
fez um diagnóstico do seu atual estágio de digitalização. Será destinado à 
transformação digital da Chesf um orçamento anual médio de R$ 8,5 milhões.

Cibersegurança

A gestão da cibersegurança é permeada pela Política de Segurança da 
Informação e por diversas instruções normativas, todas publicadas, 
atualizadas e auditadas para verificação de sua aderência e execução 
sobre o tema. Os processos seguem os principais frameworks de 
segurança, normativos do Governo Federal e o Código de Ética e de 
Conduta das empresas Eletrobras.

Gestão de fornecedores

Nosso processo de contratação de fornecedores é guiado pela Lei 
13.303/2016 (Lei das Estatais) e pelo Regulamento de Licitações e 
Contratos das empresas Eletrobras. Todo o processo segue os requisitos 
de chamada pública e avaliação  dos critérios de habilitação jurídica, 
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Além disso, 
todos os contratos possuem cláusulas trabalhistas e de condicionantes 
legais relacionadas à garantia de direitos humanos e ao cumprimento 
da legislação ambiental. O documento Princípios e Compromissos 
de Conduta Empresarial na Relação da Chesf com os Fornecedores é 
endossado pelos fornecedores no momento da licitação.

A Chesf se reserva o direito de efetuar auditorias nas dependências  
da contratada ou nos locais de realização dos serviços para verificar 
o cumprimento da legislação e de suas práticas éticas. Com relação à 
corrupção, 72 fornecedores com contrato assinado em  2019 (29% do 
total) foram submetidos ao processo de due diligence.

Perfil dos fornecedores

Fornecedores contratados 245

Valor (R$ milhão) R$ 540,63

Total de fornecedores (estimado) 594
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Chesf é uma sociedade anônima de capital aberto e de 
economia mista, regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. Atuamos em estrita consonância com a legislação 
vigente e com os atos de regulação emitidos pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os requisitos e funções 
dos órgãos de governança estão estabelecidos em nosso 
Estatuto Social e nos respectivos Regimentos Internos dos 
órgãos colegiados.

Nossa governança corporativa atua em conformidade 
com a Lei nº 13.303, o Decreto nº 8.945 e o Regimento 
do Programa Destaque em Governança de Estatais, da 
B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Seguimos as melhores práticas 
de governança corporativa, entre as quais destacamos 
o Conselho de Administração composto por 28,5% de 
membros independentes; o Conselho Fiscal permanente; 
administradores e Conselheiros Fiscais sujeitos à avaliação 
dos requisitos e vedações previstos na Lei n.º 13.303/2016 e 
no Decreto n.º 8.945/2016; entre outras.

A Chesf foi  certificada,  em 2019,  no  Nível  1 do Índice de 
Governança da Secretaria de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais (Sest), do Ministério da Economia. 
Foram avaliados 49 conjuntos de quesitos sobre as melhores 
práticas de governança corporativa de 61 empresas.  A média 
geral foi de 8,48 e a Chesf obteve a pontuação de 9,87. 

MEMBROS INDEPENDENTES de um total de  7 no Conselho de Administração

de participação de mulheres no Conselho

conselheiro indicado pelo MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

membro eleito representante dos empregados 

conselheiro indicado pelo ACIONISTA CONTROLADOR, ELEITO DIRETOR-PRESIDENTE

membros indicados pela ELETROBRAS

1

2

2
14%

Diversidade do Conselho de Administração

Conheça em nosso site os Cargos e Responsáveis 
e a nossa Estrutura Organizacional completa

Em conformidade com o artigo 8º, incisos I, III  e VIII, da Lei nº 13.303/2016; com o artigo 
13, incisos I, III e VIII, do Decreto nº 8.945/2016; e com  os artigos 16 e 18 do Regimento 
do Programa Destaque em Governança de Estatais da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), a Chesf 
elabora sua Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa. Para  conhecer 
o documento, acesse nosso site.
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https://www.chesf.gov.br/empresa/Pages/Base%20Jurídica/BaseJuridica.aspx
https://www.chesf.gov.br/empresa/Pages/Base%20Jurídica/BaseJuridica.aspx
https://www.chesf.gov.br/empresa/Pages/GovernancaCorporativa/GovernancaCorporativa.aspx
http://www.chesf.gov.br/empresa/Pages/GovernancaCorporativa/CartaAnualGovernancaCorporativa.aspx
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ÉTICA E INTEGRIDADE EMPRESARIAL
Programa de Integridade 

Adotamos o Programa de Integridade das empresas 
Eletrobras, também chamado de “Programa 
Eletrobras Cinco Dimensões”, cujo objetivo é prevenir, 
detectar e remediar situações de fraude  
e corrupção. O infográfico a seguir mostra  
a composição do Programa.

As cinco dimensões do Programa de Integridade das empresas Eletrobras

1

2

3

4 5

EX
IST

ÊN
CIA

EFETIVIDADE

QUALIDADE

DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE 
GESTÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
Trata do apoio à produção da 

cultura de ética e integridade 

demonstrado pelos colegiados de 

governança por meio de ações que 

evidenciam esse posicionamento

ANÁLISE PERIÓDICA DE RISCOS CORPORATIVOS 
Consiste na identificação, avaliação, 

tratamento e monitoramento das 

vulnerabilidades e dos riscos de fraude 

e corrupção nas empresas Eletrobras

 ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS E 
PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
Prevê a criação e implementação da base 

de difusão de conhecimentos relacionados 

à cultura de ética e integridade nas 

empresas Eletrobras. Devem ser elaboradas, 

implementadas e seguidas políticas e normativos 

que abordem o tema no cotidiano das empresas,  

conforme aplicabilidade

COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO EFICAZ 
Disseminação do Programa 

Eletrobras Cinco Dimensões por 

meio de ações de comunicação 

e de treinamento adaptadas 

a cada público

MONITORAMENTO DO PROGRAMA, COM MEDIDAS 
DE REMEDIAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES 
Monitoramento contínuo do programa, 

por meio da auditoria interna, controles 

implatados no ProERP (SAP) 

e teste de controles SOx

Clique para mais informações sobre o  
Programa de Integridade das Empresas Eletrobras
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https://eletrobras.com/pt/Paginas/Programa-de-Integridade.aspx
https://eletrobras.com/pt/Paginas/Programa-de-Integridade.aspx
https://eletrobras.com/pt/Paginas/Programa-de-Integridade.aspx
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CAPITAL FINANCEIRO
Identificamos e monitoramos nossos impactos por meio do 
acompanhamento mensal do resultado planejado x realizado,  
com base no Plano de Negócios e Gestão (PNG) e no Contrato  
de Metas e Desempenho Empresarial (CMDE).

O acompanhamento periódico dos indicadores CMDE ao longo  
de 2019 sinaliza que alcançamos nossas principais metas:

METAINDICADOR RESULTADO EM 2019

0,97

1,10 1,1

0,0

10,64 24,61

Pessoal, Materiais, Serviços 
e Outras despesas (PMSO) / 

PMSO Regulatório

Dívida Líquida /  
Ebitda Ajustado

Lucro Líquido Ajustado / 
Patrimônio Líquido

Resultados financeiros

Registramos, em 2019, um lucro de R$ 3,49 bilhões, um aumento de R$ 3, 22 bilhões 
em relação a 2018 (R$ 265,9 milhões). Esse aumento é decorrente, principalmente, 
da provisão do imposto de renda diferido no valor de R$ 2,07 bilhões e da 
contribuição social diferida no valor de R$ 475,0 milhões, além de aumentos em 
algumas rubricas de receitas.

Nossa receita operacional bruta, de R$ 6.187,0 milhões, apresentou  variação positiva 
de 7% (R$ 5,78 bilhões em 2018), em virtude, principalmente, do crescimento 
das receitas  com fornecimento, suprimento e operação e manutenção de usinas  
(R$ 369,4  milhões); e com energia elétrica de curto prazo (R$ 386,0 milhões).  
De 2015 a 2019, a Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) foi de 6,7%.

Lucro (Prejuízo) Líquido
Em R$ milhões

476

3.985

1.044
266

3.486

2015 2016 2017 2018 2019

Receita Operacional Bruta (CAGR + 6,7%)
Em R$ milhões
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Os tributos e encargos regulatórios sobre vendas aumentaram 4,6% em 
relação a 2018, totalizando R$ 1,05 bilhão, dos quais R$ 703,5 milhões 
correspondem a impostos e contribuições sociais e R$ 345,6 milhões a 
encargos regulatórios. A Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) 
entre 2015 a 2019 foi de 9,3%.

Tributos e Encargos Regulatórios (CAGR + 9,3%)
Em R$ milhões

2015 2016 2017 2018 2019
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A receita operacional líquida (ROL), que considera as deduções de 
impostos e encargos setoriais, saltou 7,0% em relação a 2018, passando 
de R$ 4,78 bilhões para R$ 5,14 bilhões. Os indicadores responsáveis por 
este crescimento são os mesmos que afetaram a Receita Operacional 
Bruta e a Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) foi de 6,2%.

Receita Operacional Líquida (CAGR + 6,2%)

 

Em R$ milhões
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4.
04

0

12
.7

40

4.
92

6

4.
78

0

5.
13

8

Os custos e despesas operacionais e o resultado do serviço de energia elétrica 
e a margem operacional compõem os gráficos a seguir. A geração operacional 
de caixa, expressa pelo Ebitda, foi R$ 1,48 bilhão em 2019, contra o montante 
de R$ 720,1 milhões em 2018. A margem Ebitda (razão entre o Ebitda e a 
Receita operacional líquida) foi de 28,8% em 2019 contra 15,1% obtida em 
2018 – um aumento de 13,7 pontos percentuais.

4.672

6.237

3.423

4.006

4.385

2015

2016

2017

2018

2019

Em R$ milhões

Custos e Despesas Operacionais (CAGR + 1,6%)

13,5% 12,0%
15,1%

28,8%

6,0%
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Em R$ milhões

Ebitda

Margem Ebitda (%)

Ebitda R$ milhões
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O resultado financeiro do exercício foi de R$ 578,9 milhões, ante um resultado 
negativo de R$ 42,0 milhões registrados em 2018, representando uma variação 
positiva de R$ 620,9 milhões devido, principalmente, à diferença positiva entre 
a Receita Financeira e a Despesa Financeira no valor de R$ 485,0 milhões.

Receitas (despesas) financeiras
(milhões)

2019 2018 2017

Resultado de ampliações financeiras 61,0 28,7 32,0

Variações monetárias e acréscimos moratórios - energia vendida 133,8 154,2 58,7

Outras variações monetárias ativas 44,5 11,3 9,3

Receita Financeira - RBSE FV 1.251,0 6,0 0,0

Encargos de dívida dos empréstimos e financiamentos (96,0) (207,4) (280,2)

Variações monetárias de empréstimos e financiamentos (1,2) (11,5) (4,8)

Despesa Financeira  - RBSE FV (776,0) 0,0 0,0

Outras receitas (despesas) financeiras (47,9) (23,2) (65,2)

(=) Resultado financeiro líquido 578,9 (42,0) (250,2)

Resultado do Serviço de Energia Elétrica e Margem Operacional 
O resultado do serviço (Ebit) foi positivo em R$ 752,6 milhões, porém R$ 21,6 
milhões menor em relação ao montante de R$ 774,2 milhões obtido em 2018.  
A margem operacional do serviço passou de 16,2% em 2018, para 14,6% em 2019, 
uma variação de -1,6 pontos percentuais. 

Mais informações sobre o desempenho econômico-financeiro da 
Chesf estão disponíveis no Relatório da Administração 2019

Em R$ milhões

Resultado do Serviço de Energia Elétrica

6
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3-15,7%
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-635

51,0%
30,5%

774 753

16,2% 14,6%

Resultado do Serviço

Margem operacional (%)

Valor Adicionado
O valor econômico gerado pela Chesf em 2019 foi de R$ 4,17 bilhões 
contra R$ 3,30 bilhões em 2018, agregando valor aos seguintes 
segmentos da sociedade: salários, encargos e benefícios aos 
empregados (31,1%); impostos, taxas e contribuições aos governos 
federal, estaduais e municipais (-19%); terceiros (4,2%); e lucro aos 
acionistas (83,7%).

Em R$ milhões
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1.297
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CAPITAL MANUFATURADO

Desempenho operacional

Com a permanência da situação hídrica 
desfavorável na Bacia do Rio São Francisco e as 
baixas afluências ocorridas no período úmido,  
o principal reservatório da Região Nordeste, 
Sobradinho, decaiu de 48,65% em abril para 
29,34% do seu volume útil em 31 de dezembro.

Isso, contudo, não afetou os indicadores de 
desempenho operacional da Chesf. Geramos 
20.734 GWh em 2019 frente a 15.132 GWh em 
2018, um acréscimo de 37%. A disponibilidade 
das unidades geradoras, indicador avaliado 
também pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) nos  processos de reajuste 
tarifário, obteve em  2019 o melhor resultado 
já registrado (1,13).  

Também foram registrados resultados positivos 
nos indicadores de Parcela Variável (PV) e de 
Disponibilidade de Linhas de Transmissão, nos 
quais obtivemos o melhor desempenho dos 
últimos sete anos – respectivamente 1,42% e 
99,94% -, devido ao cumprimento rigoroso do 
plano de manutenção. Vale ressaltar que a PV 
também apresentou o melhor desempenho 
entre as empresas Eletrobras. 
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Foram incorporadas 12 instalações teleassistidas aos Centros de Operação e incluídos novos pontos  
de supervisão para atendimento ao Procedimento de Rede 2.7. Investimentos adicionais foram 
realizados na área de automação, como modernização da medição operacional da Subestação 
Itabaianinha e substituição de 54 servidores do Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia (Sage). 
Esses esforços resultaram no aumento da observabilidade do sistema, atingindo a marca de 248.641 
pontos de supervisão.
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Sistema de geração

Investimos, em 2019, R$ 26,4 milhões nas usinas hidrelétricas sob concessão 
e em regime de cotas. Atualizamos o projeto básico para implantação 
dos sistemas digitais e modernização das unidades geradoras na Usina 
Hidrelétrica (UHE) Sobradinho e contimuamos o projeto de implantação 
dos sistemas digitais e modernização das unidades geradoras da UHE Paulo 
Afonso IV.

Foram concluídos os serviços de modernização das pontes rolantes da UHE 
PA-IV e o dos pórticos da UHE Apolônio Sales. Foram, ainda, executados 
diversos serviços de adequação e manutenção no Sistema de Geração 
em operação, além de substituição de equipamentos e componentes por 
obsolescência ou final de vida útil.

Assinamos contrato com fornecedor para finalizar a implantação do parque 
Eólico de Casa Nova I-A (27 MW) e colocá-lo em operação, o que deve 
ocorrer em junho de 2020. Também iniciamos a contratação dos serviços 
necessários para a conclusão do Parque Eólico de Casa Nova I-B (27 MW). 
Houve, ainda, avanços significativos nas ações de implantação dos 11 
parques eólicos das Sociedades de Propósito Específico vinculadas aos 
complexos eólicos de Pindaí. Foram entregues sete parques e a conclusão 
dos demais está prevista para janeiro de 2020.

Finalizamos também o desenvolvimento dos projetos de parques de geração 
fotovoltaica: UFV Bom Nome (29,7 MWp) e UFV Lapa Solar (100 MWp), 
situados, respectivamente, nos municípios de São José do Belmonte (PE) e 
Bom Jesus da Lapa (BA). A implantação futura desses projetos depende do 
sucesso da venda de energia em futuros leilões no Ambiente de Contratação 
Regulada ou da venda direta no Ambiente de Contratação Livre.

Estamos estudando medições em 17 estações solarimétricas instaladas no 
semiárido nordestino, visando desenvolver projetos próprios de geração 
solar com tecnologias fotovoltaicas ou heliotérmicas de 535 MWp de 
potência instalada, com previsão de conclusão até 2023.

FATOR DE DISPONIBILIDADE MÉDIA POR FONTE DE ENERGIA EM 2019 (%)

HÍDRICA

EÓLICA

98,89

96,54

A Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte entrou 100% em operação,  totalizando  
11.223,1 MW de potência instalada. A participação acionária da Chesf nesse 
empreendimento é de 15%. A UHE Sinop também entrou 100% em operação 
em 2019, totalizando 401,8 MW de potência instalada. A participação 
acionária da Chesf nesse empreendimento é de 24,5%. Em março de 2019, 
também foi concluído nosso desinvestimento nas SPEs do Complexo Sento 
Sé, cuja venda foi realizada no âmbito do Leilão Eletrobras 01/2018.
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Sistema de transmissão

Investimos, em 2019, mais de R$ 300 
milhões no sistema de transmissão, com 42 
empreendimentos de ampliação e reforço em 
andamento, resultando na conclusão de 22 
empreendimentos. Foram entregues 331 km 
de linhas de transmissão, 4 novas subestações, 
2 subestações com pátios novos e 17 novos 
transformadores com reforços nas instalações, 
o que representa aumento da capacidade de 
transformação em 2.644 MVA.

Apenas três projetos não foram concluídos: a 
Linha de Transmissão 230 kV Pau Ferro / Santa 
Rita II e as Subestações Itabaiana e Fortaleza. A 
finalização está prevista para 2020, juntamente 
com outros 15 novos empreendimentos. As 
principais obras estão no Ceará. Acesse as 
Demonstrações Financeiras e consulte, nas 
páginas 19 e 20, a lista dos empreendimentos 
concluídos em 2019.

Em 2019, também avançamos no projeto 
de teleassistência. Assim, todas as novas 
subestações entraram em operação já com os 
requisitos para serem gerenciadas a distância, 
a partir de um centro de operação. Atualmente, 
70% das nossas instalações são teleassistidas e 
os 30% restantes possuem assistência local por 
sua importância estratégica. 

Em 2020, devemos melhorar as assistências 
remotas com o desenvolvimento de um projeto 
de restabelecimento autônomo das subestações.

Ainda em 2019, a manutenção das linhas de 
transmissão também ganhou um novo aliado, 
o laser scan, equipamento para mapeamento 
georreferenciado que é montado em um 
helicóptero para realizar varredura do terreno.
Assim, detecções importantes, como de mato 
alto, tornam-se mais ágeis e seguras. Além 
disso, o equipamento também é utilizado para 
identificar o melhor traçado na elaboração  
de projetos.

99,96%

99,91%

99,97%

99,85%

2017

2018

2019

Meta 2019

ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE TRANSMISSÃO (%) 
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CAPITAL INTELECTUAL
P&D e Inovação

Nosso principal compromisso de Pesquisa & 
Desenvolvimento e Inovação é o cumprimento 
à Lei nº 9.991/2000, que determina a aplicação 
mínima de recursos em projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação de 1% da Receita 
Operacional Líquida (ROL). Reforçamos essa 
prática inserindo no planejamento empresarial 
e no Mapa Estratégico Chesf 2020-2035 uma 
etapa de desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e inovação.

Os principais objetivos são identificar novas 
possibilidades de negócio, incentivar a melhoria 
nos processos internos, motivar a integração de 
novas tecnologias, desenvolver competências com 
foco em inovação e identificar e atenuar possíveis 
gargalos no desenvolvimento dos projetos.

O ano de 2019 foi de muitas realizações nesse 
sentido. Investimos, principalmente, em fontes 
alternativas de geração de energia elétrica, em 
planejamento de sistemas de energia elétrica e 
em gestão da inovação. Os principais projetos 
realizados foram:

  monitoramento de ruído em usina hidrelétrica;

  técnicas não destrutivas (Reação Alcali- Agregado - RAA);

 P&D da Ideia ao Mercado, responsável pelo desenvolvimento do Sistema Inteligente de Gestão  
da Inovação (Sigi);

  energia solar em lagos de usina hidrelétrica;

  plataforma solar de Petrolina (PE);

 novo conceito de aerogerador; e

  estudo de localização de grandes centrais solares.

Investimento total em P&D + I por categoria

(R$ milhões)

32.628.850,00

29.585.430,00

2.377.900,00

665.520

Total

Energia renovável

Inovação  para a sustentabilidade

Tecnologias de geração  e transmissão
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Transição energética

P&D e Inovação e a melhoria da matriz energética 
brasileira caminham lado a lado. O país já dispõe 
de geração predominantemente limpa, então 
os esforços de aperfeiçoamento devem ser 
direcionados para as fontes alternativas, como as 
solares e eólicas, ainda em desenvolvimento.

Apesar de a fonte de energia eólica ser 
intermitente e de baixa inércia, atualmente 
existe mais eolicidade do que hidreletricidade. 
Além disso, a geração de energia pelas usinas 
hidrelétricas é consequência das vazões 
definidas pela Agência Nacional de Águas (ANA), 
que pode variar dependendo das chuvas e dos 
usos múltiplos.

Embora a Chesf já tenha sido concessionária de 
duas usinas termelétricas, em 2018 a concessão 
da sua última usina térmica (UTE Camaçari) foi 
extinta. Assim, a Chesf passou a ter concessão 
apenas de usinas de geração de energia 
renovável. Não descartamos a possibilidade 
de estudar a implantação de novas usinas 
termelétricas, porém, no horizonte de curto e 
médio prazo, o planejamento de novos projetos 
para a expansão do parque gerador foca nos 
estudos e implantação de empreendimentos 
eólicos e fotovoltaicos.

As iniciativas para promover a transição 
energética estão alinhadas com as diretrizes da 
Política Ambiental das empresas Eletrobras, a 
qual determina o dever de “Priorizar a utilização 
de fontes renováveis na expansão da oferta de 
energia elétrica, contribuindo na transição para 
uma economia de baixo carbono”.

O ano de 2019 foi de muitas realizações em prol 
da transição energética. Destacamos também 
a  manutenção da Certificação ISO 50001 na 
Subestação Messias.

Centro de Referência em Energia Solar 
de Petrolina

Complexo onde são desenvolvidas pesquisas 
de tecnologia fotovoltaica e heliotérmica, 
de integração das fontes solar e eólica, e 
de armazenamento de energia. A Planta 
Básica do Cresp, de 2,5 MWp, encontra-se 
em operação e compõe o programa Conta 
Zero da Chesf. A Planta Tecnológica, de 0,5 
MWp, será composta por diversas tecnologias 
fotovoltaicas (terceira geração) e sistemas de 
fixação, rastreamento e concentração.

Em 2019, foi inaugurada a planta fotovoltaica 
flutuante de 1 MWp, instalada no reservatório 

de Sobradinho (2,5 MWp), cuja operação está 
integrada à da UHE, atendendo à carga dos 
serviços auxiliares. Foram iniciados os estudos 
técnicos de avaliação da tecnologia flutuante. A 
partir de 2020, será executada a segunda etapa 
desse projeto – inédito no país –, que totalizará 
2,5 MWp quando totalmente concluído.

Geração eólica

Foi lançada, em 2018, Chamada Pública 
para projetos inovadores que desenvolvam 
tecnologias e estudos de plantas híbridas 
em diversas linhas. Como resultado desse 
trabalho, a Chesf iniciou, em 2019, o processo de 
contratação de três projetos de P&D+I:

 desenvolvimento de novo conceito de 
aerogerador de baixo custo com capacidade 
de geração de 3 MW (projeto contratado);

  otimização de Sistemas de Energias 
Renováveis com Armazenamento de Alto 
Desempenho (projeto em contratação); e

  sistema hibrido (eólica e solar) com 
armazenamento de energia que totalizará 
uma potência instalada de mais de 4 MW 
(projeto em contratação).

INTRODUÇÃO DESEMPENHO  
DOS CAPITAIS

GOVERNANÇA  
CORPORATIVA  E ÉTICA

ESTRATÉGIA E VISÃO  
DE FUTURO

PERFIL 
CORPORATIVO



26RELATÓRIO ANUAL CHESF 2019 | VERSÃO RESUMIDA

CAPITAL SOCIAL E DE RELACIONAMENTO

Satisfação dos clientes

Garantir a satisfação e um atendimento de qualidade 
é uma premissa básica do nosso trabalho. Dessa 
forma, a cada dois anos realizamos uma Pesquisa 
Integrada de Satisfação de Clientes. Em 2018, 
realizamos a edição mais recente, referente ao 
biênio 2018/2019, contemplando clientes de 
Geração (consumidores livres/potencialmente livres, 
comercializadoras e distribuidoras) e  clientes de 
Transmissão (usuários dos serviços de transmissão 
conectados: distribuidoras, consumidores livres/
potencialmente livres e geradoras). A metodologia 
utilizada foi a “Janela do Cliente” (Customer Window), 
método que permite medir o grau de satisfação 
com base nas suas percepções do cliente sobre 
os atributos de valor e relacioná-los com o grau 
de importância dado por eles. O índice global de 
satisfação foi  de 88,45%, superior à meta global 
de satisfação integrada das empresas Eletrobras de 
85,31%. Para mais informações sobre a última edição 
da pesquisa, consulte a página 35 do Relatório Anual 
da Chesf 2018.

Comunicação e engajamento do público interno

Disponibilizamos redes sociais internas – o Teams e o Yammer – para promover um relacionamento 
mais próximo entre e com os empregados. Conforme pesquisa interna, contudo, os canais mais 
utilizados por esse público atualmente são  o e-mail ChesfHoje, seguido do ChesfOnline (blog), do 
Mural Chesf e da  intranet.

Um dos destaques da comunicação com nossos empregados em 2019 foi o lançamento do selo 
“Nossa Segurança é pra você e com você”, para unificar todas as campanhas de segurança da 
Companhia, incluindo de prevenção de desligamento por erro humano; nas linhas de transmissão 
e subestações; empresarial (patrimonial); da informação; de barragens; do trabalho e no trânsito. 
As ações de comunicação referentes a esses temas foram desenvolvidas com a mesma identidade, 
reforçando na Chesf a segurança como valor empresarial.

Também renovamos os outdoors das usinas de Paulo Afonso e Xingó que contêm informações 
sobre segurança de barragens para inclusão do selo.
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Engajamento das comunidades

Os impactos negativos dos empreendimentos nas 
comunidades locais são estabelecidos durante 
a implantação dos empreendimentos e incluem, 
geralmente, degradação de solo, supressão de 
vegetação, realocação de imóveis, movimentação 
de máquinas, emissão de som e particulados, 
aumento de trânsito de carros e pessoas na área, 
entre outros. A maioria é mitigada já durante 
essa fase por meio de uma série de Programas, 
estabelecidos pelo Licenciamento Ambiental ou 
por iniciativa voluntária.

O grau com que as comunidades são 
afetadas é avaliado por meio dos Programas 
de Comunicação e Educação Ambiental, 
promovidos pela Chesf em atendimento ao 
licenciamento ambiental.

Nossa atuação é orientada pela Política de 
Responsabilidade Social das empresas Eletrobras e o 
Manual de Orientação sobre Projetos Sociais da Chesf.

Nossos compromissos são voluntários e estão 
pautados na Agenda 2030, nos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis (ONU), nos Princípios 
Orientadores das Empresas e Direitos Humanos, e 
no Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 
3), atuando de forma integrada à Eletrobras.

Das operações da Chesf, 15 (2,4%) implementaram 
ações de engajamento com a comunidade.

Programa de Comunicação Social  
e outros canais

Iniciativa com a qual buscamos assegurar à 
sociedade informações apropriadas sobre 
os empreendimentos e seus impactos sobre 
o meio ambiente. O canal é utilizado para 
estabelecer uma relação harmoniosa entre 
o empreendimento e os diversos grupos 
impactados pela operação: moradores das 
comunidades próximas, instituições públicas e 
trabalhadores diretamente envolvidos com as 
obras de implantação.

A Chesf disponibiliza, ainda, para toda a 
sociedade, os canais Fale Conosco Ambiental, 
Disque Queimadas/Meio Ambiente (0800- 
979-3090) e Ouvidoria, com o intuito de 
garantir o acesso de todos à Companhia, bem 
como de utilizá-los como instrumento de 
monitoramento de impactos locais.

Vídeos para a comunidade

Foi realizada, em 2019, campanha focada 
em temas de interesse da Chesf e das 

comunidades. O formato foi diferenciado, 
pois aprovamos, junto à Secretaria Especial 

de Comunicação Social (Secom – órgão 
governamental), o chamado “conteúdo de 

marca”, o que propicia espaço editorial nos 
veículos de comunicação (devidamente 

sinalizado) para sensibilizar a população. 
Criamos vídeos sobre a própria Companhia 

e outros com conteúdo de utilidade pública, 
para divulgar os riscos de pipas próximo a 

subestações e linhas de transmissão.
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Projetos ambientais

Programa de Educação Ambiental da Linha de 
Transmissão 230 kV Socorro/Penedo: estamos 
trabalhando com a comunidade de Patioba e 
Terra Dura desde o início do programa, em 2017. 
A iniciativa já resultou na ampliação do canal de 
comunicação entre a Chesf e a comunidade.

Plano de Ação Socioambiental (PAS): projeto 
executado nas UHEs Paulo Afonso I, II, III, IV e 
Apolônio Sales – Complexo Paulo Afonso e UHE 
Xingó. As ações de Paulo Afonso abrangem cinco 
municípios distribuídos em três estados (Bahia, 
Pernambuco e Alagoas), e as de Xingó abrangem 
seis municípios em três estados (Alagoas, Sergipe 
e Bahia). O PAS segue metodologia participativa, 
pela qual os atores sociais identificaram suas 
necessidades e definiram suas prioridades para 
preservar seu patrimônio ambiental e elegeram 
seus representantes pelo voto direto e universal, 
aos quais foi atribuída a função de contribuir  para 
a sustentabilidade do projeto.

Projetos sociais

Projeto Lagos do São Francisco: executado pela 
Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias 
(Embrapa) Semiárido nos municípios de 
Pariconha, Olho D’Água dos Casados, Delmiro 
Gouveia e Piranhas (AL), Paulo Afonso, Rodelas e 
Glória (BA), Petrolândia e Jatobá (PE), e Canindé 
do São Francisco, Poço Redondo e Nossa  
Senhora da Glória (SE). O objetivo do projeto é 
promover ações de pesquisa, desenvolvimento e 
transferência de tecnologias e de capacitação de 
técnicos, estudantes, produtores e pescadores, 
de modo a fortalecer a infraestrutura das 
atividades agropecuárias, assegurando um 
nível de produtividade que permita a melhoria 
da renda dos produtores e reprodutibilidade 
das unidades produtivas das comunidades dos 
municípios situados no entorno das barragens 
do Complexo de Paulo Afonso e das usinas 
hidrelétricas de Itaparica (Luiz Gonzaga) e Xingó.

Projeto Lago de Sobradinho: executado
pela Embrapa Semiárido nos municípios
Sobradinho, Casa Nova, Sento Sé, Remanso
e Pilão Arcado, localizados no entorno da
Usina de Sobradinho, vem trazendo uma
significativa melhoria na qualidade de vida das
comunidades beneficiadas com a implantação
de campos de aprendizagem tecnológica e de
treinamento. Esse projeto promove o repasse de
conhecimento e de tecnologia para convivência
com a seca para produtores agropecuários
e pescadores que moram no entorno da 
barragem de Sobradinho (BA).

Programa de voluntariado Chesf

Nossos empregados participam de 
atividades de voluntariado em programa 

coordenado pelo Departamento  de  
Relações  Públicas, Responsabilidade  

Social  e  Patrocínio,  com a participação 
do Núcleo de Voluntariado Empresarial. 

Em  2019,  foram  promovidas ações como 
arrecadação   e  distribuição    de  cestas  
básicas  para  comunidades  carentes  e  
para  ONG, participação em campanha 

sociais, entre outras.
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Cultura

Em 2019, investimos R$ 1 milhão em projetos de 
patrocínio visando à disseminação da cultura e a 
produção e divulgação técnico-científicas, e que 
contribuíram com a preservação do patrimônio 
imaterial do Nordeste Brasileiro e a troca de 
experiências na área de energia elétrica.

Participamos do Programa de Patrocínio das 
empresas Eletrobras a Eventos do Setor Elétrico 2019, 
contribuindo para a seleção de projetos de grande 
relevância no cenário nacional e internacional e 
aportando recursos financeiros em projetos alinhados 
aos nossos objetivos, como o XXV Seminário Nacional 
de Produção e Transmissão de Energia Elétrica 
(Belo Horizonte/MG), o XIII Simpósio de Automação 
de Sistemas Elétricos (Recife/PE), o XXIII Simpósio 
Brasileiro de Recursos Hídricos, entre outros.

Entre as principais ações culturais realizadas em 
2019, incluem-se os projetos Vozes em Movimento, 
Formação Musical para Crianças e Adolescentes, 
Orquestra Criança Cidadã e Projeto de Restauração 
e Requalificação do Museu de Arte Sacra de 
Pernambuco. No segmento cultural, mais de 95% 
dos valores aportados pela Chesf foram para projetos 
autorizados pelo Ministério da Cultura para captar 
recursos por meio do mecanismo de Incentivo Fiscal 
da Lei Rouanet. Assim, a Companhia democratiza 
o acesso aos mecanismos culturais e garante a 
transparência no processo de concessão.

Investimentos nas comunidades  

Envolvimento da Companhia com ação social 2017 2018 2019

Recursos aplicados em educação (R$ mil) 162,40 39,60 0,00
Recursos aplicados em saúde e saneamento (R$ mil) 35.049,18 39.162,41 43.663,52
Recursos aplicados em cultura (R$ mil) 1.185,00 775,00 0,00
Recursos aplicados em esportes (R$ mil) 0,00 0,00 0,00
Outros recursos aplicados em ações sociais (R$ mil) 0,00 0,00 1.600,00
Empregados que realizam trabalhos voluntários na comunidade 
externa à Companhia/total de empregados (%) 1,58 1,15 1,05

Quantidade de horas mensais doadas (liberadas do horário 
normal de trabalho) pela Companhia para trabalho voluntário de 
funcionários

300,00 100,75 81,33

Envolvimento da Companhia em projetos culturais, esportivos etc.  
(Lei Rouanet) 2017 2018 2019

Montante de recursos destinados aos projetos (R$ mil) 906,09 555,00 1.192,55
Montante de recursos destinados ao maior projeto (R$ mil) 273,99 190,00 300,00

Obra do artista Wilson Costa, de 1998, retratando o empreendedor Delmiro Gouveia, sua usina pioneira,  
Angiquinho, e a cachoeira de Paulo Afonso. Crédito: André Schuler.
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CAPITAL NATURAL
Nosso processo de gestão ambiental cobre a 
avaliação dos riscos e impactos, bem como a 
mitigação, antes das operações e durante elas. 
Desde 2018, essa atuação  está  estruturada 
em dois departamentos: o de Meio Ambiente 
para Exploração, que trabalha na regularização 
ambiental das instalações em operação, e de 
Meio Ambiente para Expansão, responsável, 
principalmente, pela gestão ambiental da 
implantação de empreendimentos.

O controle dos processos, em qualquer dos 
departamentos, é realizado por meio do Sistema 
de Licenciamento Ambiental (Sislic). Para a 
regularização ambiental da implantação de 
novos empreendimentos, adotamos indicadores 
de prazo e gestão junto às partes interessadas, 
sendo estabelecidas contramedidas para os 
desvios identificados.

Buscamos cada vez mais uma atuação preventiva 
com a implantação de um processo de gestão de 
riscos corporativos, seguindo os princípios e as 
diretrizes estabelecidas na Política de Gestão de 
Riscos das empresas Eletrobras, que identifica 
os possíveis impactos ambientais na matriz de 

riscos corporativa. O objetivo é estabelecer um 
processo mais integrado de gerenciamento 
daqueles que podem afetar os objetivos 
organizacionais, reforçando a responsabilidade 
das áreas de negócios em definir e implantar 
ações de mitigação.

Hoje, o impacto negativo mais significativo das 
usinas hidrelétricas é sobre o deslocamento 
e a reprodução da ictiofauna reofílica2   e 
na inundação de áreas para formação de 
reservatórios. Outro ponto de atenção nas 
hidrelétricas é a mudança do regime hídrico 
dos rios, que provoca impactos na fauna 
aquática. Nos empreendimentos de transmissão, 
adotamos um procedimento de elevação de 
torres e realizamos programas de replantio 
seletivo e resgate de fauna e flora no entorno.

Os projetos de P&D das plantas fotovoltaicas 
têm sido submetidos, junto à Universidade 
Federal de Pernambuco, à pesquisa para ver qual 
é o impacto da planta na vida dos peixes e na 
vegetação aquática e a relação da usina com as 
dinâmicas físicas do lago.

2. Peixes de água doce que migram para se reproduzirem.

Sistema de Gestão Ambiental

O Sistema de Gestão Ambiental da 
Chesf se apoia em instrumentos 

formais, como a Política Ambiental 
das empresas Eletrobras, conjunto 

de diretrizes e regras para a atuação 
ambientalmente responsável. Há, ainda, 

o Sistema de Indicadores de Gestão da 
Sustentabilidade Empresarial (Sistema 

IGS) – Módulo Ambiental, de coleta 
automatizada e online de indicadores. 

Existe uma expectativa, para 2020,  
de contratar uma consultoria para 

melhoria da gestão ambiental.

INTRODUÇÃO DESEMPENHO  
DOS CAPITAIS

GOVERNANÇA  
CORPORATIVA  E ÉTICA

ESTRATÉGIA E VISÃO  
DE FUTURO

PERFIL 
CORPORATIVO



31RELATÓRIO ANUAL CHESF 2019 | VERSÃO RESUMIDA

Água

Utilizamos água na operação das usinas de 
geração de energia elétrica e para o consumo 
administrativo. A água utilizada nas usinas 
hidrelétricas é devolvida aos corpos hídricos 
com qualidade semelhante à sua captação.
Entretanto, as que operam utilizando o volume 
do reservatório alteram a quantidade de 
água a jusante do barramento, respeitando 
as restrições de vazão mínima nas épocas de 
baixas afluências e de vazão máxima, realizando 
controle de cheias, de modo a proteger o vale 
a jusante de alagamentos naturais. Em 2019, 
foram utilizados para a geração hidrelétrica 
112,91 bilhões de metros cúbicos de água.

Monitoramos as condições de qualidade e 
quantidade de água periodicamente em todas 
as bacias onde possuímos usinas hidrelétricas, 
obtendo dados de armazenamento, vazão, 
concentração de nutrientes e parâmetros 
biológicos. Em situação normal, as análises de 
qualidade de água obedecem a um cronograma 
trimestral. Nos casos de crise hídrica, esse 
cronograma pode passar a ser quinzenal e, em 
algumas ações específicas, diário. Também 
monitoramos nossos reservatórios, buscando 
conformidade com os parâmetros ambientais 
legais, e conscientizamos as populações do 
entorno das bacias por meio dos Programas de 
Educação e Comunicação Social.

Tínhamos como compromisso reduzir em 0,3% o consumo de água da rede de abastecimento 
em atividades administrativas em 2019. Para tal, foram feitas manutenções periódicas nas 
instalações hidrossanitárias, fazendo com que cumpríssemos com 23,3% de redução. Além disso, 
as manutenções possibilitaram a identificação de pontos de melhoria, tais como a normatização do 
processo e a redefinição da equipe de gestão.

A Chesf disponibiliza, por meio de suas áreas de manutenção civil, recursos diversos para a 
modernização dos equipamentos e materiais, bem como empregados e tecnologias de diversas 
áreas para atuar no Comitê de Sustentabilidade, em Grupos de Trabalho e Área de Gestão do tema.

Também participamos ativamente do Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), como 
membro efetivo, nos envolvendo em reuniões plenárias e em reuniões das Câmaras Técnicas e das 
Câmaras Setoriais do Submédio e Baixo São Francisco. Estamos acompanhando, ainda, as definições 
iniciais do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba.

Retirada de água por fonte  
(m3)

2017 2018 2019

Atividades administrativas 198.497,00 194.856,80 134.202,20

Superficial 3.150,00 3.146,80 -

Subterrânea 21.891,00 30.784,00 34.506,20

Rede de abastecimento 173.456,00 160.926,00 99.696,00

Total de água retirada 198.497,00 194.856,80 134.202,20

Nota: Os dados de consumo de água são medidos diretamente nas instalações das áreas operacionais da Chesf e são compilados  
             e enviados para o órgão de gestão, que os reúne e gera os elementos de controle e acompanhamento dos usos desse recurso.
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Mudanças climáticas

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 (Ação Contra a Mudança 
Global do Clima) foi identificado pela Eletrobras como um dos mais relevantes 
para a Companhia e suas empresas. As mudanças climáticas interferem nos 
regimes de chuvas, na disponibilidade hídrica, na incidência de ventos, na 
formação de tempestades, furacões e tornados, entre outros eventos que 
podem impactar nas operações. 

Nossa Política Ambiental possui diretrizes específicas para a gestão de 
mudanças climáticas, que foram revisadas em 2019. Compõe o documento 
a Declaração de Compromisso sobre Mudanças Climáticas, que pode ser 
acessada na página Estratégia Climática. As nossas ações também estão 
alinhadas com os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como 
o Acordo de Paris (COP 21/ 2015).

Para o desenvolvimento de recursos tecnológicos, repassamos ao Centro 
de Pesquisas de Energia Elétrica da Eletrobras (Cepel) uma contribuição 
associativa anual. Em 2019, o Cepel desenvolveu os seguintes programas 
computacionais para dar suporte às empresas associadas:

  Balanço de Carbono em Reservatórios (Balcar): desenvolvido pelo Cepel 
com o objetivo de produzir referências em avaliação quantitativa de 
emissões de Gases de Efeito Estufa em reservatórios de hidrelétricas; e

   Mudclima: também desenvolvido pelo Cepel, para abordar três 
dimensões relacionadas às mudanças climáticas: pesquisas para uso de 
informações climatológicas na construção de cenários de vazões afluentes 
aos reservatórios; estratégias e ações de adaptação socioambiental 
às mudanças climáticas, uma baseada em ecossistemas e outra em 
comunidades; e desenvolvimento de estratégias e ações de adaptação 
voltadas ao negócio de empresas de energia elétrica.

Todas as nossas fontes de emissões diretas e indiretas estão mapeadas 
e monitoradas por meio do Sistema de Indicadores para Gestão da 
Sustentabilidade (IGS) e, desde 2009, publicamos anualmente o resultado 
no Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa das empresas 
Eletrobras. As informações são contabilizadas utilizando a metodologia 
do IPCC (2006) e as diretrizes do GHG Protocol. Além disso, o Inventário 
de Emissões de GEE nos subsidia a responder uma série de relatórios 
ambientais demandados pelo mercado, como o Carbon Disclosure Project, 
o ISE (B3) e o Dow Jones Sustainability Index. A partir desse diagnóstico, 
estabelecemos estratégias, planos e metas para redução e gestão das 
emissões de gases de efeito estufa.

Avaliamos a eficácia de nossas medidas por meio de metas de redução 
de emissões de GEE absolutas e relativas, considerando emissões de 
GEE da utilização de combustíveis fósseis na frota veicular terrestre 
(tCO2); emissões de GEE do consumo de energia (tCO2); e intensidade 
de emissões de GEE (tCO2/ROL) definidas com base no Plano Diretor de 
Negócios e Gestão (PDNG 2019-2023) da Eletrobras.

Como resultado, em 2019 houve redução de 7,3% nas emissões totais 
da Chesf em relação a 2018, conforme tabela a seguir.

Emissões (tCO2eq) 2017 2018 2019

Escopo 1
(Emissões diretas de GEE) 10.797 23.031 20.645

Escopo 2
(Emissões indiretas de GEE e Energia) 231.713 150.539 140.447

Escopo 3
(Outras emissões indiretas de GEE) 1.200 1.661 1.268

Total das Emissões 243.710 175.231   162.360
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Biodiversidade

Para evitar ou minimizar impactos das redes 
de transmissão em Áreas de Preservação 
Permanente (APP), adotamos o procedimento 
de elevação de torres e realizamos programas de 
resgate de fauna e flora, e de replantio seletivo 
no entorno dos empreendimentos.

Também executamos ações de monitoramento, 
controle, verificação e mitigação de  impactos 
na biodiversidade durante as fases de 
implantação e operação de nossas instalações. 
Desenvolvemos programas de Monitoramento 
da Ictiofauna, operamos uma estação de 
piscicultura na Usina Hidrelétrica de Paulo 
Afonso e realizamos peixamentos com diversas 
espécies nativas da bacia, como forma de 
mitigação e compensação dos impactos da 
operação de empreendimentos hidrelétricos.

A identificação de eventuais impactos na 
área de influência de nossas usinas e linhas 
de transmissão pode resultar em alterações 
e adequações nos projetos, como mudança 
do traçado das linhas. As adequações são 
realizadas para preservar e/ou mitigar a 
interferência do negócio nas áreas de alto valor 
de biodiversidade.

Em 2019, tiveram destaque três ações de reflorestamento e recuperação:

  reflorestamos 2,5 hectares na Estação Ecológica de Caetés, localizada no município de Paulista, 
integrante da Região Metropolitana de Recife (PE), que ocupa uma área de aproximadamente 
157 hectares. Produzimos cerca de mil mudas de espécies nativas do bioma Mata Atlântica; 
plantamos 526 mudas em área degradada; fizemos a manutenção do viveiro florestal; instalamos 
e operamos composteira; e doamos mudas para alunos do curso de Formação de Agentes 
Populares de Meio Ambiente, desenvolvido na Unidade de Conservação;

  restauramos 15 hectares na Reserva Biológica de Saltinho, localizada no município de Tamandaré 
(PE), que ocupa uma área aproximada de 562,57 hectares, com o Bioma Mata Atlântica. A 
iniciativa ainda está em execução em áreas compreendidas pela Reserva Biológica (Rebio) 
Saltinho e pela Reserva Legal do Projeto de Assentamento Laranjeiras, área de amortecimento 
da Rebio. Plantamos, em 2019, 27.573 mudas em quase 32 hectares de áreas não contínuas 
nessas reservas; e

  plantamos, mantivemos e monitoramos 400 Carnaúbas no Parque Estadual Botânico do Ceará, 
em Caucaia. Repusemos 54 carnaúbas das 200 plantadas em 2018 e plantamos mais 200 
unidades em 2019, que seguem em monitoramento, para eventuais reposições.

Adicionalmente, a Chesf assegura a operação do Viveiro Florestal de Xingó, que em 2019 alcançou a 
produção de 93.457 mudas de espécies nativas da caatinga. Uma das principais ações do viveiro é a 
pesquisa voltada à reprodução em escala da coroa-de-frade (Melocactus zehntneri), espécie protegida 
considerada em extinção. Ao longo do ano, foram cuidadas e mantidas 12.000 unidades em fase de 
crescimento e mais 2.000 em germinação. São necessários, em média, três anos para se obter uma muda 
de coroa-de-frade com diâmetro de dez centímetros. Foram doadas 76.473 mudas a diversas instituições 
para plantio nas margens de rios e riachos na bacia do Rio São Francisco. Também foram produzidas mais 
157.856 unidades de sementes oriundas do germoplasma da caatinga, destinadas à recuperação das 
áreas. Ainda em 2019, 1.069 pessoas de 11 escolas, 3 universidades e 3 projetos visitaram o viveiro.
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CAPITAL HUMANO
Perfil dos empregados

Em 2019, a Chesf contou com uma força de trabalho (quadro efetivo de pessoal) de 3.193 empregados, composta por 3.186 do quadro próprio e 7 requisitados 
de órgãos ou empresas da Administração Pública. Do total, havia 587 mulheres e 2.606 homens. No mesmo período, o turn over3 foi de 8,67%. Houve uma 
admissão (por determinação judicial) e 652 desligamentos.

Foram realizadas, em 2019, duas edições do Plano de Demissão Consensual (PDC), destinado ao desligamento voluntário de empregados elegíveis. No total, 
626 foram efetivamente desligados até dezembro. As despesas com o PDC incluem incentivos financeiros e um plano de saúde, pelo período máximo de 36 
meses a partir da data de desligamento.

CONTRATO DE TRABALHO

587 2.606
0 0

TOTAL1, 2 3.193

POR GÊNERO

Nota: 1. Considera o quadro efetivo, que inclui aqueles com os seguintes 
vínculos: empregados próprios, requisitados, anistiados/
reintegrados na Companhia e cargos comissionados. Não inclui os 
empregados cedidos, empregados em licença sem vencimentos e 
os anistiados/reintegrados cedidos para Órgãos Governamentais.

            2. Todos os empregados da Chesf possuem contrato por prazo 
indeterminado, ou seja, sem prazo definido para a finalização. 

Notas: 1. Considera os empregados em cargos gerenciais do quadro efetivo da Chesf (empregados, requisitados, anistiados/reintegrados 
na Companhia, cargos comissionados, assistentes e assessores) na data base de 31/12/2019. Não inclui o Presidente e 
os Diretores, Líderes de Localidade, Coordenadores/Supervisores ou outros cargos fora da estrutura formal da Companhia.

      2. Considera o quadro efetivo, que inclui aqueles com os seguintes vínculos: empregados próprios, requisitados, 
anistiados/ reintegrados na Companhia e cargos comissionados. Não inclui os empregados cedidos, empregados em 
licença sem vencimentos e os anistiados/reintegrados cedidos para Órgãos Governamentais.

Lideranças1 20,28% 79,72%
Empregados2 18,25% 81,75%

POR GÊNERO

DIVERSIDADE DOS EMPREGADOS

POR FAIXA ETÁRIA POR GRUPOS MINORITÁRIOS

Até 30 
anos

30 a 50 
anos

Acima 
de 50 
anos

Negros, 
pardos, 

amarelos e 
indígenas

Pessoas 
com 

Deficiência

0% 81,60% 18,40% 38,68% 1,89%

2,68% 54,14% 43,17% 55,55% 4,70%

3.  A Chesf calcula o turnover pela seguinte fórmula:[(admitidos + desligados/2)/média do quadro de pessoal efetivo]x100.
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Gestão de pessoas e do desenvolvimento profissional

Nossa forma de gerir tem como objetivo principal atender às diretrizes do planejamento 
estratégico, seguindo uma premissa de excelência em pessoas e cultura organizacional por 
meio das seguintes estratégias:

    promoção e avaliação contínua do desempenho, orientando o desenvolvimento de 
carreira, com foco em resultado e competências;

    desenvolvimento e implementação de modelo, redes e programas de desenvolvimento 
dos empregados e da gestão do conhecimento; e

    desenvolvimento de métodos de gestão estimulantes e capazes de motivar e 
comprometer as pessoas.

As bases para essa atuação estão na Política de Gestão de Pessoas das empresas Eletrobras, 
cujo objetivo é “guiar a padronização de práticas e, assim, fortalecer uma cultura baseada 
em condições seguras  e  adequadas ao desenvolvimento, produtividade, reconhecimento 
e retenção de pessoas, contribuindo para o alcance dos resultados empresariais”. O 
documento foi revisado pela última vez em 2018 e aprovado pela Diretoria Executiva e pelo 
Conselho  de  Administração da Eletrobras.

Treinamento e educação

Nosso Plano de Educação Corporativa (PEC) prevê 
treinamentos e capacitações que possam contribuir para 
o desenvolvimento de competências relacionadas às 
diretrizes empresariais da Companhia, considerando o 
Planejamento Estratégico como principal norteador.

Um dos destaques do PEC é o Programa Vivendo e 
Aprendendo, desenvolvido pela Chesf para elevar a 
escolarização dos empregados  com foco nos Cursos 
de Ensino Fundamental e  Ensino Médio. Realizamos e 
coordenamos a iniciativa em parceria com o Sesi, e as 
aulas são ministradas em nossas dependências, dentro do 
horário de trabalho.

Investimos também na participação de empregados 
em cursos de pós-graduação (classes lato sensu e stricto 
sensu). As ações educacionais de longa duração são todas 
custeadas pela Chesf, conforme previsão orçamentária 
do PEC.  Disponibilizamos, ainda, o benefício “Auxílio-
Educação – Ensino Superior”, concedido a todos os 
empregados que não possuam curso superior concluído e 
não estejam com o contrato de trabalho suspenso.
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Foram investidos, em 2019, R$ 3.615 mil em 
ações de treinamento e capacitação. Teve 
destaque no ano o oferecimento aos gestores 
de MBA específico para o setor elétrico, 
desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Também foram realizados treinamentos 
sobre ética, entre os quais:

  Código de Conduta Ética e Integridade;

   Comunicação Não Violenta;

   Tarde Rosa;

   Curso de Imersão em Compliance;

   Inteligência Ética – Agenda  2030;

   Gestão e Apuração da Ética Pública; e

   Promoção do Respeito à Diversidade no 
Ambiente de Trabalho.

Saúde e segurança no trabalho

Nossas ações e programas relacionados à saúde e segurança do trabalho se baseiam na promoção 
da qualidade de vida e na prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais. Também 
mantemos medidas para o controle de perigos e riscos que incidem sobre as nossas atividades. 
Disponibilizamos a todos os empregados o acesso ao Sistema de Registro de Incidentes e Não 
Conformidades (CIN), ação de grande relevância para a prevenção de acidentes do trabalho, doenças 
ocupacionais e desligamentos por erro humano, pois permite o registro de incidentes e desvios que 
possam levar à ocorrência de danos aos empregados e ao sistema elétrico operado pela Chesf.

Cabe ressaltar que a Chesf possui a certificação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no 
Trabalho (SGSST) em conformidade com os requisitos estabelecidos da Norma Occupational Health and 
Safety Assessment Services – OHSAS 18.001:2007.

INDICADORES DE SAÚDE E SEGURANÇA POR GÊNERO (EMPREGADOS) 

Taxa de lesão (%) 3 0 2,44
Taxa de doenças ocupacionais 0,16 0,70 0,26

Taxa de dias perdidos 72,27 56,74 70,58
Taxa de absenteísmo (%) 1,36 3,41 1,74

Óbitos (un.) 0 0 0
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Direitos humanos

Os princípios e diretrizes norteadores da gestão 
de direitos humanos podem ser encontrados 
na Política de Responsabilidade Social das 
empresas Eletrobras, no Código de Conduta 
Ética e Integridade, na Política de Logística de 
Suprimentos das empresas Eletrobras, na Política 
de Sustentabilidade das empresas Eletrobras  
e no Guia de Conduta para Fornecedores 
da Eletrobras.

Monitoramos a implementação das ações  do 
Plano de Negócios e Gestão da Chesf – PNG 
2019-2023, por meio dos seguintes indicadores: 
estimular 100% dos fornecedores de nível 1 
(críticos) à adoção de prática de valorização 
e promoção da diversidade; tratar 100% das 
denúncias de violação de Direitos Humanos até 
2020; e obter uma porcentagem de mulheres 
ocupando cargos de gerência pelo menos igual à 
porcentagem de mulheres na Companhia. 

Adicionalmente, também monitoramos o 
Programa de Direitos Humanos e Exercício 
da Cidadania, por meio do PDNG 2020-2024, 
com metas para capacitar 100% de nossa 
força de trabalho e 100% de empregados de 
empresas terceirizadas em Direitos Humanos 
e Diversidade, além de influenciar Públicos de 
Relacionamento sobre práticas de Diversidade 
e não violação de Direitos Humanos.

Atuamos no grupo de trabalho (GT) de Direitos 
Humanos da Eletrobras, que realiza ações 
para estimular fornecedores a responderem 
o questionário de due diligence, com o 
intuito de identificar possíveis violações em 
direitos humanos, melhorar a estrutura de 
relacionamento com fornecedores e definir ações 
direcionadas para esse público. Vale ressaltar que 
esse GT ainda está em implementação, assim 
como o Programa de Direitos Humanos e Exercício 
da Cidadania da Chesf.

Para reforçar nosso compromisso com o 
tema, somos signatários do Pacto Global 
da Organização das Nações Unidas (ONU), 
dos Princípios de Empoderamento das 
Mulheres (ONU Mulheres), da Declaração de 
Compromisso no Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes e da Rede 
de Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes em Pernambuco.
Também aderimos, desde 2007,  ao Programa 
Pró-Equidade de Gênero e Raça do Governo 
Federal, participando de cinco edições e  sendo 
premiada em quatro. 

Em 2019, foram realizadas inúmeras ações para 
promover a conscientização para efetivação dos 
Direitos Humanos na Chesf, com destaque para a 
Campanha 18 de Maio – Violência Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes, Campanha Agosto 
Lilás, Campanha 16 dias de Ativismo pelo fim da 
violência contra a Mulher, entre outras.

Horas de treinamento  
em políticas de direitos  

humanos ou procedimentos  
de direitos humanos

Total de empregados treinados em 
políticas de direitos humanos ou 

procedimentos de direitos humanos

Percentual de empregados 
treinados em políticas de direitos 

humanos ou procedimentos  
de direitos humanos

36.203

1.584

49,61%

TREINAMENTO DE EMPREGADOS EM POLÍTICAS 
E PROCEDIMENTOS DE DIREITOS HUMANOS
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https://eletrobras.com/pt/Paginas/Politica-de-Responsabilidade-Social.aspx
https://eletrobras.com/pt/Paginas/Politica-de-Responsabilidade-Social.aspx
https://eletrobras.com/pt/Paginas/Codigo-de-Etica.aspx
https://eletrobras.com/pt/Paginas/Codigo-de-Etica.aspx
https://eletrobras.com/pt/GestaoeGorvernancaCorporativa/Estatutos_politicas_manuais/Política%20de%20Logística%20de%20Suprimentos.pdf
https://eletrobras.com/pt/GestaoeGorvernancaCorporativa/Estatutos_politicas_manuais/Política%20de%20Logística%20de%20Suprimentos.pdf
https://eletrobras.com/pt/GestaoeGorvernancaCorporativa/Estatutos_politicas_manuais/Política%20de%20Sustentabilidade.pdf
https://eletrobras.com/pt/GestaoeGorvernancaCorporativa/Estatutos_politicas_manuais/Política%20de%20Sustentabilidade.pdf
https://eletrobras.com/pt/GestaoeGorvernancaCorporativa/Estatutos_politicas_manuais/Guia_de_Conduta_para_Fornecedores.pdf
https://eletrobras.com/pt/GestaoeGorvernancaCorporativa/Estatutos_politicas_manuais/Guia_de_Conduta_para_Fornecedores.pdf
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CRÉDITOS
A publicação deste relatório só foi possível pelo esforço e comprometimento 
dos empregados de diversas áreas da Chesf, 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
Assessoria de Planejamento, Governança, Estratégia e Sustentabilidade (APP)
Av. Delmiro Gouveia, 333 – San Martin – Recife (PE) – Brasil – CEP 50761-901 
E-mail: sustentabilidade@chesf.gov.br 
Fone: (81) 3229-2221/3254/2026

Coordenação de coleta de disclosures GRI, consultoria, redação e tradução
Visão Sustentável

Projeto gráfico, diagramação, infográficos e ilustrações
Visão Sustentável

Este relatório está disponível para download em: www.chesf.gov.br  
> sustentabilidade > visão geral
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mailto:sustentabilidade%40chesf.gov.br?subject=
http://www.chesf.gov.br
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