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MENSAGEM
DA ADMINISTRAÇÃO

UHE APOLONIO SALES
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MENSAGEM DOS ADMINISTRADORES

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 junto 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 encontramos também oportunidades de mudança, superação e reinvenção. Em 2017 isso não foi diferente,
mas enfrentamos os desafios com um espírito re-

novado e com a vontade de deixar novamente nossa marca em todo o Nordeste.
Para que a estratégica fosse alcançada, foi
elaborado um planejamento econômico-financeiro, que viabilizou recursos para as necessidades
definidas. O recebimento de receitas das instalações da Rede Básica do Sistema Existente (RBSE),
a partir do mês de julho, e a dação em pagamento 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 públicos de relacionamento para a entrega dos empreendimentos nos prazos estabelecidos ou antecipando 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 capacidade de transformação, permitindo a transmissão 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 Fortaleza, Teresina, Aracaju e Salvador, além da melhoria na
confiabilidade de todo o sistema da região.
E esse trabalho de modernização do sistema elétrico e a busca constante pela melhoria no
desempenho já trouxeram resultados positivos,
fazendo com que obtivéssemos os melhores índices de desempenho operacional em cinco anos e
alcançássemos uma redução significativa no número de acidentes de trabalho com afastamento.
Outra iniciativa com foco no futuro e que merece destaque em 2017 é o lançamento de nosso
Centro de Referência em Energia Solar de Petrolina
(Cresp) voltado ao desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico em geração de ener-
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Enfrentamos os desafios
com espírito renovado e
com a vontade de deixar
novamente nossa marca
em todo o Nordeste
gia solar. Com um investimento de R$ 54,3 milhões,
demos início à construção de uma planta fotovoltaica 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 “Aplicativo para Regulação e Paralelismo de Transformadores 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 efetiva, nosso projeto de Reestruturação Organizacional, um importante passo para a modernização
da Chesf e que integra uma série de medidas para
otimizar custos e retomar a sustentabilidade empresarial. 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 nossa 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 Suprimentos, 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.

Além de nossas questões internas, em 2017
também tivemos um papel muito importante frente 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 volume 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 fundamental para a segurança hídrica da Região, em especial
para os mais de três milhões de habitantes do Médio e Baixo São Francisco.
Em paralelo, com a integração da área de
Sustentabilidade à área de Planejamento e Inovação, iremos fortalecer as questões ligadas ao tema.
Aproveito para reiterar 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, deverão resultar no equacionamento do maior desafio 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 Empoderamento das Mulheres, do Programa Pró-Equidade 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 Nordeste e de todo o país.
Boa leitura!
Sinval Zaidan Gama
Diretor-Presidente
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MENSAGEM DOS ADMINISTRADORES

UMA EMPRESA
SÓLIDA E RENOVADA
A Chesf encerrou o ano de 2017 fortalecida, resultado
de um trabalho com diretrizes estratégicas bem definidas. 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 redução 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 tomada de decisão.
Reforçamos nosso compromisso com a ética e a transparência nas nossas ações, realizando
uma revisão do estatuto social para nos adequarmos à Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), que rege
questões relacionadas a mecanismos de transparência 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 retomada do equilíbrio financeiro e o compromisso
com a entrega dos projetos atraíram novos investidores, colocando a Companhia em um novo patamar 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 empresas 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 colocarão 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

UHE SOBRADINHO
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A CHESF

Uma trajetória voltada para o desenvolvimento do país

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
Eletrobras, 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 geração de energia da Chesf se concen-

tra no Nordeste e é influenciado pelo regime hidrológico da região.
Ao todo, a Chesf possui 12 usinas hidrelétricas com
10 reservatórios – juntos eles armazenam 55,8 bilhões
de metros cúbicos de água, responsáveis por 99,8% da
sua energia produzida em 2017. A empresa possui ainda uma usina térmica biocombustível e dois parques
eólicos que, junto com as hidrelétricas, totalizam uma
capacidade de 10.670,23 MW de capacidade instalada.

CAPACIDADE INSTALADA DA CHESF >>>
> 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
* 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.

10.670,23
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UHE XINGÓ

As regiões Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste 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).
O Sistema de Transmissão também é composto por 119 subestações1 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.
Além das instalações próprias, a empresa investe em outros empreendimentos de geração e
transmissão por meio de Sociedades de Propósito
Específico (SPEs), que agregam 10 parques de geração eólica e outras quatro usinas hidrelétricas ao
portfólio de atuação da Companhia.

Para saber mais sobre os Princípios e Valores, Compromissos Voluntários e os Reconhecimentos
e Prêmios da Chesf ao longo de 2017, acesse o relatório completo disponível em: www.chesf.gov.
br > Sustentabilidade > Visão Geral > Relatórios de Sustentabilidade
1

Incluindo as subestações de outras transmissoras em que a Chesf possui ativos.
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A CHESF

OPERACIONAL

10.670,23 MW

de capacidade instalada
Conclusão de

A CHESF EM
NÚMEROS

25 obras

de transmissão

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.
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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

ECONÔMICO

Lucro de

AMBIENTAL

Mais de

3.700

R$ 1,0 bilhão

pessoas, entre adultos

EBITDA de

educativas nos temas de

R$ 589,0 milhões
DVA de

R$ 3,9 bilhões

e crianças, em atividades
meio ambiente
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ESTRATÉGIA
CORPORATIVA
Em 2017, as empresas Eletrobras iniciaram o desafio de implantar ações com base no Plano Diretor
de Negócios e Gestão (PDNG) para o período 20172021, que estabelece um conjunto de diretrizes econômico-financeiras, associadas a limites de investimento, capacidade de endividamento, indicação
de metas de expansão e custo de capital.
Com base nesse PDNG, a Chesf elaborou 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 Companhia, ao estudo de oportunidades e às questões regulatórias.
Seguindo as metas estabelecidas, em 2017 as iniciativas do PNG trouxeram os seguintes resultados:

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

LT JARDIM-CAMAÇARI

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

Conheça o desdobramento das estratégias acessando o site de Relações com Investidores da
Eletrobras: ri.eletrobras.com > Central de Resultados

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE › 2017 › CHESF

17

18

A CHESF

PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO

P
D

A

H
ENTRADAS

C

E

F

P

B

G

P
EM REALIZAÇÃO

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
P

Venda de Ativos

	
Potenciais Impactos
(Resultados e Desempenho)

A Gestão da Chesf é direcionada por um Plano de Negócio e Gestão (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 Diretrizes de Negócio e Gestão (PDNG) da Eletrobras, mas se mantém
alinhado ao Mapa Estratégico da Companhia, que não foi alterado. 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 eficiência, 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 eficientização de processos nas áreas.
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IDENTIDADE

Respeito às
Pessoas com
Justiça e
Equidade

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

RESULTADOS

Contribuir para o bem estar
da sociedade gerando e
transmitindo energia

VALORES

MAPA ESTRATÉGICO 2017-2021
Missão

Segurança

Visão

Ser empresarialmente
eficiente e sustentável

Ética e
Transparência

Inovação e
Empreendedorismo

Compromisso
com a
Sociedade

Preservação
do Meio
Ambiente

Acionistas

Clientes

Sociedade

Empregados

Lucratividade,
Rentabilidade
e Imagem

Qualidade da Energia
e Disponibilização
das Instalações

Credibilidade e
Responsabilidade
Socioambiental

Percepção de
Pertencimento e
Satisfação

1

2

3

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

Aumentar a Rentabilidade
da Organização

Implantar Novas Obras
de Expansão e Melhorias
Priorizando o Aumento da
Rentabilidade

4

5

Executar a Operação e
Manutenção com Eficiência
e Qualidade

Aprimorar a Governança
Corporativa
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A CHESF

COMPROMISSOS
E METAS DA
ORGANIZAÇÃO

Os Objetivos Estratégicos são desdobrados em Estratégias 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 Estratégico.

MONITORAMENTO DO PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO >>>
> TEMAS ABORDADOS >

Custos Operacionais e Reestruturação

Índices Econômico-Financeiros

Desempenho na Expansão da
Geração e Transmissão

Desempenho nas Melhorias de O&M
de Geração e Transmissão

Governança Corporativa

Alienação de Bens Não Operacionais

> OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO >

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

2 - Aumentar a rentabilidade da organização

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

4 - Executar a operação e manutenção com
eficiência e qualidade

5- Aprimorar a Governança Corporativa

N/A
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O monitoramento do planejamento estratégico é realizado por meio de reuniões com a Diretoria Executiva e o corpo gerencial de primeiro nível,
permitindo o acompanhamento dos desvios entre as
metas e os resultados apurados. Em 2017, foram re-
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alizadas seis reuniões de monitoramento. Os temas
abordados e os principais resultados alcançados são
apresentados abaixo:

> RESULTADOS ALCANÇADOS>

Redução de 4% em relação ao orçado em 10 contas priorizadas: hora extra; gratificação de sobreaviso; periculosidade; 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.
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.
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.
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.
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.
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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UHE SOBRADINHO

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

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

ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA
As práticas de governança corporativa da Chesf buscam garantir os direitos dos acionistas e a sustentabilidade do negócio, alinhados à prestação de contas
aos investidores e à sociedade, e a ética no relacionamento com os públicos de relacionamento.
Com foco na transparência e na manutenção
de um relacionamento ético com todos os seus públicos, a estrutura de Governança da Chesf é composta por uma Assembleia Administrativa e um
Conselho de Administração que, com o auxílio da
Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, da Ouvidoria 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 órgãos de controle externos Controladoria Geral da
União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU).

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE › 2017 › CHESF

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
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TRANSPARÊNCIA
E ÉTICA
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 momento 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 membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, assim
como os Diretores, respondam a questionários definidos 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 Controladoria 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 Programa de Integridade, por meio da assinatura de
documentos específicos, patrocinam e monitoram
as ações do Programa, criado pela Eletrobras e conduzido na Chesf pela Assessoria de Conformidade
e Gestão de Riscos. As denúncias relacionadas à Lei
Anticorrupção e a outros casos de violação do Có-

REUNIÃO DE MONITORAMENTO

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 Ética, que pode receber em seu canal denúncias de
violação de condutas éticas, e uma Ouvidoria, para
tratamento de outros tipos de manifestações recebidas do público interno e externo.
Em 2017, a Eletrobras iniciou um ciclo de treinamentos intitulado “Governança, Integridade e
Mercado de Capitais”, em parceria com o Instituto
Brasileiro de Gestão Corporativa (IBGC), direcionado aos conselheiros e diretores das empresas Eletrobras. O cronograma de treinamentos se encerrará em 2018.
A Campanha “Ética em Tudo para Tod@s”, que
tem como objetivo fortalecer o tema por meio de
informativos internos, reuniões dos comitês, ouvidoria, eventos da CIPA e até mesmo nas assinaturas
digitais, também teve continuidade e foi fortalecida no XIII Seminário 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.
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Programa Eletrobras 5 Dimensões
Em 2017, a Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos conduziu a implantação de novos procedimentos para fortalecer as práticas de integridade corporativa,
com destaque para algumas ações, como o início do processo de background check
(verificação de antecedentes) de conselheiros indicados pela Chesf para compor 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 Treadway
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 Empresas Eletrobras, a Chesf possui uma Matriz de
Riscos, derivada da Matriz de Riscos das empresas
Eletrobras, que classifica e tipifica os riscos atrelados ao seu negócio. Ela contém quatro pilares –
Estratégico, Financeiro, Operacional e Conformidade – que contemplam as seguintes categorias:
Modelo de Negócio, Estratégia de Mercado, Imagem e Reputação, Investimentos, Liquidez, Geração e Comercialização, 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.
O Comitê de Riscos é responsável por priorizar 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, anualmente a Chesf participa do processo de Certificação SOX para garantir a conformidade aos requisitos da lei norte-americana Sarbanes-Oxley.
A certificação envolve as etapas de revisão anual
da documentação referente aos processos de negócios e de governança, previamente definidos no
escopo, e testes de eficácia dos controles internos,
realizados tanto pela administração, sob responsabilidade da Auditoria Interna da Chesf, quanto
pelo auditor independente. Todas as empresas
do grupo participam do processo de certificação
como subsidiárias da Eletrobras, para que a Holding mantenha a negociação de suas ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE).
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CANAIS DE RELACIONAMENTO
A Chesf tem como princípio o respeito às pessoas
e evidencia essa prática por meio de mecanismos
que atendam às expectativas das partes de interesse com relação ao negócio. Dessa forma, a cada
dois anos a Companhia realiza a Pesquisa Integrada da Eletrobras para medir a satisfação de
seus clientes, sendo a última realizada no biênio

2016/2017. A Pesquisa foi direcionada aos seguintes públicos, por negócio:
• Geração: consumidores livres, potencialmente livres, comercializadoras e distribuidoras.
• Transmissão: distribuidoras, consumidores livres,
potencialmente livres e geradoras.

RESULTADOS DA CHESF NA 2ª PESQUISA INTEGRADA DA ELETROBRAS
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Em 2017, a Chesf também realizou uma pesquisa de satisfação com os Agentes de Distribuição
para avaliar os serviços de operação prestados pela
Companhia. O resultado foi uma média de 8,2 pontos, numa escala de 0 a 10.
A pesquisa faz parte do processo de atendimento 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 estabelecidos, estão as reuniões anuais com Clientes (Distribuidoras de Energia). No ano, foram realizadas 10

reuniões presenciais (uma por Distribuidora) com
os Agentes de Distribuição.
A Ouvidoria é outro mecanismo de gestão utilizado pela Companhia para se aproximar de seus
públicos de relacionamento. Os assuntos mais relevantes mencionados em 2017 foram: Recursos Humanos, Área de Servidão, Situação Econômico-Financeira, Operação e Manutenção, Serviços Gerais,
Comunicação Empresarial, Meio Ambiente, Expansão da Geração e Administração Superior. A Comissão de Ética e o canal Fale Conosco (0800 9793 090)
são outras ferramentas que facilitam o relacionamento da Chesf com seus públicos de interesse.

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 disponibilização de informações foi identificada pela Ouvidoria, em conjunto com
a Diretoria de Operação.

Em 2017, a Chesf lançou um canal independente de
captação 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 direcionamento 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 tratamento das denúncias de forma padronizada.

Em 2017, também foi lançada a Política de
Consequências, que tem como objetivo estabelecer
compromissos corporativos de combate à corrupção, às práticas anticoncorrenciais, aos conflitos
de interesses e outras infrações. Além disso, a Política 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
(ouvidoria@chesf.gov.br) ou pelo portal Fale Conosco (www.chesf.gov.br/page/faleconosco).

Manifestações dos stakeholders
A Chesf tem como compromisso analisar e
dar uma devolutiva a todas as manifestações
levantadas por meio de seus mecanismos formais de relacionamento. Existem os canais
formais para o público externo (e-mail, Fale Conosco, Relações Públicas, Imprensa, Inovação e
Ouvidoria) e para o público interno (Comissão
Ética e informativo interno “Chesf Hoje”). Em
2017, a Companhia registrou 616 demandas
em seus canais formais, sendo 592 manifestações postadas na Ouvidoria e 24 pelo Canal de
Denúncias Eletrobras.

MANIFESTAÇÕES POR TIPO

9%
2%

1%
32%

56%
Solicitações

Denúncias

Sugestões

Reclamações

Elogios
Fonte: Sistema de Ouvidoria – SOU e canal de denúncias, acesso em jan/2018
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O desempenho dos indicadores de sustentabilidade
reflete o compromisso da Chesf no dia a dia de suas
operações. A Companhia desenvolve e monitora as
iniciativas que agregam valor ao negócio
Para a Chesf, o ano de 2017 foi marcado pela retomada 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.
Comparado a 2016, um ano atípico devido à
homologação 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 financeiros, mesmo com percentuais menores que os anos anteriores.
O EBITDA, indicador de desempenho financeiro que reflete o potencial de geração de recursos decorrentes das atividades operacionais da
empresa, alcançou o patamar de R$ 589,9 milhões,
29% menor que 2016.

EBITDA

EBITDA R$ mil
Margem EBITDA (%)

7.889

R$ milhões

192,5%

-2,0%

546

13,5%

760

6,0%

590

-72
2013

2014

2015

2016

2017

12,0%
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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 anterior, o qual registrou R$ 9,0 bilhões, em função da homologação.

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Valor adicionado por segmento
% Distribuição

1.231

1.165

1.044
31,4%

29,8%

26,7%
R$ milhões

472
12,1%

Acionistas

Empregados

Terceiros

Governos

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

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO

R$ milhões

3.985

(466)

2013

1.044
(1.118)

(476)

2014

2015

2016

Mais detalhes sobre as informações financeiras podem ser encontrados em
chesf.gov.br > Demonstrações Financeiras

2017
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INVESTIMENTO POR
MEIO DE SOCIEDADE
DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO (SPE)
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Em 2017, a Chesf investiu R$ 522,5 milhões em empreendimentos de Sociedades de Propósito Específico (SPEs), por meio da Integralização de Capital e
da realização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. A redução de 41,7%, comparada
aos investimentos do ano anterior, deve-se ao início da operação da maioria das SPEs. No período de
2013 a 2017, a Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) foi de -18,5%.

INVESTIMENTOS EM SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE

1.478

CAGR -18,5%
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2014

2015

2016

2017

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 (Empreendimentos Hidrelétricos) e R$ 87,9 milhões nas SPEs Baraúnas I, Morro
Branco I e Mussambê (Empreendimentos Eólicos).
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.

DESEMPENHO
OPERACIONAL
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PARQUE EÓLICO CASANOVA II

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 disponibilidade, além da conclusão de dois grandes empreendimentos 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.

SE GOIANINHA
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Os empreendimentos das Instalações Coletoras de Geração Eólica (ICGs) e das centrais de geração 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, especialmente 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 recebimento 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 permitido investimentos no Plano de Melhoria do Sistema
Existente, iniciado em 2017 e que continuará ao longo de 2018. Entre as ações definidas no Plano está a
substituição de equipamentos para maior confiabilidade no sistema das subestações, linhas de transmissão, telecomunicações.
No total, os investimentos corporativos para
a expansão e modernização da capacidade produtiva da Companhia totalizaram R$ 898,3 em 2017,
distribuídos em projetos dos Sistemas de Geração
e de Transmissão.

Saiba mais sobre os investimentos acessando a
versão completa do relatório em www.chesf.gov.
br > Sustentabilidade > Visão Geral > Relatórios de
Sustentabilidade

GESTÃO E RESULTADOS - OPERAÇÕES

SE-TAUÁ I

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

INVESTIMENTOS EM ATIVOS PRÓPRIOS
CAGR -9,9%
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1.132
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898
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R$ milhões
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Projeção de crescimento para o setor
Segundo o Boletim Técnico ONS-EPE, a previsão do setor 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.

2017
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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 transmissão de energia elétrica necessárias para escoar a
produção dos parques eólicos em operação no Nordeste. 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 Instalações Compartilhadas de Geração (ICGs) compreendem linhas de transmissão e subestações, que
transportam a energia suprindo as unidades consumidoras conectadas ao Sistema Interligado 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 Nordeste, 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 influenciados pela adoção de novas práticas e ferramentas
de gestão para monitoramento e controle das operações. 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 eficientização, 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 eficiência média de projeto correspondente a
30,50% para operação com o gás natural ou óleo.
SISTEMA DE GERAÇÃO
O indicador de Disponibilidade Operacional (DO)
de Geração da Chesf apresentou melhora significativa nos últimos cinco anos, resultado das ações
adotadas para manutenção nas usinas.

DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DE GERAÇÃO
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SISTEMA DE TRANSMISSÃO
No ano de 2017, a Chesf obteve o melhor resultado histórico de Disponibilidade Operacional (DO) de Linhas de Transmissão, refletindo na qualidade dos serviços prestados.

DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DE LINHAS
DE TRANSMISSÃO
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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 Básica 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).

PARCELA VARIÁVEL - PV
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INDICADOR DE ROBUSTEZ DO SISTEMA (IRS)
Este indicador avalia a capacidade da Rede Básica da Chesf em suportar contingências sem interrupção 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 fornecimento de energia elétrica.

INDICADOR DE ROBUTEZ DO SISTEMA - IRS
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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 relação ao ano de 2013.
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A Chesf traçou, como uma das diretrizes do Mapa
Estratégico do Planejamento Empresarial 20172021, o investimento em projetos de inovação junto
a instituições de Pesquisa e Desenvolvimento. Para
isso, definiu um fluxo estruturado para os Programas 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 Desenvolvimento (SGPPED).
Com esse direcionamento, a Companhia
vem desenvolvendo projetos em energia solar
com foco em tecnologia Fotovoltaica e Termosolar, 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 Sobradinho (5 MW) e, em fase de contratação, o Projeto
P&D Heliotérmica por meio da Torre Central. Ain-
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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 Distribuída, 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 repasse regulatório ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico (FNDCT) e ao Ministério 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 alternativa, meio ambiente, planejamento e operação,
supervisão, controle e proteção, novos materiais e
componentes, entre outros.

Geração de energia solar nos reservatórios
As áreas de P&D e Meio Ambiente vêm realizando o estudo de impacto ambiental para a instalação de placas fotovoltaicas flutuantes nos reservatórios. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 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 instalada 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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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Desde 2013, a Chesf vem estabelecendo metas de
redução de consumo de recursos naturais, dentre
os quais se destaca o aumento na eficiência e aprimoramento da gestão ambiental com a redução de
suas emissões de GEE.
Com base no consumo de 2012, a empresa estabeleceu sua própria meta para redução do consumo de combustíveis fósseis em frota veicular
terrestre (escopo 1) e para o consumo de energia
elétrica proveniente de rede pública de distribuição (escopo 2), com consequente impacto no volume das emissões de GEE. O parque de equipamentos também passa por melhorias constantes, seja
por ações de manutenção preventiva, de atualização 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 estabelecidas 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 toneladas de CO2eq nos escopos 1, 2 e 3. Um acréscimo
de 2,4% em relação ao ano anterior, significativamente associado ao aumento nas perdas na transmissão, que pode ser justificado pela expansão da
rede de transmissão da Chesf.
Já o consumo de energia da Companhia atingiu 105.585,43 MWh e, embora não possua gestão
sobre as informações de consumo de energia fora
da Companhia, foi registrado o consumo de combustível de terceiros em 61.150 GJ.
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PARQUE EÓLICO CHAPADA

> 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

2.815,12

1.060,35

1.200,50

471.761,52

237.924,84

243.709,80

Escopo 3 (Outras emissões indiretas de GEE)
Total das Emissões

Projetos de Eficiência
Em 2017, a Chesf lançou o programa Conta Zero, que tem como objetivo gerar energia, com tecnologia 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 deles 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 fornecida pela concessionária.
O segundo foi implantado na Subestação de Messias (AL). O sistema de minigeração fotovoltaico 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 consumo dos sistemas de serviços auxiliares daquela subestação. O empreendimento tem operação
prevista para março de 2018.

UHE SOBRADINHO

MEIO AMBIENTE
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Quase toda a energia gerada pela Chesf é proveniente de hidrelétricas, sendo que a gestão de recursos hídricos segue a Política da Eletrobras. 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 Companhia 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 Monitoramento dos Ecossistemas
Aquáticos, nos municípios de Sobradinho (BA), Itapari-
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ca (PE/BA), Complexo Paulo Afonso (BA) e Xingó (AL/
SE). Adicionalmente, em cumprimento às condicionantes ambientais estabelecidas pelo Ibama, a Chesf
realiza programas durante a vazão reduzida do rio.
A Companhia também monitora o uso racional do recurso em suas instalações e operações,
gerando informações mensais pelas gerências regionais. Quanto ao descarte de efluentes das áreas
operacionais e administrativas, existem estações
de tratamento próprias nos empreendimentos ou,
para as unidades que não têm estação de tratamento, o efluente doméstico é descartado na rede
pública de esgoto.

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.

Principais iniciativas do gerenciamento dos recursos hídricos
A Chesf participa ativamente em fóruns de discussão sobre o tema recursos hídricos. Alguns 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 Hídricos da ABRAGE (Associação Brasileira de Empresas Geradoras de Energia) e GTRH das Empresas Eletrobras.

A CHESF E A BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO
O ano de 2017 foi mais um período em que a geração
de energia da Chesf foi influenciada pela condição da
baixa hidraulicidade da bacia do rio São Francisco. A
crise, que já ocorria desde 2013, chegou ao ponto mais
grave neste ano quando o principal reservatório da
região Nordeste, Sobradinho, atingiu o menor volume de vazão em 550 m3 por segundo (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 dependência do rio São Francisco.

Hoje, o volume do reservatório de Sobradinho
está em fase de recuperação. A Companhia intensificou 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 possibilidades de cada envolvido em readequar suas
atividades e impactos para, gradativamente, contribuir com a recuperação do volume do rio. Entenda
como a Chesf atua na bacia do São Francisco:
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PE

PI

BACIA DO
SÃO FRANCISCO

AL
SE
TO

BA

GO

MG
ES

> 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.

USINA HIDRELÉTRICA
DE SOBRADINHO
POTÊNCIA INSTALADA:1.050 MW

LAGO DE SOBRADINHO
> 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

Em implantação projeto de
exploração de energia solar
no lago de Sobradinho
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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

Prática de vazões a partir de
3.000 m3/s são informadas às
entidades e usuários do rio

RIO SÃO FRANCISCO

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

> Controle de cheias
> Regularização de vazões a jusante
> Ribeirinhos que ocupam a calha
do rio precisam adotar medidas
preventivas

OCEANO
ATLÂNTICO

Usos múltiplos precisam
se adequar às condições
de vazões reduzidas
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RESULTADOS DO PLANO
DE AÇÃO SOCIAL (PAS)
Dentre as iniciativas que visam mitigar os impactos
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 Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), para a renovação da Licença de Operação
(LO nº 509/2006) do Complexo Hidrelétrico de Paulo
Afonso e a renovação da Licença de Operação (LO nº
147/2001) da Usina Hidrelétrica - UHE Xingó.

> 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

MUDANÇAS DO CLIMA
As mudanças globais do clima e as possíveis alterações na legislação ambiental são consideradas
ameaças 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 orienta as práticas e o planejamento para
o futuro. Todo trabalho é motivado pela Holding
Eletrobras que tem desenvolvido, desde 2015, estudos sobre os riscos e oportunidades frente ao tema
para avaliar o impacto no negócio.

A Chesf vem investindo na diversificação da
matriz energética, com geração por fonte eólica, desenvolvendo também projetos para geração solar
fotovoltaica e garantindo segurança energética em
períodos de baixo nível de água em reservatórios
de usinas hidrelétricas que fazem parte do Sistema
Interligado Nacional. Além disso, a Chesf busca se
antecipar aos riscos potenciais, aplicando medidas
preventivas, como a contabilização de suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) por meio de
programas de eficiência energética e a redução no
consumo de combustíveis fósseis na frota terrestre.
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UHE XINGÓ

PLANEJAMENTO DE MEDIDAS
DE CONTINGÊNCIA
A Chesf monitora constantemente suas operações
para que, em qualquer ocorrência, sejam imediatamente implantados os Planos de Contingências, os
quais incluem Planos de Segurança Contra Incêndio (PSCI) e um Plano de Atendimento Emergencial
(PAE) para tratar do socorro à vítima nas subestações. Nas usinas, o manual de contingência especifica os procedimentos a serem tomados em caso
de inundação, 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.

As subestações e usinas do Sistema Interligado Nacional (SIN), sob responsabilidade da Chesf,
também estabelecem ações para preservar a segurança e integridade das pessoas. Foram elaborados
os planos de Desastres Naturais, Segurança Operacional, Segurança Digital, Desastres Ambientais,
Saúde e Segurança, e Segurança Física. Com esses
procedimentos, a Companhia se prepara para enfrentar um estado de contingência grave, por meio
de ações planejadas e conhecidas pelos empregados diretamente afetados e por toda a hierarquia
gerencial das instalações.

SOCIEDADE
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PROGRAMA MENOR APRENDIZ

A Chesf busca um amplo entendimento sobre os impactos de seus negócios nas regiões onde opera. A
Companhia segue a Política de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras e o Manual de Orientação sobre Projetos Sociais da Chesf para nortear sua
atuação, planejando ações para promover a redução
das desigualdades sociais, envolver os empregados
em trabalhos voluntários, promover o reconhecimento e fidelidade do público-cliente, além de contribuir
para a compreensão dos moradores quanto à importância do negócio e sua presença nessas regiões.

Em 2017, os programas e projetos de relacionamento comunitário nos estados da Bahia, Alagoas,
Pernambuco e Sergipe tiveram impacto com as restrições 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, educação e geração de trabalho e renda. Os investimentos
em projetos em cultura por meio de leis de incentivo somaram R$ 906,09 mil.

Desenvolvimento agropecuário na região de Casa Nova
Com a entrada em operação do empreendimento eólico de Casa Nova, as ações socioambientais
já realizadas durante o processo de construção foram ampliadas para a área de entorno. Em 2017, a
Chesf firmou um Termo de Cooperação com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (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 técnicas agrícolas e pecuárias para produtores do entorno do lago de Sobradinho. A parceria prevê que a EMBRAPA seja responsável pela capacitação e
implantação do projeto, enquanto a Chesf assume o financiamento e monitoramento. Por meio do
Subcrédito Social do BNDES, a Companhia irá investir a maior parte do recurso financeiro – cerca
de R$ 1,1 milhão – no período de três anos, beneficiando diretamente 82 produtores e outros 1.850
indiretamente. O projeto conta, ainda, com parcerias de outras instituições privadas e públicas
ligadas ao setor agropecuário.

FUNCIONÁRIOS
E EMPREGO
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UHE PA4

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 início 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 responsáveis 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 estabelecidas ações para a decisão consciente do empregado, 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 intelectual 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 identificar suas principais causas, estabelecendo planos
de ação para redução dos processos. Os resultados
das ações implantadas na área de Recursos Humanos 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 mapeados mais de 3 mil empregados elegíveis ao plano e
a expectativa de aderência é cerca de 30%.
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> PERFIL DOS EMPREGADOS

2017

3.310

812

4.122

2016

3.624

923

4.547

2015

3.640

923

4.563

> TAXA DE ROTATIVIDADE (%)

2017

4,12

1,27

5,39

2016

0,54

0,05

0,59

2015

0,35

0,01

0,36

> NOVAS CONTRATAÇÕES

2017

7

-

7

2016

28

3

31

2015

5

0

5
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A média de horas
de treinamento por
empregado atingiu
45,04, superando a
meta de 40 horas
estipulada pela
Companhia.

CONSTRUÇÃO SE DARDANELOS

CAPACITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
O investimento contínuo na formação de seus empregados é uma premissa para a Chesf. Na elaboração das
ações considera-se o Planejamento Estratégico como
principal norteador com o intuito de desenvolver as capacidades técnicas e gerenciais necessárias para atuar
frente aos desafios organizacionais.
> • O valor total aplicado em Educação Corporativa 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 representou
106,07%2 do quadro.

2
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.

REMUNERAÇÃO
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. A Companhia segue a política
de remuneração estabelecida pela Holding, em conjunto
com as 15 empresas do Sistema Eletrobras, que 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 que varia
de acordo com o Cargo Amplo, conforme o Plano de
Carreira 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), independentemente de gênero, raça, cor, religião, deficiência,
estado civil, orientação sexual, situação familiar, idade
ou qualquer outra condição.

BENEFÍCIOS
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 coletivos de trabalho e são garantidos aos trabalhadores
com tempo integral e meio período, à exceção dos
aprendizes, que são contratados por obrigação legal. Na Chesf não há trabalhadores temporários,
todos são contratados por tempo indeterminado.

SAÚDE E
SEGURANÇA
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 certificação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde
no Trabalho (SGSST), em conformidade com os requisitos estabelecidos da Norma Occupational Health and
Safety Assessment Services (OHSAS 18001:2007).
Em 2017, o esforço para manter um nível de excelência no desempenho dos indicadores de saúde e
segurança foi demonstrado nos resultados. A Taxa
de Frequência de Acidentes do Trabalho (TFAT) já
havia atingido, em 2016, o seu melhor resultado dos
últimos 10 anos e, neste ano o resultado 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 Acidentes 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.
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> SAÚDE E SEGURANÇA >

> 2017 >

> 2016 >

> 2015 >

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

0

0

0

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

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

1,70

1,60

1,49

0

0

0

Empregados próprios

Número de óbitos (empregados)
Terceiros/contratados

Empregados próprios + terceiros/contratados

Taxa de absenteísmo por doença
Número de óbitos

* O valor deste indicador em 2017 foi o menor já registrado na Chesf, desde que passou a ser utilizado na Empresa. Diversas medidas foram tomadas 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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GESTÃO E RESULTADOS - SOCIAIS

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

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 melhorar as condições de trabalho dos empregados.
GINÁSTICA LABORAL
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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

> % EMPREGADOS PARA APOSENTADORIA >

2017 cursos e palestras com foco na preparação do empregado elegível à aposentadoria, para um novo cenário
de vida. A programação ofereceu palestras sobre “Longevidade e Atividade Física” e “Aspectos Psicossociais
do Desligamento Empresarial”, bem como orientações
sobre Projeto de Vida.

> 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. Considerado 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.

RELACIONAMENTO
COM SINDICATOS
A Chesf dispõe de uma Assessoria de Relações Sindicais (ARS) e de um Comitê Sindical com representantes
de cada diretoria que trata da gestão junto às entidades sindicais. A Companhia negocia diretamente com
os sindicatos e com a Federação Regional. O Acordo Coletivo garante às entidades sindicais livre acesso às dependências 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
empresa manter, com confiabilidade, a prestação de
serviços essenciais. Todas as reuniões e o resultado das
negociações com os sindicatos são registrados em ata e
publicados no site da Assessoria de Relações Sindicais
(ARS). O Acordo Coletivo de Trabalho não especifica
prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais aos empregados e seus representantes.

Cerca de 12,9% dos empregados da Chesf, deverão de
aposentar daqui a 6 ou 10
anos. O Programa para a
Aposentadoria (PPA), existe
para incentivar o planejamento para um novo cenário
de vida dos profissionais.
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INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

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

> Brasília (DF)
SCN - Quadra 6 - Bloco A - Sala 611
Edifício Venâncio 3000 (Shopping ID)
CEP 70716-901
Fone: (61) 3329-7447/7315/7312

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

> Aracaju (SE)
Rodovia BR 235 - km 10
Nossa Senhora do Socorro
CEP 49160-000
Fone: (79) 3114-2060/2061

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

> Rio Largo (AL)
Rodovia AL 20 - km 4,5
Gustavo Paiva - CEP 57100-000
Fone: (82) 3262-3339/3320

> 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

> 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
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,
Fotógrafo: Severino Antonio da Silva

Este relatório está disponível para download em:
www.chesf.gov.br > Sustentabilidade > Visão Geral > Relatórios
de Sustentabilidade
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