2018

RELATÓRIO ANUAL

E DE SUSTENTABILIDADE
VERSÃO RESUMIDA EXECUTIVA

2018

RELATÓRIO ANUAL
E DE SUSTENTABILIDADE
VERSÃO RESUMIDA EXECUTIVA

SUMÁRIO
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

06

NOSSO NEGÓCIO

12

GOVERNANÇA CORPORATIVA

18

GESTÃO DE VALOR

22

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

41

UHE APOLONIO SALES

MENSAGEM
DA ADMINISTRAÇÃO
102-14, 102-15

7

Ficamos felizes em iniciar essa mensagem com a notícia de que em 2018
– ano em que a Chesf completou 70 anos – começamos a ver os resultados
de nosso cuidadoso processo de reestruturação empresarial, com melhorias em nossa eficiência e a retomada do equilíbrio financeiro.
Seguindo o plano traçado para o ano, finalizamos 19 empreendimentos. Para nós, esse é um fato de extrema relevância, pois mostra que
mantivemos o ritmo de eliminação do passivo de obras com cronograma
em atraso perante o contrato de concessão celebrado com a União. Para
tanto, foi necessário um intenso trabalho de toda a equipe para a retomada de obras que estavam paralisadas, exigindo uma renegociação contratual com os fornecedores. Em 2019 iremos trabalhar dando continuidade
ao esforço de eliminação dos atrasos nas obras, com a meta de conclusão
de 25 projetos, meta essa considerada extremamente desafiadora.
Fruto de todo o esforço de nossos colaboradores, em 2018 superamos
metas e batemos recordes. Seguindo nossas diretrizes, estratégias e planos
de trabalho, conseguimos obter um resultado expressivo em nossas metas
operacionais e nas melhorias implantadas em nosso sistema eletroenergético – ao longo do ano, foram 200 melhorias na área de Transmissão e 50 na de
Geração, na modernização de linhas de transmissão, subestações, proteção,
automação, telecomunicações e nas usinas da Chesf em todo o Nordeste.
Além disso, superamos todas as metas de disponibilidade operacional. Na área de Transmissão, chegamos a 99,91%, terceiro melhor resultado
do histórico da Companhia e ultrapassamos a meta estabelecida de 99,85%.
Um desempenho similar foi obtido na disponibilidade de transformadores,
tendo alcançado o segundo melhor índice da Companhia: 99,93%. Na área
de Geração, nossa disponibilidade acumulada em 12 meses foi de 1,14, cuja
meta era 1, obtendo assim nosso melhor valor histórico. Para a disponibilidade acumulada de 60 meses, atingimos o valor de 1,03, superior à meta
estabelecida de 1, mais uma vez obtendo o melhor resultado do histórico
registrado. Também ocorreu o menor número de eventos com interrupção
de carga na Rede Básica, com apenas 13 ocorrências originadas em instalações da Chesf, quando a meta limite era de, no máximo, 26. Este é o melhor
resultado histórico em 20 anos de acompanhamento.
Os investimentos corporativos para a expansão e modernização de
toda a Companhia totalizaram no período R$ 936 milhões.

Em 2018 superamos
metas e batemos recordes
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MENSAGEM DOS ADMINISTRADORES

UMA CHESF MAIS
COMPETITIVA E
SUSTENTÁVEL

A Companhia também concretizou a transferência de sua participação acionária em Sociedades
de Propósito Específico (SPEs),
viabilizando a quitação de dívidas com a Eletrobras, melhorando dessa forma a alavancagem
financeira e a melhoria de nossos indicadores financeiros com a redução do custo médio da dívida
de 12,12% a.a. (dez/17) para 8,62% a.a. (dez/18). Adicionalmente, garantimos a concessão de incentivo
fiscal junto à SUDENE, que possibilitará a redução
de 75% no imposto de renda. Como resultado dessas ações, houve uma melhora substancial no perfil
econômico da Chesf.

Modernidade e integração

A Empresa manteve o foco no fortalecimento da
gestão, na melhoria de desempenho, nos ganhos
de produtividade e de eficiência operacional, além
de redução de desperdícios e custos. A implantação do Centro de Serviços Compartilhados (CSC),
tanto de Gestão Corporativa quanto Financeira,
viabilizou a reestruturação dos processos, que
trará ganhos de escala e aplicação das melhores
práticas, com a implantação de políticas de padronização e redução de custos.

Fábio Lopes Alves,
Presidente da Chesf

A Empresa manteve o foco
no fortalecimento da
gestão, na melhoria de
desempenho, nos ganhos
de produtividade e de
eficiência operacional.

Investimento em novas formas de geração
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Retomada

Foi implantado o Plano de Demissão Consensual, visando diminuir o quadro de pessoal para implementar uma política de maior racionalização da gestão
de pessoas, com o fortalecimento dos processos de recursos humanos, contemplando também a gestão do conhecimento através da execução do Programa de
Retenção do Conhecimento e do Programa de Preparação para Aposentadoria.
Para viabilização de todas essas diretrizes e integração efetiva dos principais processos da Empresa, houve um avanço significativo na estruturação e
preparação das equipes, infraestrutura e adequação de procedimentos para a implantação do Enterprise Resource Planning (ERP) SAP. Este projeto representa um
grande desafio em relação à mudança de atitudes, processos e forma de trabalho
das pessoas, e isso é parte essencial na transformação da Companhia. A Chesf dá
um salto em direção à modernização da gestão, eficientização e competitividade.

Cabe destacar a vocação natural da região Nordeste para as novas formas de geração de energia renovável, especialmente para as fontes de origem solar e eólica.
A alta incidência de sol, que antes era tido como um problema para a região, hoje
tornou-se algo bom e rentável. A região conta também com excelentes índices de
circulação de ventos. Quando levamos em conta o Plano Decenal de Expansão de
Energia 2027 (PDE 2027), o qual considera que grande parte da expansão será com
essas fontes renováveis e que 80% desse crescimento estará na região, podemos
avaliar a grande oportunidade que se apresenta para a Companhia.
Já temos diversas iniciativas e estudos para estar à frente desse crescimento, em especial na geração
fotovoltaica. Em 2018, iniciamos
os testes da primeira fase de uma
usina solar flutuante no lago de
Sobradinho, em uma área de 10
mil metros quadrados do espelho
d’água e com capacidade de geração de 1 megawatt-pico (MWp).
Em 2019, junto com os estudos de
eficiência dessa tecnologia, haverá a expansão de mais 1,5 MWp no
local, totalizando 2,5 MWp.

Wilson Ferreira Junior
Presidente do Conselho de Administração

MENSAGEM DOS ADMINISTRADORES
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UFV ABREU E LIMA

Implantamos o Centro de Referência em Energia Solar de Petrolina
(Cresp), com uma planta de geração
fotovoltaica e um laboratório de
pesquisa, o que nos permite novas
parcerias para o desenvolvimento
de tecnologia, inclusive com instituições do meio acadêmico. Nele está
localizada uma planta de energia
solar, com capacidade de 2,5 MWp.
Além disso, o Cresp vai abrigar uma
usina solar em tecnologia de torre
central para captação da luz refletida pelos heliostatos e também uma
usina solar em tecnologia de cilindros parabólicos. Vale ressaltar que,
ainda neste segmento de inovação,
obtivemos a primeira Carta Patente
da Chesf, com o “Aplicativo para Regulação e Paralelismo de Transformadores de Potência”.
Todas essas iniciativas e o nosso direcionamento para a inovação têm ajudado a colocar a Empresa novamente em um cenário
competitivo. O setor elétrico está mudando rapidamente e está longe
de ser o mercado que conhecíamos há dez anos. Por isso, precisamos
de agilidade em nossas decisões para continuar melhorando processos com eficiência e buscando ações de inovação e desenvolvimento
para manter a Chesf como uma empresa forte e competitiva.
Diante da missão de atuar no setor de energia elétrica com excelência e de forma sustentável, gerando valor para a sociedade, nosso
desafio agora é nos mantermos nesse patamar de entrega, sempre
focados na eficiência de nossas operações, na modernização de nosso
negócio e no desenvolvimento da equipe – tudo sem deixar de lado
nossos compromissos relacionados à sustentabilidade, incluindo os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os Princípios do
Pacto Global.
Boa leitura!

Fábio Lopes Alves (Presidente da Chesf)
Wilson Ferreira Junior (Presidente do Conselho de Administração)
UHE SOBRADINHO

UHE XINGÓ

NOSSO
NEGÓCIO
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Com 12 usinas hidrelétricas e 10 reservatórios que totalizam uma
capacidade de armazenamento de 57,4 bilhões de metros cúbicos
de água, somos hoje uma das maiores geradoras e transmissoras de
energia do Brasil.
Possuímos ainda duas usinas eólicas, que junto com as hidrelétricas, totalizam uma produção de 10.323,43 MW de potência
instalada e 121 subestações de potência (considerando neste total as
subestações de outras transmissoras em que a Chesf possui ativos),
correspondente a uma capacidade de transformação de 47.642,19
MVA. Fazem parte ainda de nosso sistema, 14 subestações elevadoras das usinas que, somadas às subestações de potência, totalizam
a capacidade de transformação da Companhia em 59.428,76 MVA.
Toda a nossa geração de energia se concentra no Nordeste,
mas é distribuída para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste, que recebem essa energia por meio de um sistema de
transmissão composto por 20.585,2 km de linhas de transmissão de
corrente alternada que operam nas tensões 500, 230, 138 e 69 kV e
abastecem o Sistema Interligado Nacional (SIN).

O volume de água armazenado
em nossos reservatórios
tem a capacidade de encher
22.960.000 piscinas olímpicas1

1

 onsiderando uma piscina de 50 metros de comprimentos por 25 metros de
C
largura e 2 metros de profundidade, ela comporta cerca de 2.500m³.

CAPACIDADE
TOTAL INSTALADA

IDENTIDADE
UHE

UEE

10.262,3 MW
nas hidrelétricas

61,1 MW
nas eólicas

Visão

Missão

Contribuir para o bem estar
da sociedade gerando e
transmitindo energia

Ser empresarialmente
eficiente e sustentável

VALORES
EXTENSÃO DAS
LINHAS DE TRANSMISSÃO
20.585,20 km

Estratégia corporativa

Nossos negócios são direcionados com base em
um plano estratégico consolidado e alinhado ao
Plano Estratégico e ao Plano Diretor de Negócios
e Gestão (PDNG) da Eletrobra2. Contemplando um horizonte de cinco anos (2019 a 2023), a
construção desse Mapa Estratégico leva em consideração nossa identidade, os Resultados Estratégicos a serem alcançados e os Objetivos Estratégicos que viabilizam esses resultados.
https://eletrobras.com/pt/Paginas/Plano-Diretor-deNegocios-e-Gestao.aspx

2

O andamento da estratégia planejada é monitorado mensalmente por meio de reuniões da
Diretoria Executiva em que são avaliados o cumprimento dos objetivos contidos no Mapa Estratégico e os projetos previstos no PNG e nos indicadores do Contrato de Metas de Desempenho
Empresarial (CMDE), firmados entre a Eletrobras
e suas empresas controladas. Dessa forma, é possível controlar os desvios entre as metas e os resultados apurados, atuando sobre ocorrências e
melhorando o desempenho empresarial.

O FUTURO DO SETOR ELÉTRICO
Para estimular o estabelecimento de uma visão
estratégica de longo prazo, em dezembro de
2018 organizamos um seminário com transmissão simultânea para todas as Gerências Regionais sobre as “Perspectivas da Energia no Brasil”.
O evento contou com a participação de todo
nosso corpo gerencial e reuniu personalidades e
especialistas do setor elétrico nacional, colocando em discussão o futuro da energia elétrica no
Nordeste e no Brasil.
No debate, foram considerados os cenários do mercado de energia, da regulação e da operação do
sistema, e as perspectivas futuras do setor, com foco em planejamento de longo prazo, inclusão de
novas tecnologias, impacto das energias renováveis com armazenamento energético, fortalecimento
do sistema interligado, mudanças regulatórias e o uso múltiplo das águas.

14

Ética e
Transparência

Inovação e
Empreendedorismo

Compromisso
com a
Sociedade

Preservação
do Meio
Ambiente

RESULTADOS
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LT

NOSSO NEGÓCIO

Segurança

Respeito às
Pessoas com
Justiça e
Equidade

ACIONISTAS

CLIENTES

SOCIEDADE

EMPREGADOS

Lucratividade,
Rentabilidade
e Imagem

Qualidade da Energia
e Disponibilização
das Instalações

Credibilidade e
Responsabilidade
Socioambiental

Percepção de
Pertencimento e
Satisfação

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

Executar a Operação e
Manutenção com Eficiência
e Qualidade

5

Aprimorar a Governança
Corporativa

COMERCIALIZAÇÃO

MODELO DE NEGÓCIO 102-29
NOSSOS RECURSOS

Financeiro

Naturais

Humanos

Sociais

Infraestrutura

Investimentos*
R$ 1.293,7 milhões

Água utilizada
para gerar
energia 92,5
m³/segundo

Programas de
desenvolvimento
658 (qtde. de ações)

Investimentos em
projetos sociais
R$ 39,2 milhões

ERP - posição
do projeto em
31/12/2018
69,01%

Investimentos
R$ 1,2 milhões

Patrocínios
culturais 5
(sendo 4 por meio
da Lei Rouanet)

Receitas
R$ 5.788,5 milhões
Custos e Despesas
Operacionais
R$ 4.012,1 milhões

Restauração
de Biomas
94,9 (ha)

Número de
Colaboradores 3.816

Consumidores
Consumidores
Potencialmente Livres
Livres
12

Distribuidores
51

9

2

RESULTADOS

CSC - posição
do projeto em
31/12/2018
87,50%

Comercializadores

GERAÇÃO
DE VALOR

Investidores/Acionistas
EBITDA
R$ 720,1 milhões

Dívida Líquida
R$ 1.219,8 milhões

16

PROJETOS EM
OPERAÇÃO *

PROJETOS EM
CONSTRUÇÃO **
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Lucro/Patrimônio
R$ 265,9 milhões

Investidores/
Acionistas

Clientes
Energia Gerada 15.132,0 GWh

UHE

UEE

UHE

UEE

2 projetos
11.633 MW

1 própria + 11 SPE
290 MW

12 usinas
10.262,3 MW

2 usinas
61,1 MW

Satisfação 88,5%

Clientes

Colaboradores
Horas de treinamento 170.079,1 horas

UFV

LT

UFV

LT

SE

8 projetos***
7,2 MWp ****

12 próprias + 1 SPE
739 km expansão

2 usinas
2,62 MW

287 linhas com
20.585,2 Km
de extensão

135 unidades com
59.428,76 MW
disponíveis

PRINCIPAIS IMPACTOS

PRINCIPAIS IMPACTOS

Deslocamento; Conflitos;
Mão de Obra; Sociais;
Patentes

Escassez Hídrica;
Mudança / Intensidade de Ventos;
Contratos de Arrendamento
Regulação; Manutenção

* Exclusivos da Chesf - Próprios ** Incluindo as SPE
*** Conta Zero= 6, CRESP/Planta Tecnológica de Petrolina=1 e CRESP/Flutuante Sobradinho=1
**** 2,7 Conta Zero + 0,5 CRESP/Planta Tecnológica + 4,0 CRESP/Flutuante

Satisfação: resultados da última pesquisa
de cima realizada em avaliação.

Colaboradores

Sociedade Civil
Horas mensais doadas pela Chesf para trabalho
voluntário no horário de expediente 132 horas
Produtores rurais beneficiados
(direta e indiretamente) 13.000 (projeto Lago
de Sobradinho, desde o início do projeto)

Sociedade Civil

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

UHE PA

18

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

PAUTA
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

Na Chesf, prezamos por uma cultura de transparência, boas práticas e
pela busca da melhoria contínua de nossos processos para gerar sempre valor positivo para nossos stakeholders. Assim, todas as nossas
práticas estão alinhadas à prestação de contas aos investidores e à sociedade, e a ética no relacionamento com nossos públicos. Em 2018, as
principais pautas apresentadas ao Conselho de Administração foram:

OBJETIVO

STATUS

Plano de Negócios da Chesf PNG 2018 - 2022

Garantir o cumprimento das metas estabelecidas,
do plano de obras de novos empreendimentos e
de melhorias do sistema eletroenergético
existente, viabilizando aumento de receita e
resultados da Companhia.

Em realização

Implantação do SAP

Viabilizar a instrumentalização da Companhia
com ferramentas de gestão para melhorar a
rastreabilidade de transações, a análise de
informações e a tomada de decisão.

Em realização

Sociedades de Propósito
Específico (SPEs)

Viabilizar a implantação dos Complexos Eólicos
das SPEs Pindaí e da UHE SINOP e solucionar
questões relacionadas às SPE TDG e ESBR.

Em realização

UEE Casa Nova I

Solucionar os problemas decorrentes
do processo falimentar do fornecedor e
implantador da usina.

Em realização

Auditoria, Integridade
e Gestão de Riscos

Garantir a conformidade e a integridade dos
processos e a sustentabilidade empresarial.

Em realização

Ouvidoria e
Comissão de Ética

Garantir que as questões relevantes
dos diversos públicos de interesse sejam
tratadas adequadamente.

Em realização

MAIS SEGURANÇA JURÍDICA
Em 2018, a Superintendência Jurídica passou a responder diretamente à Presidência. Esse ajuste no organograma tem como objetivo um monitoramento dos riscos
que o passivo judicial expõe à Companhia. Além disso, ao longo dos próximos anos,
parte dos processos serão informatizados e, concomitantemente, será feito o saneamento da base de dados do atual sistema de gestão de contencioso, otimizando
a unificação de informações de dados para o novo sistema que será implantado.

Prezamos por uma cultura de
transparência, boas práticas e pela busca
pela melhoria contínua de nossos processos
Gestão de Riscos
e Controles Internos

1%
10%

1%

62%
26%

Solicitação

Denúncia

Sugestão

Elogio

Reclamação

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
COM A OUVIDORIA
E-mail: ouvidoria@chesf.gov.br
Telefone: (81) 3229.2929 / (81) 3229.3815 /
(81) 3229.4888
Pessoalmente: mediante agendamento.
Correspondência: Rua Delmiro Gouveia,
333 - Edifício André Falcão - Bloco D Sala 307 - San Martin – Recife (PE).
CEP: 50761-901

20
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Nosso canal de Ouvidoria é uma das ferramentas de gestão que orienta, transmite informações e contribui com a melhoria contínua dos processos, sempre
em acordo com a ética e a legislação vigente. Em 2018, a Companhia registrou
599 manifestações, sendo que aproximadamente 73% estão relacionadas
aos temas Recursos Humanos, Área de
Servidão, Suprimentos, Serviços Gerais,
Operação e Manutenção, e Comunicação Empresarial.
A gestão do Sistema de Informação
do Cidadão (SIC) também é uma atribuição da Ouvidoria. Em 2018, 100% dos
pedidos de informação recebidos foram
atendidos com prazo médio de 11 dias
para resposta, inferior ao estabelecido
pela Lei de Acesso à Informação (LAI),
que é de 20 dias

TIPO DAS MANIFESTAÇÕES
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Ouvidoria

Em 2018 também atualizamos nossa Matriz
de Riscos, que considera os aspectos econômicos, sociais e ambientais e demonstra os principais riscos a que estamos expostos. A relação
dos riscos priorizados é aprovada em diretoria
e abrange, além dos riscos definidos pela Eletrobras holding para monitoramento em todas
as empresas do grupo (chamados riscos empresariais), outros eventos de risco definidos pela
Chesf como prioritários.

EVENTOS DE RISCO

PRIORIZAÇÃO

1. Administração de Pessoal

Chesf/Empresarial

2. Comercialização de Energia

Chesf/Empresarial

3. Demonstrações Contábeis e Financeiras

Chesf/Empresarial

4. Fluxo de Caixa

Chesf/Empresarial

5. Formações e Gestão do Contencioso

Chesf/Empresarial

6. Fraude e Corrupção

Chesf/Empresarial

7. Fundos de Pensão

Chesf/Empresarial

8. Gestão de Negócios Corporativos

Chesf/Empresarial

9. Gestão do Conhecimento

Chesf/Empresarial

10. Gestão do Negócio de SPEs

Chesf/Empresarial

11. Gestão Socioambiental de Empreendimentos

Chesf/Empresarial

12. Marco Regulatório

Chesf/Empresarial

13. Operação e Manutenção de Transmissão

Chesf

14. Gestão Contábil de Ativos

Chesf

Para conhecer a Carta Anual, acesse www.chesf.gov.br
> A empresa > Governança Corporativa > Carta Anual Governança Corporativa
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UHE XINGÓ

GESTÃO
DE VALOR

CAPITAL FINANCEIRO: conjunto de recursos disponíveis para ser utilizado na produção de bens
ou na prestação de serviços, como geração de caixa, financiamentos e dívidas.
Desempenho Operacional

CAPITAL HUMANO: competências, habilidades
e experiências das pessoas e suas motivações
para inovar.
Gestão de pessoas, Direitos Humanos

 APITAL DE INFRAESTRUTURA: objetos físicos
C
manufaturados disponíveis a uma organização
para uso na produção de bens ou na prestação de
serviços como máquinas, equipamentos, instalações, edificações, benfeitorias e terrenos.
Desempenho Operacional, Gestão Ambiental

CAPITAL SOCIAL E DE RELACIONAMENTO: instituições e os relacionamentos dentro e entre comunidades, grupos de partes interessadas e outras
redes, e a capacidade de compartilhar informações
para melhorar o bem-estar individual e coletivo.
Direitos Humanos, Gestão de Fornecedores

CAPITAL INTELECTUAL: intangíveis baseados em
conhecimento como patentes, direitos autorais,
software, direitos e licenças, além do conhecimento
tácito, sistemas, procedimentos e protocolos.
Gestão de pessoas, Inovação, Diversificação e P&D

CAPITAL NATURAL: recursos ambientais renováveis e não renováveis e processos ambientais que
fornecem bens ou serviços que apoiam a prosperidade passada, presente e futura de uma organização.
Gestão Ambiental

23
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GESTÃO DE VALORES

Como um avanço em nossa forma de gestão e relato, organizamos nosso
conteúdo de acordo com os princípios de Capitais proposto pelo International Integrated Reporting Council (Conselho Internacional para Relato
Integrado), desenvolvendo uma abordagem mais coesa, eficiente e alinhada aos temas materiais macro priorizados neste ciclo.

EBITDA
760

720

CAPITAL
FINANCEIRO

Receita Operacional Bruta
13.451

R$ milhões

3.985

266
(476)
(1.118)
2014 2015 2016 2017 2018

A geração operacional de caixa, expressa pelo
EBITDA, foi de R$ 720,1 milhões em 2018, contra o montante de R$ 589,9 milhões em 2017. A
margem EBITDA (razão entre o EBITDA e a receita operacional líquida) foi de 15,0% em 2018
contra 12,0% obtida em 2017, representando um
aumento de 3,0 pontos percentuais.A geração

R$ milhões

1.044
4.210

2014

5.754 5.789

4.774

2015

CAGR +8,3%

2016

2017

2018

operacional de caixa, expressa pelo EBITDA, foi
R$ 720,1 milhões em 2018, contra o montante de
R$ 589,9 milhões em 2017. A margem EBITDA
(razão entre o EBITDA e a Receita operacional
líquida) foi de 15,0% em 2018 contra 12,0% obtida em 2017, representando um aumento de 3,0
pontos percentuais.

EBITDA R$ mil
Margem EBITDA (%)
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2015

2016

Ativos Próprios
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Em 2018, nossos investimentos corporativos para a expansão e modernização da capacidade produtiva da
Companhia totalizaram R$ 935,7 milhões. Deste total, R$ 65,3 milhões foram destinados ao sistema de geração,
R$ 815,1 milhões foram aplicados em
obras do sistema de transmissão e R$
55,3 milhões em outros gastos de infraestrutura. No período de 2014 a 2018, a
Taxa de Crescimento Anual Composta
(CAGR) foi de -4,6%.

Investimento por meio
de Sociedade de Propósito
Específico (SPE)

Em 2018, os investimentos realizados
em Sociedades de Propósito Específico,
por meio da Integralização de Capital
e da realização de Adiantamentos para
Futuro Aumento de Capital, totalizaram
R$ 358,0 milhões. Esse valor representou
uma redução de 31,4% em relação ao ano
de 2017, em função da entrada em operação da maioria das SPEs. No período de
2014 a 2018, a Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) foi de -29,8%.

2017

2018

Investimentos em Ativos Próprios
CAGR -4,6%
1.132
877

898

936

2017

2018

681
R$ milhões

GESTÃO DE VALORES

2014
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Lucro (prejuizo) Líquido

12,0%

13,5%

15,0%

-72

103-2, 103-3 E 201-1

Em 2018 mantivemos o equilíbrio financeiro
reconquistado no ano anterior. Com a receita
equilibrada, passamos a ter uma melhor alavancagem e com isso o mercado passou a nos
olhar com mais confiança, trazendo novas oportunidades de desenvolvimento e de eficientização para a Empresa. Encerramos 2018 com um
lucro líquido de R$ 265,9 milhões. A receita operacional bruta foi de R$ 5.788,6 milhões, uma
variação positiva de 0,6% em comparação com
o ano anterior.

-2,0%

590

6,0%

2014

2015

2016

Investimentos em Sociedades
de Propósito Específico - SPE
CAGR -29,8%
1.478

1.352
896

R$ milhões

SE TAUA

R$ milhões

546

522

2014

2015

2016

2017

Mais detalhes sobre os resultados da Chesf podem ser consultados em
www.chesf.gov.br > Investidores > Demonstrações Financeiras
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2018

CAPITAL DE
INFRAESTRUTURA
Nossa infraestrutura envolve todas as usinas geradoras de energia – sejam elas
hídricas, eólicas ou solares –, além de subestações, unidades de distribuição e linhas de transmissão que se espalham por toda a região Nordeste. Como a maior
parte de nossa geração vem do modelo hídrico, registramos uma redução de 0,5%
(15.132 GWh) no montante de energia gerado em comparação ao ano anterior.
Este resultado se deve à baixa hidraulicidade ocorrida no período úmido
de 2017/2018, sendo necessária a geração térmica e eólica na região, bem como
o recebimento de intercâmbio de outras regiões do Sistema Interligado Nacional
(SIN). Além disso, com a situação hídrica desfavorável na Bacia do Rio São Francisco, nosso principal reservatório da região Nordeste (Sobradinho) chegou a apenas
35,02% do seu volume útil em dezembro.

Investimento e modernização

Incorporamos nove instalações teleassistidas ao nosso Centro de Operações
em 2018 e incluímos novos pontos de supervisão para atendimento ao Procedimento de Rede 2.7 do ONS. No final de 2018, 58 subestações operadas e mantidas pela Chesf já seguiam esse novo modelo de gestão técnico-operacional
mais integrado e descentralizado. A expectativa é que o processo gere melhora
no atendimento às manutenções de pequeno porte e o restabelecimento provocado por indisponibilidades de natureza simples em ativos.

26

Também foram feitos investimentos na
área de automação, com a modernização da
medição operacional da SE Messias e a substituição de 46 Servidores do SAGE em 23 instalações. Com isso, ampliamos nossa capacidade e
qualidade de observação do sistema, com um
total de 246.136 pontos de supervisão.

Sistema de Geração
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GESTÃO DE VALORES

COMPLEXO PAULO AFONSO

Em 2018, investimos R$ 35 milhões para manter os níveis operacionais de continuidade e
disponibilidade satisfatórios ao atendimento
da demanda de nossas usinas hidrelétricas,
além de concluir a implantação dos sistemas
digitais nas unidades geradoras e na subestação da UHE Boa Esperança e o projeto básico para implantação desse mesmo sistema
nas unidades geradoras na UHE Sobradinho.
Também demos início às modernizações das
pontes rolantes da UHE Paulo Afonso IV e dos
pórticos da UHE Apolônio Sales, bem como o
desenvolvimento do projeto básico para implantação dos sistemas digitais e de modernização das unidades geradoras da UHE PA-IV.
Na área de Geração Eólica, investimos R$
28,8 milhões para concluir a implantação dos
parques próprios de Casa Nova II (32,9 MW) e
Casa Nova III (28,2 MW), na Bahia. Realizamos
também uma avaliação no parque Eólico de
Casa Nova I A (27 MW) para levantar os custos
necessários para sua conclusão e energização
até dezembro de 2019. Na Geração Solar, avançamos no desenvolvimento de um complexo
de geração fotovoltaica na cidade de Bom Jesus da Lapa (Bahia), com capacidade de 720
MWp, divididos em fases de 120 MWp. Também foi concluído o desenvolvimento de um
outro projeto fotovoltaico de 35,6 MWp, localizado no município de São José do Belmonte,
em Pernambuco.

Sistema de Transmissão

Buscando a melhoria contínua dos processos
de gestão, modificamos nossa maneira de gerenciar os empreendimentos e as mudanças já
apresentam resultados históricos para a Companhia. Em 2018, foram realizados investimentos em 61 empreendimentos de transmissão
para ampliação e reforço da rede, concluídos
19 empreendimentos – com 14 km de linhas e
uma nova subestação – e adquiridos 16 novos
transformadores. Também implantamos duas
novas subestações, disponibilizando mais 700
MVA, e concluímos outros 166 km de linhas
que foram energizadas em vazio.

Sociedades de Propósito Específico

Em 2018, investimos R$ 358,0 milhões em parcerias para a geração de energia, sendo R$ 245,0
milhões aplicados nas Sociedades de Propósito
Específico (SPEs) em empreendimentos hidrelétricos e R$ 113,0 milhões nas SPEs de empreendimentos eólicos. Também avançamos nas ações
de apoio e nas atividades de campo para concluir
a implantação de 11 parques eólicos das SPEs vinculadas aos complexos eólicos de Pindaí, cuja
conclusão está prevista para 2019.
Também possuímos empreendimentos de
transmissão por meio de SPEs, em um total de
3.911,0 km, correspondentes a 1.334,5 km equivalentes à nossa participação. Em 2018, não houve
a entrada em operação comercial de empreendimentos de transmissão.

CAPITAL INTELECTUAL

R$ MILHÕES

Fontes Alternativas de Geração de Energia Elétrica

56,3

Planejamento e Operação de Sistemas de Energia Elétrica

0,4

Gestão de Projeto, Melhores Práticas, Tomadas de Decisão e Análise

0,1

Novos Materiais e Componentes

0,6

Total Geral

Programa Chesf Solar

57,4

Seguindo os planos de nossa diretriz empresarial, em 2018 intensificamos nossas
ações estratégicas para alavancar a geração de energia de fontes alternativas. Entre
elas está a geração solar fotovoltaica centralizada, a geração solar distribuída e iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação para todas as formas de geração
de fonte solar. Com esse propósito, foi criado o Comitê Chesf Solar, que monitora todas as iniciativas necessárias para acelerar a expansão da geração de energia dessa
importante fonte na matriz da Companhia.
Em 2018, finalizamos as instalações civis e eletromecânicas do edifício sede
do Centro de Referência em Energia Solar de Petrolina (CRESP), que hoje trabalha
com quatro projetos: dois com a tecnologia fotovoltaica e dois com a tecnologia
termossolar com concentração. A primeira etapa (2,5 MWp) da Planta Fotovoltaica
do centro de referência foi concluída e a planta termossolar de concentração com
Torre Central encontra-se em fase de elaboração do projeto conceitual. Já a planta
termossolar de concentração com calha parabólica encontra-se em fase de estudo
entre a Chesf e o Cepel para a elaboração de uma Chamada Pública, a contratação
da empresa executora e instituições de pesquisa.
3

R$ 1 milhão utilizado na gestão de todos os projetos da carteira.
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TEMAS DE INVESTIMENTO P&D

Em novembro de 2018 foi concluída a montagem e ancoragem da planta fotovoltaica flutuante de 1 MWp, conjuntamente com a construção de grande parte da infraestrutura civil de suporte às conexões do sistema. A planta
de 1 MWp entra em operação no primeiro trimestre de
2019, quando têm início os estudos técnicos de avaliação
da tecnologia. Também em 2019 será iniciada a segunda
etapa de implantação desse projeto, que totalizará 5 MWp
quando totalmente concluído.

GESTÃO DE VALORES

Nos últimos anos, muito de nossos esforços tem se voltado para as novas formas de
geração de energia limpa – como eólica e solar – e no desenvolvimento de pesquisas voltadas à melhoria no processo de conversão e integração dessas novas formas
de geração ao sistema elétrico e também com soluções para seu armazenamento.
Em 2018, investimos cerca de R$ 58,4 milhões em pesquisa3, desenvolvimento
e inovação, incluindo a contribuição regulamentar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicação (MCTIC) e ao Ministério de Minas e Energia (MME), e os
projetos de pesquisa institucional executados pelo Cepel. Com foco na carteira de
projetos Aneel, foram investidos R$ 57,4 milhões em cinco projetos de pesquisa enquadrados nos seguintes temas:

ENERGIA FLUTUANTE

Gestão da Tecnologia da Informação

A implantação do sistema integrado de gestão empresarial SAP foi um
dos projetos de maior engajamento de equipes na Chesf. Com cerca de
150 pessoas participando de sua implantação, o sistema – reconhecido
por sua complexidade – teve seu início de operação em tempo recorde:
apenas 11 semanas. Parte de um projeto da Eletrobras, que envolve a padronização de sistemas para todas as empresas do grupo, a implantação
do SAP também envolveu um trabalho de gestão da mudança em toda a
Companhia, que foi preparada para se adaptar aos novos processos trazidos pela ferramenta, que irá proporcionar mais controle e assertividade
nos relatórios administrativos e operacionais.

Implantação
(1ª fase) em

11

semanas

Cerca de

150
pessoas
envolvidas

3.160

horas de
treinamento, com

414 empregados
treinados

UHE LUIZ GONZAGA

CAPITAL HUMANO

Encerramos o ano de 2018 com 3.816 empregados, sendo 3.807 do quadro
próprio e nove requisitados de órgãos ou empresas da Administração Pública. Do total, havia 738 mulheres e 3.078 homens. Neste mesmo período,
o índice de turnover foi de 4,34%, com 19 admissões (por determinação
judicial), retorno ao quadro de pessoal de um empregado que estava na
condição de aposentadoria por invalidez e 338 desligamentos.
Essa redução no número de empregados se deve, principalmente, ao
Plano de Demissão Consensual (PDC), implantado simultaneamente nas
empresas Eletrobras como parte das iniciativas previstas no Desafio 22: Excelência Sustentável, do Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG 20182022). Na Chesf, foram desligados 323 empregados por meio do PDC, entre
os meses de junho e dezembro de 2018.

NÚMERO TOTAL DE EMPREGADOS
2018

3.816

2017

4.122

2016

4.547

30

A remuneração dos administradores da Chesf
(Diretoria e Conselheiros) é fixada pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia (AGO). O valor definido de forma global
tem vigência de abril do ano corrente a março do
ano subsequente. Essa remuneração baseada em
indicadores de desempenho ou plano de metas
denomina-se RVA (Remuneração Variável Anual
dos Administradores), conforme diretrizes estabelecidas pela holding.
Nossos empregados possuem um conjunto de benefícios com foco na qualidade de vida
e no bem-estar, estabelecidos em normativos e
nos acordos coletivos de trabalho. Em relação
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GESTÃO DE VALORES

Remuneração e benefícios

à remuneração, ela é baseada numa tabela salarial, com valores distribuídos de acordo com
os cargos e seus correspondentes níveis de
complexidade, conforme o Plano de Carreira
e Remuneração, unificado no âmbito das empresas Eletrobras.
Não possuímos gestão direta ou metas relacionadas à remuneração das mulheres em relação aos homens, visto que nas estatais vigora
o princípio constitucional da isonomia, de maneira que todos os empregados da Chesf, independentemente de gênero ou orientação sexual,
possuem as mesmas condições de política remuneratória, promoção e acesso às funções públicas.

TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO EM 2018
Total de

3.412

183.725

44,57

52.022

empregados participaram
de programas de educação
internos e externos

de média de horas de
treinamento por empregado,
superando a meta de 40 horas
estipulada pela Companhia

horas de treinamento
e desenvolvimento

horas dedicadas a
cursos de longa duração
(graduações, especializações,
mestrados e doutorados)

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Diversidade e inclusão

Saúde e Segurança

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA
FLUTUANTE - LAGO DE SOBRADINHO

Registramos uma Taxa de Frequência de Acidentes Típicos com Afastamento Acumulada (TFAT),
de empregados próprios, superior ao limite de
tolerância especificado internamente, de 2,87.
A Taxa de Gravidade de Acidentes Típicos com
Afastamento Acumulada (TGAT), por sua vez,
fechou o ano de 2018 com um valor de 61, valor
abaixo dos 131 estabelecidos como limite de tolerância para este indicador. Os motivos que levaram a tal resultado estão em processo de análise
pela área de Saúde e Segurança do Trabalho, de
forma que haja uma atuação específica na causa,
visando uma redução desse número em 2019.

Mais detalhes sobre a Governança da Chesf podem ser consultados em
www.chesf.gov.br > A Empresa > Gestão de Pessoas
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Estabelecemos compromissos com a promoção
da equidade, justiça e respeito às pessoas em
nossos valores empresariais e, junto com o Comitê de Gênero e Raça criado há 10 anos, atuamos
em todas as instalações e regionais da Companhia com ações periódicas para abordar o tema.
Ao longo de 2018, a área de Responsabilidade
Social Empresarial e o Comitê de Gênero e Raça
atuaram em ações como a Campanha de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes, o Plano Pró-Equidade de Gênero e
Raça da Chesf, pactuado pela Empresa na Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal (SPM), Campanha 16 Dias de Ativismo pelo
Fim da Violência contra as Mulheres, Palestra sobre Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas
Empresas, entre outras.
Com o objetivo de equalizar as necessidades
e demandas dos empregados com deficiência, fomos a primeira das empresas Eletrobras a instituir
um Comitê de Acessibilidade e Inclusão, em 2011.
Ao final de 2018, a Chesf contava com 158 empregados com deficiência, sendo: 23 com deficiência
auditiva, 108 com deficiência física, um com deficiência intelectual, 18 com deficiência visual e oito
empregados reabilitados pela Previdência Social.

GESTÃO DE VALORES

Os profissionais que
fazem parte de nossa
equipe são os principais
responsáveis por
nossas conquistas

COMUNIDADES
Consciente dos impactos de nossas decisões e atividades nas localidades onde atuamos, a Companhia adota sempre um comportamento
ético, agindo com transparência e levando em consideração as expectativas de nossos grupos de interesses para contribuir com a redução
da desigualdade social e com o desenvolvimento sustentável. Os projetos sociais apoiados pela Companhia em 2018 foram:
• Projeto Lago de Sobradinho, executado pela Empresa Brasileira de
Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), que abrange os municípios Sobradinho, Casa Nova, Sento Sé, Remanso e Pilão Arcado, localizados no
entorno da Usina de Sobradinho. O projeto vem trazendo uma significativa melhoria na qualidade de vida das comunidades beneficiadas com a
implantação de campos de aprendizagem tecnológica e de treinamento
por meio da promoção e repasse de conhecimento e tecnologia de convivência com a seca, para produtores agropecuários e pescadores que
moram no entorno da barragem de Sobradinho (Bahia).
• Projeto social “Construindo o Cidadão do Amanhã”, em parceria com
o Instituto Dom Helder Câmara, que contribui para retirar das ruas adolescentes em situação de risco das comunidades do Coque, Coelhos e
Joana Bezerra, em Recife (Pernambuco).

Deslocamentos

34

Nosso processo de contratação de fornecedores é guiado pela Lei 13.303/2016 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
cumprimento de algumas condicionantes legais
relacionadas à garantia de direitos humanos e ao
cumprimento da legislação ambiental. Ainda não
existe uma avaliação específica de fornecedores.
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Mais detalhes sobre Responsabilidade Social podem ser consultados em
www.chesf.gov.br > Sustentabilidade > Responsabilidade Social

GESTÃO DE VALORES

Em 2018, concluímos o projeto básico de requalificação das obras e iniciamos o processo licitatório para contratação da empreiteira responsável pela execução da obra do Projeto Jusante, em Glória (Bahia), último a
ser implantado no Reassentamento de Itaparica. A finalização do empreendimento está prevista para 2019.
Também foram renovadas as Licenças de Operação dos perímetros de Irrigação Brígida, Icó Mandantes, Barreiras Bloco 01 e Bloco 02 e
Apolônio Sales, todos localizados no estado de Pernambuco. A Chesf deu
continuidade, ainda, ao monitoramento das áreas de APP e a Reserva Legal do Projeto Jusante quanto a eventuais usos irregulares, preservação
das sinalizações e marcos demarcatórios da poligonal daquelas áreas.
Sobre as questões indígenas, permanece pendente a aquisição de
terras para completar a Reserva Indígena Tuxá de Rodelas, por parte da
Funai. Ainda não houve posicionamento do Ministério da Justiça quanto
aos recursos administrativos da Chesf e os municípios de Abaré e Curaçá
(Bahia) sobre proposta de demarcação do território Indígena Tumbalalá,
que interferiria em aproximadamente um terço da área do Perímetro Irrigado Pedra Branca, onde foram reassentadas cerca de 800 famílias do
Programa de Reassentamento de Itaparica.

FORNECEDORES
Após o processo licitatório, em 2018 foram
assinados 357 contratos com 231 fornecedores,
totalizando R$ 497,4 milhões. Destes, 70 fornecedores são considerados "essenciais ao negócio",
por terem sido contratados para a execução de
obras, serviços e fornecimento de equipamentos
para a geração e transmissão de energia: um total de 135 contratos que totalizam R$ 306,3 milhões. Os fornecedores essenciais representam
30,3% do total de fornecedores contratados em
2018, 37,81% dos contratos assinados no ano e
61,5% do valor contratado.

Localização dos fornecedores
SUL

NORTE

CENTRO-OESTE

0,5%

3%

NORDESTE

SUDESTE

EXTERIOR

42%

42%

0,5%

12%

FORNECEDORES ATIVOS EM 2018: 1.079

PROJETO LAGO SOBRADINHO

Mais detalhes sobre o Cadastro de Fornecedores podem ser consultados em
www.chesf.gov.br > Licitações > Fornecedores

CLIENTES E CONSUMIDORES

Comercializadoras/
Geração

85,71%
82,0%

Consumidores Livres e
Potencialmente Livres

84,75%
77,2%

Distribuidoras/Geração

94,17%
83,9%

Usuários dos serviços
de Transmissão Conectados/Transmissão

Satisfação
Global

3ª Pesquisa Integrada
Biênio 2018/2019

89,17%
80,6%

88,45%
80,95%

2ª Pesquisa Integrada
Biênio 2016/2017

SE GOIANINHA
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Resultado da Pesquisa de Satisfação de Clientes Geração e Transmissão (satisfação %)

GESTÃO DE VALORES

Garantir a satisfação e um atendimento de qualidade a clientes e
consumidores é uma premissa básica de nosso trabalho. Dessa forma, a cada dois anos realizamos uma Pesquisa Integrada de Satisfação de Clientes. Em 2018, realizamos a terceira edição da pesquisa
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).

UHE ANGIQUINHO

CAPITAL
NATURAL
103-1, 103-2, 103-3
E 304-2

Nosso processo de gestão ambiental inclui todas as
etapas dos empreendimentos de geração e transmissão, com a avaliação dos riscos e impactos pré-operacionais e operacionais. Com foco na melhoria
de nossos processos, em 2018 reestruturamos a área
ambiental com a criação do Departamento de Meio
Ambiente para Exploração, que trabalha na regularização ambiental das instalações em operação, e do
Departamento de Meio Ambiente para Expansão,
que tem como principal responsabilidade a gestão
ambiental da implantação de empreendimentos.

mantemos um viveiro para produção de mudas
nativas do cerrado, com destaque para a espécie de
Pequi (Caryocar coriaceum), em que foram produzidas 16.463 unidades de mudas em 2018.
Com relação à biodiversidade e qualidade
da água, em 2018 realizamos o Programa de Monitoramento dos Ecossistemas Aquáticos em Sobradinho (BA), Itaparica (PE/BA), Complexo Paulo
Afonso (BA) e Xingó (AL/SE). Também mantemos
uma estação de piscicultura em Paulo Afonso
para o repovoamento do rio e dos reservatórios
com diversas espécies nativas da bacia e desenvolvemos programas de monitoramento dos
ecossistemas aquáticos.

ÁGUA E EFLUENTES
Nossa gestão de recursos hídricos baseia-se em dois conceitos: a água é
um bem de domínio público (recurso limitado e de valor econômico) e a
água é um recurso natural essencial para a geração de energia elétrica.
A partir dessa diretriz, nossa gestão preconiza o uso racional do recurso em suas instalações e operações com o monitoramento mensal do
consumo realizado pelas gerências regionais de acordo com as particularidades das regiões. Já no processo de geração hidrelétrica, não ocorre
degradação do recurso, já que toda a água turbinada retorna ao curso
hídrico sem mudança de suas características e, consequentemente, sem
necessidade de tratamento.

RESÍDUOS
Em relação aos resíduos, seguimos um planejamento na busca por soluções mais eficazes
nas atividades de separação, armazenamento,
transporte, aproveitamento, valorização e disposição final de resíduos. No processo de gestão integral dos resíduos, procuramos estabele-

cer estratégias para a prevenção e minimização
com redução na origem ou recuperação/reciclagem/reutilização, o que pode implicar em
melhoria nos processos de operação e manutenção, mudanças de processos e equipamentos ou até mudanças nos insumos utilizados.

EMISSÕES
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MUDANÇAS DO CLIMA
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Em 2018, demos continuidade ao programa de recuperação de áreas degradadas no entorno da UHE
Boa Esperança, com o plantio de 13.748 mudas de
mata ciliar, entre plantas e sementes de espécies
nativas na área de 7,30 ha. Além disso, operamos
o Viveiro Florestal de Xingó, que produziu 107.610
mudas de espécies nativas da caatinga só em 2018,
com destaque para a pesquisa de reprodução em
escala da coroa-de-frade (Melocactus Sp), espécie
protegida considerada em extinção, que atingiu o
número de 12 mil unidades em fase de crescimento. Foram doadas 56.096 mudas a diversas instituições para plantio nas margens de rios e riachos
na bacia do Rio São Francisco. Em Boa Esperança,

GESTÃO DE VALORES

Programas de biodiversidade

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 oportunidades para expandir
sua geração por fontes renováveis.
Reforçando seu compromisso com
a abordagem do tema, expresso na Política Ambiental das Empresas Eletrobras,
e com a meta de contribuir na transição
para um novo modelo de desenvolvimento baseado numa economia de baixo carbono, a Chesf prioriza a geração de
energia por fontes renováveis e de baixa
emissão de GEE.
Nos últimos anos, temos aumentado a participação de fontes com baixa
emissão de gases de efeito estufa (GEE)
em nossa capacidade instalada que, em
2018, representavam cerca de 95% do total, contribuindo de forma decisiva para
que a matriz elétrica brasileira seja uma
das mais limpas e renováveis do mundo.

Desde 2009, publicamos anualmente nosso Inventário de Emissões de GEE em conjunto com
as demais empresas Eletrobras. Em 2018, as
emissões de Gases de Efeito Estufa da Chesf totalizaram 175.231 tCO2e, representando uma redução de 28% em relação a 2017 (243.710 tCO2e).
Esta redução está associada às menores perdas
na transmissão.
EMPRESA

Chesf

ESCOPO 1

23.031 tCO2e

ESCOPO 2

150.539 tCO2e

ESCOPO 3

1.661 tCO2e

TOTAL

175.231 tCO2e

Redução de 28% nas emissões
2018

175.231
tCO2e

2017

243.710
tCO2e

Vale ressaltar que a intensidade de emissão da
Chesf é baixa quando comparada à intensidade
de emissão média do setor elétrico internacional, incluindo o próprio Brasil, pois sua matriz
de geração é composta por fontes de baixa intensidade de emissões de GEE.

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
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Investimos de forma contínua em projetos de
eficiência energética e monitoramos mensalmente o consumo de energia de nossas
SE TAUA
instalações, com reportes trimestrais para
acompanhamento integrado e avaliação de
atendimento da meta de consumo. Em 2018, obtivemos uma certificação de destaque
na norma ABNT/NBR ISO 50.001 - Sistemas de Gestão da Energia para a Subestação
Messias. O projeto piloto teve o propósito de habilitar a Chesf a estabelecer sistemas e
processos necessários para melhoria do desempenho energético, incluindo eficiência,
uso e consumo.
Dando continuidade à implantação do Conta Zero (projeto que tem como objetivo gerar energia solar para suprir toda a demanda das subestações e instalações
anexas), em 2018 iniciamos a operação de uma usina fotovoltaica com capacidade de
2,5 MWp em Petrolina (PE). A produção excedente da usina supera todo o consumo de
energia elétrica das edificações da Chesf em Pernambuco, beneficiando 90 instalações que consomem anualmente mais de 1.260 MWh.

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
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USO RACIONAL
Norteada por princípios da Política Ambiental das
Empresas Eletrobras, a gestão ambiental da Chesf
busca implantar iniciativas voltadas para a redução
no consumo de materiais, energia e água, além de
reduzir as emissões de GEE. Por meio de nossas
gerências e administrações regionais, realizamos
estudos para identificar projetos potenciais para
ganhos em eficiência e redução de custos

CRÉDITOS

COORDENAÇÃO DE COLETA DE
INDICADORES E TEXTOS
Keyassociados

PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO
E INFOGRÁFICOS
Magenta•Lab

FOTOS

Acervo Chesf

Este relatório está disponível para download em:
www.chesf.gov.br > sustentabilidade > visão geral

