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POLIEDRO SUSTENTÁVEL
Indicadores Econômicos, Ambientais, 
Sociais e de Governança

Navegue pelo Framework de Sustentabilidade 
das empresas Eletrobras e conheça sua 
correlação com os frameworks da GRI, 
Pacto Global, Agenda 2030/Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), Relato 
Integrado, SASB e TCFD.



2021FRAMEWORK
DE SUSTENTABILIDADE

DAS EMPRESAS ELETROBRAS
O Framework de Sustentabilidade 
das Empresas Eletrobras adota 
uma estrutura composta 
por quatro pilares: Planeta, 
Prosperidade, Pessoas e 
Governança, subdivididos em
12 temas. Cada um desses temas 
possui indicadores associados.
Foi utilizado como base o 
framework do Fórum Econômico 
Mundial, lançado em setembro 
de 2020, que propõe um 
modelo global para trazer mais 
comparabilidade e consistência 
ao reporte de informações 
relativas à sustentabilidade 
empresarial.

PLANETA PESSOAS

PROSPERIDADE GOVERNANÇA



Uso Sustentável
do Capital Natural

Mudanças
Climáticas

Transição
Energética

2021

PLANETA
Proteger
o planeta 
em favor 
das gerações 
presentes
e futuras



USO SUSTENTÁVEL DO CAPITAL NATURAL

PLANETA

• Captação, descarte e consumo de água
• Interações com a água como um recurso 

compartilhado
• Gestão de impactos relacionados ao 

descarte de água
• Impactos significativos de atividades, 

produtos e serviços na biodiversidade

2021



Captação, descarte e consumo de água

PLANETA

A Chesf consumiu, em 2021, um total de 33.981,30 m³ de água. Os dados vêm de medições diretas 
obtidas nas instalações da empresa.

Nas atividades administrativas, a água é majoritariamente fornecida pela rede de abastecimento.

Correlação frameworks: 
Empresas Eletrobras: Planeta – Uso Sustentável do Capital 
Natural
GRI: 303-3, 303-4 e 303-5
SASB: IF-EU-140a-1
ODS: 6 e 12
Relato Integrado: Capital Natural
Pacto Global: Princípio 7

2021

USO SUSTENTÁVEL DO CAPITAL NATURAL

Política Ambiental Relatório Anual 2021

Volume total anual de água turbinada
pelas usinas hidrelétricas (m3)

112.850.428.608,00 189.815.758.560,00 138.783.408.480,00

Água retirada a partir de fontes subterrâneas
Atividades administrativas (m3)

34.506,20 27.869,42 29.008,00

Retirada total de água a partir da rede de abastecimento da
concessionária de saneamento – atividades administrativas (m3)

99.696,00 92.901,67 89.699,00

2019 2020 2021

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Interações com a água como um recurso compartilhado

PLANETA

A Chesf utiliza água em suas atividades operacionais e administrativas, por isso, a escassez do 
recurso é um dos principais riscos para a nossa atividade.

A água utilizada nas usinas hidrelétricas é de uso não consuntivo, sendo devolvida 
integralmente aos corpos hídricos com qualidade semelhante à de sua captação.

A Chesf realiza a gestão e o monitoramento periódico da qualidade e da quantidade de água 
nos seus reservatórios, bem como nas suas áreas de influência.

Além disso, faz parte das atividades da empresa conscientizar as comunidades vizinhas aos 
empreendimentos sobre a importância da água, por meio dos Programas de Educação e 
Comunicação Social.

Como as alterações de vazão promovidas pela empresa, sempre em alinhamento total às 
diretrizes dos órgãos oficiais de controle e regulação, têm impacto nas atividades ribeirinhas – 
como plantio, pesca e turismo –, a companhia segue com rigor o trabalho de comunicação com 
as comunidades.

Correlação frameworks: 
Empresas Eletrobras: Planeta – Uso Sustentável do Capital 
Natural
GRI: 303-1
SASB: IF-EU-140a-3
ODS: 6 e 12
Relato Integrado: Capital Natural
Pacto Global: Princípios 7 e 9

2021

USO SUSTENTÁVEL DO CAPITAL NATURAL

Política Ambiental Relatório Anual 2021

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Gestão de impactos relacionados ao descarte de água

PLANETA

Em 2021, o volume total de água turbinada pelas usinas hidrelétricas da Chesf localizadas em 
rios com situação de estresse hídrico (ou seja, em situação crítica ou muito crítica), de acordo 
com a metodologia apresentada pela Agência Nacional de Águas (ANA), foi de 335.729.664,00 
m3. Todos os empreendimentos da Chesf possuem ou estão em processo de solicitação de 
outorga para uso dos recursos hídricos.

Quando o assunto é descarte de água, os principais efluentes gerados pela Chesf são oriundos 
das instalações sanitárias de suas infraestruturas. A totalidade é conduzida para os sistemas de 
tratamento convencionais (fossas sépticas ou sistemas oferecidos pelas concessionárias locais), 
não representando, portanto, riscos aos corpos d’água. 

Correlação frameworks: 
Empresas Eletrobras: Planeta – Uso Sustentável do Capital 
Natural
GRI: 303-2
SASB: IF-EU-140a-3
ODS: 6 e 12
Relato Integrado: Capital Natural
Pacto Global: Princípio 7

2021

USO SUSTENTÁVEL DO CAPITAL NATURAL

Política Ambiental Relatório Anual 2021

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Impactos significativos de atividades, produtos 
e serviços na biodiversidade

PLANETA

A Chesf executa ações de monitoramento, controle, verificação e mitigação de impactos na biodiversidade durante as fases de planejamento, 
implantação e operação dos seus empreendimentos e instalações. Também realiza adequações para preservar e diminuir a interferência de suas 
atividades nas áreas de alto valor de biodiversidade e trabalha não só para identificar as espécies afetadas, como também indicar o seu grau de 
vulnerabilidade.

Na área de atuação da Chesf, o impacto negativo mais significativo sobre a biodiversidade está associado à operação das usinas hidrelétricas – e, mais 
especificamente, aos seus reservatórios.

O barramento do curso hídrico interfere nos hábitats e nas dinâmicas ecológicas da ictiofauna reofílica, afetando seu deslocamento, reprodução, 
recrutamento e biodiversidade, o que pode provocar uma redução no número de espécies nessas áreas. O principal impacto positivo, por sua vez, é a 
regularização da vazão em momentos de baixo volume d’água, no trecho do rio São Francisco que vai da jusante da UHE Sobradinho até a sua foz.

Nos empreendimentos solares e eólicos de geração de energia não foram evidenciados impactos significativos à biodiversidade, considerando o 
monitoramento de fauna praticado como parte de seus programas ambientais.

Na área de atuação da Chesf, o impacto negativo mais significativo sobre a biodiversidade está associado à operação das usinas hidrelétricas – e, mais 
especificamente, aos seus reservatórios.

O barramento do curso hídrico interfere nos hábitats e nas dinâmicas ecológicas da ictiofauna reofílica, afetando seu deslocamento, reprodução, 
recrutamento e biodiversidade, o que pode provocar uma redução no número de espécies nessas áreas. O principal impacto positivo, por sua vez, é a 
regularização da vazão em momentos de baixo volume d’água, no trecho do rio São Francisco que vai da jusante da UHE Sobradinho até a sua foz.

Nos empreendimentos solares e eólicos de geração de energia não foram evidenciados impactos significativos à biodiversidade, considerando o 
monitoramento de fauna praticado como parte de seus programas ambientais.

Correlação frameworks: 
Empresas Eletrobras: Planeta – Uso Sustentável do Capital 
Natural
GRI: 304-2
TCFD: Métricas e Metas (a) e (c)
ODS: 15
Relato Integrado: Capital Natural
Pacto Global: Princípio 8

2021

USO SUSTENTÁVEL DO CAPITAL NATURAL

Política Ambiental Relatório Anual 2021

Geração

Transmissão

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


PLANETA

A Chesf monitora permanentemente as espécies dos habitats em que opera, seja na água, 
seja  na terra ou seja no ar, visando mensurar os impactos causados e protegê-las. É verificado 
também se a atividade da empresa traz alguma nova espécie à localidade, considerada invasora 
ou exótica, causando efeitos que precisem ser medidos ou evitados.

Em 2021, a Chesf priorizou dois projetos de proteção ou restauração de habitats:

• O Projeto de Revegetação do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, em Sergipe: 
manutenção de 10,35 hectares recuperados com o plantio de 20 mil mudas de diferentes 
espécies.

• Finalização do Programa de Monitoramento e Recuperação das Áreas de Preservação 
Permanente (APP) na linha de transmissão 230 kV Socorro/Penedo

Correlação frameworks: 
Empresas Eletrobras: Planeta – Uso Sustentável do Capital 
Natural
GRI: 304-3
TCFD: Métricas e Metas (a) e (c)
ODS: 15
Relato Integrado: Capital Natural
Pacto Global: Princípio 8

2021

USO SUSTENTÁVEL DO CAPITAL NATURAL

Política Ambiental Relatório Anual 2021

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


MUDANÇAS CLIMÁTICAS

PLANETA

• Implicações financeiras e 
outros riscos e oportunidades 
decorrentes de mudanças 
climáticas

• Emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) – Escopo 1/Escopo 
2/Escopo 3 (tCO

2
e)

• Intensidade de emissões de 
gases de efeito estufa (GEE)

• Emissões de NOx, SOx e 
outras emissões atmosféricas 
significativas

• Emissões totais de GEE/ROL

2021



Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades 
decorrentes de mudanças climáticas

PLANETA

As alterações climáticas são produto de diversos fatores naturais. No entanto, têm sido intensificadas pela ação humana cada 
vez mais invasiva ao meio ambiente. Sob este aspecto, as empresas Eletrobras entendem ser importante garantir a realização 
de atividades de controle, tais como: i) Considerar informações relativas às mudanças climáticas na seleção, concepção e/ou 
revisão de projetos de geração e transmissão e ii) Garantir a gestão eficiente e fomentar ações de compensação das emissões 
de gases de efeito estufa.

Neste sentido, algumas ações já estão sendo desenvolvidas, como:

• Estudo de pegada de carbono
• Estudo de precificação de carbono
• Estudo de vulnerabilidade frente a mudanças climáticas
• Avaliação de cenários considerando as mudanças climáticas
• Estudos de adaptação às mudanças climáticas

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Planeta – Mudanças Climáticas
GRI: 201-2
SASB: IF-EU-110a-3
TCFD: Gestão de riscos (b)
ODS: 13
Relato Integrado: Capital Natural 
Pacto Global: Princípio 7

2021

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Política Ambiental Relatório Anual 2021

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Emissões de gases de efeito estufa (GEE)
Escopo 1/Escopo 2/Escopo 3 (tCO2e)

PLANETA

Em 2021, as emissões totais de GEE por parte da Chesf foram equivalentes a 269.336,97 tCO2. Como esperado, 
predominam as emissões contabilizadas no Escopo 2 (96,7% do total), seguidas por aquelas do Escopo 1 (3,2% do total) 
e as do Escopo 3 (que somam menos de 0,2% do total). É importante ressaltar que, apesar de o consumo de energia 
elétrica e as perdas na transmissão terem reduzido em relação a 2019 (ano pré-pandemia), houve um significativo 
aumento nas emissões do Escopo 2 (mais de 85%). Este fato deveu--se, sobretudo, ao aumento do fator de emissão do 
Grid, motivado pelo maior acionamento das usinas termelétricas em 2021.

Para mais informações e dados detalhados sobre gases considerados, fatores de emissão, ano-base, metodologias e 
premissas, acesse o Inventário de Emissões de GEE no site da Chesf.

Correlação frameworks: 
Empresas Eletrobras: Planeta-Mudanças Climáticas
GRI: 305-1, 305-2. 305-3 e 305-5
SASB: IF-EU-110a-1, IF-EU-110a-2 e IF-EU-110a-3
TCFD: Métricas e Metas (a), (b) e (c)
Relato Integrado: Capital Natural
Pacto Global: Princípios 8 e 9

2021

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Política Ambiental Relatório Anual 2021 Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Emissões (tCO2eq)

Escopo 1 (Emissões diretas de GEE) 20.645 12.360 8.680

Escopo 2 (Emissões indiretas de GEE e Energia) 140.447 101.412 260.438

Escopo 3 (Outras emissões indiretas de GEE) 1.268 240 322

Total das Emissões 162.360 114.012 269.440

2019 2020 2021

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Documents/Inventario-de-Emissoes-de-Gases-de-Efeito-Estufa-das-Empresas-Eletrobras-2021-Extrato.pdf


Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

PLANETA

Em 2021, as emissões totais de GEE por parte da Chesf foram equivalentes a 269.336,97 tCO2. Como esperado, predominam as 
emissões contabilizadas no Escopo 2 (96,7% do total), seguidas por aquelas do Escopo 1 (3,2% do total) e as do Escopo 3 (que 
somam menos de 0,2% do total). É importante ressaltar que, apesar do consumo de energia elétrica e as perdas na transmissão 
terem reduzido em relação a 2019 (ano pré-pandemia), houve um significativo aumento nas
emissões do Escopo 2 (mais de 85%). Este fato deveu--se, sobretudo, ao aumento do fator de emissão do Grid, motivado pelo 
maior acionamento das usinas termelétricas em 2021.

Para mais informações e dados detalhados sobre gases considerados, fatores de emissão, ano-base, metodologias e premissas, 
acesse o Inventário de Emissões de GEE no site da Chesf.

Correlação frameworks: 
Empresas Eletrobras: Planeta – Mudanças Climáticas
GRI: 305-4
SASB: IF-EU-110a-3
TCFD: Métricas e Metas (a), (b) e (c)
ODS: 13
Relato Integrado: Capital Natural
Pacto Global: Princípio 9

2021

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Política Ambiental Relatório Anual 2021 Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Indicador

Emissões de Escopo 1, 2, sem perdas
na transmissão por energia líquida produzida

kgCO
2
e/MWh 1,03 0,37 1 1

Unidade
Histórico

2019 2020 2021 2022

Metas

0,35

Resultado

2021

(*) O cálculo da intensidade de emissões em função da energia líquida gerada não leva em conta a energia gerada por SPEs..�

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Documents/Inventario-de-Emissoes-de-Gases-de-Efeito-Estufa-das-Empresas-Eletrobras-2021-Extrato.pdf


Emissões de NOx, SOx e outras emissões 
atmosféricas significativas

Não há emissões de NOx, 
SOx e outras emissões 
atmosféricas significativas 
nas operações da empresa 

PLANETA

Correlação frameworks: 
Empresas Eletrobras: Planeta – Mudanças Climáticas
GRI: 305-7
SASB: IF-EU-120a-1
TCFD: Métricas e Metas (a) e (c)
ODS: 13
Relato Integrado: Capital Natural
Pacto Global: Princípio 8

2021

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Política Ambiental Relatório Anual 2021 Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Documents/Inventario-de-Emissoes-de-Gases-de-Efeito-Estufa-das-Empresas-Eletrobras-2021-Extrato.pdf


Emissões totais de GEE/ROL

PLANETA

Correlação frameworks: 
Empresas Eletrobras: Planeta – Mudanças Climáticas

2021

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Política Ambiental Relatório Anual 2021 Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Indicador

Emissões totais
de GEE/ROL

tCO
2
e/MWh 0,032 0,017 0,029 0,029

Unidade Análise de resultado
Histórico

2019 2020 2021 2022

Metas

0,033

Resultado

2021

Meta não alcançada. Em 2021, as 
emissões do Escopo 2, ou seja, aquelas 
associadas ao consumo de energia e 
perdas na transmissão, e que respondem 
por mais de 90% das emissões totais da 
Chesf, foram significativamente
impactadas pelo aumento do fator de 
emissão do Grid, motivado pelo maior 
acionamento das usinas termelétricas 
em 2021, ainda que o consumo de 
energia tenha reduzido e as perdas na 
transmissão tenham se mantido 
praticamente no mesmo patamar

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Documents/Inventario-de-Emissoes-de-Gases-de-Efeito-Estufa-das-Empresas-Eletrobras-2021-Extrato.pdf


TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

PLANETA

• Participação das fontes de 
energia limpa (solar, eólica, 
hidráulica, nuclear) na matriz 
elétrica da empresa

2021



Participação das fontes de energia limpa (solar, eólica, 
hidráulica, nuclear) na matriz elétrica da empresa

PLANETA

Correlação frameworks: 
Empresas Eletrobras: Planeta –Transição Energética

2021

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Relatório Anual 2021

Indicador

Participação das fontes
de energia limpa
na matriz elétrica
da empresa

% 100 100 100 100

Unidade Análise de resultado
Histórico

2019 2020 2021 2022

Metas

100

Resultado

2021

Toda a geração da Chesf (eólica e
hidráulica) é proveniente de fontes de 
energia limpa,
tanto no corporativo quanto em SPEs.

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


2021

PROSPERIDADE
Garantir progresso 
econômico, social
e tecnológico
em harmonia
e equilíbrio com
a natureza.

Inovação e
Capital Intelectual

Criação de
Valor Social

Desempenho Econômico
e Operacional



INOVAÇÃO E CAPITAL 
INTELECTUAL

PROSPERIDADE

• Pesquisa e desenvolvimento relacionados ao 
fornecimento confiável de eletricidade e à 
promoção do desenvolvimento sustentável

• Investimento em P&D+I/ROL

2021



Pesquisa e desenvolvimento relacionados ao 
fornecimento confiável de eletricidade e à promoção 
do desenvolvimento sustentável

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Inovação e Capital Intelectual
GRI: EU-8
TCFD: Estratégia (c) e Gestão de Riscos
(b) e (c)
ODS: 7 e 9
Relato Integrado: Capital Intelectual
Pacto Global – Princípio 9

2021

INOVAÇÃO E CAPITAL INTELECTUALPROSPERIDADE

Relatório Anual 2021

A gestão de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D+I) na Chesf se dá em duas linhas: a 
inovação corporativa e a inovação aberta.

Na companhia, todos os projetos de P&D+I são desenvolvidos e acompanhados pelo seu Centro de
Desenvolvimento e Inovação. Os principais temas de investimento em P&D na Chesf, em 2021, 
foram nas seguintes áreas:

Fontes alternativas de geração de energia elétrica - investimento R$ 20.389.320

Segurança - investimento R$ 8.350.370

Operação R$ 578.420

Novos materiais e componentes R$ 4.136.580

Investimento em P&D

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Investimento em P&D+I/ROL

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras:  Prosperidade – Inovação 
e Capital Intelectual

2021

INOVAÇÃO E CAPITAL INTELECTUALPROSPERIDADE

Relatório Anual 2021

A gestão de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D+I) na Chesf se dá em duas linhas: a inovação 
corporativa e a inovação aberta.

Na área de inovação aberta, encontram-se todos os projetos de P&D+I normatizados pela Aneel e 
alinhados ao planejamento do setor elétrico brasileiro concebido pela Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE). O investimento mínimo da Chesf nessa área é fundamentado pela Lei 9.991/2000, que estabelece o 
percentual de 1% da receita operacional líquida (ROL) da companhia a ser distribuído da seguinte maneira: 
0,2% para o Ministério de Minas e Energia, 0,4% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT) e 0,4% para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Indicador

Investimento em P&D+I/ROL % 1,11 1,14 1,2 1,4

Unidade
Histórico

2019 2020 2021 2022

Metas

1,51

Resultado

2021

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


CRIAÇÃO DE VALOR SOCIAL

PROSPERIDADE

• Cadeia de fornecedores
• Proporção de gastos com 

fornecedores locais
• Novas contratações e rotatividade 

de empregados
• Operações com engajamento, 

avaliações de impacto e programas 
de desenvolvimento voltados à 
comunidade local

• Abordagem para gestão de 
impactos de deslocamento

• Valor do investimento social 
privado (ISP)

2021



Cadeia de fornecedores

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Criação de Valor Social
GRI 102-9
ODS 12
Relato Integrado: Capital Manufaturado e 
Capital Social e de relacionamento
Pacto Global: Princípios 2, 4, 5 e 6

2021

CRIAÇÃO DE VALOR SOCIAL

Política de Logística de Suprimentos Princípios e Compromissos de Conduta na Relação com os Fornecedores

PROSPERIDADE

Fornecedores contratados

Valor total contratado por meio de licitação, dispensas de licitação
e inexigibilidade (R$)*

3.084.166.521,54

Quantidade de fornecedores da empresa 1.632

342

Relatório Anual 2021

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Log%C3%ADstica%20de%20Suprimentos%20das%20Empr%20ELB%20vers%C3%A3o%203.0%20(30.01.2020).pdf
https://www.chesf.com.br/licitacoes/Documents/Principios%20e%20Compromissos%20de%20Conduta%20Chesf%20Fornecedores.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Proporção de gastos com fornecedores locais

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Criação de Valor Social
GRI 204-1
ODS 10 e 12
Relato Integrado: Capital Manufaturado 

2021

CRIAÇÃO DE VALOR SOCIAL

Política de Logística de Suprimentos

PROSPERIDADE

Relatório Anual 2021

Orçamento para fornecedores (R$) 554.157.012,82 1.527.608.491,64 3.084.166.521,54**

Valor gasto com fornecedores locais*(R$) 80.440.598,05 593.581.584,17 775.263.129,01

Percentual do orçamento gasto com fornecedores locais (%) 32,56 38,86 25,14

2019 2020 2021

* São considerados fornecedores locais aqueles com sede ou filial nos estados do Nordeste.
** Contratos assinados por meio de licitação.

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Log%C3%ADstica%20de%20Suprimentos%20das%20Empr%20ELB%20vers%C3%A3o%203.0%20(30.01.2020).pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Novas contratações e rotatividade de empregados

Correlação framework:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Criação de Valor Social
GRI 401-1
ODS 5, 8 e 10
Relato Integrado: Capital Humano

2021

CRIAÇÃO DE VALOR SOCIAL

Política de Gestão de Pessoas

PROSPERIDADE

< 30 anos 0 0 0

De 30 a 50 anos 0 4 2

> 50 anos 1 4 4

Total 1 8 6

Total 652 42 80

2019 2020 2021Empregados contratados por faixa etária

< 30 anos 3 0 1

De 30 a 50 anos 47 9 9

> 50 anos 602 33 70

2019 2020 2021Empregados contratados que deixaram a empresa por faixa etária

Relatório Anual 2021

Em relação à rotatividade de pessoal, houve diminuição de 25% no número de admissões em 2021 (6) em relação a 2020 
(8). Assim como em 2020, estas aconteceram por medidas judiciais. Houve aumento em torno de 90% no número de 
desligamentos em 2021 (80) em relação a 2020 (42). Todas as admissões e demissões aconteceram na região Nordeste, onde 
trabalham os funcionários da Chesf.

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Pessoas%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Operações com engajamento, avaliações
de impacto e programas de desenvolvimento 
voltados à comunidade local

Correlação Frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Criação de Valor Social
GRI 413-1
ODS 10
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global: Princípios 1 e 8

2021

CRIAÇÃO DE VALOR SOCIALPROSPERIDADE

Relatório Anual 2021

Número de operações com engajamento, avaliações de impacto e/ou programas de desenvolvimento
voltados à comunidade local, entre outras ações

474

Percentual de operações com programas de engajamento (%) 100%

Política Ambiental

Política de Responsabilidade Social Política de Comunicação e Engajamento com Públicos de Relacionamento

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Responsabilidade%20Social%203.0.pdf
https://www.chesf.com.br/Comunicacao/Documents/Politica%20%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20%20Engajamento%20com%20%20P%C3%BAblicos%20de%20Relacionamento%20das%20Empresas%20Eletrobras%20_%20V4)(29.10.2020).pdf


Abordagem para gestão de impactos de deslocamento

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Criação de Valor Social
GRI EU-20
ODS 10, 13 e 16
Pacto Global: Princípios 1 e 2

2021

CRIAÇÃO DE VALOR SOCIALPROSPERIDADE

Relatório Anual 2021Política AmbientalPolítica de Responsabilidade Social

Nos últimos anos, a Chesf não implementou nenhum empreendimento que provocasse  deslocamento
involuntário de populações, nem há perspectiva de que ocorra esse tipo de impacto associado aos projetos 
que constam em seu plano de negócios. Contudo, é parte integrante da abordagem da empresa, desde a 
prospecção de novos negócios até a realização dos estudos ambientais, a identificação e a caracterização 
social, econômica e cultural das populações localizadas dentro da área de influência direta e indireta dos 
empreendimentos. 

Para uma situação em que se identifique a necessidade de deslocamento involuntário de pessoas, a Chesf tem 
a estrutura organizacional e técnica necessária para atender aos requisitos legais pertinentes. Nesse caso,  
além da identificação e do cadastro de cidadãos e residências impactadas pelo empreendimento, as devidas 
compensações devem ser negociadas dentro do processo de licenciamento, numa abordagem participativa, 
envolvendo as áreas de meio ambiente, jurídico
e fundiário da companhia.

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Responsabilidade%20Social%203.0.pdf


Valor do investimento social privado (ISP)

Correlação Frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Criação de Valor Social

2021

CRIAÇÃO DE VALOR SOCIALPROSPERIDADE

Relatório Anual 2021Política de Responsabilidade Social

Investimento com foco em saúde e segurança alimentares (R$) 41.172

Investimento com foco em geração de trabalho e renda (R$) 1.917.368

Número de beneficiados diretamente em projetos e ações com foco em saúde e segurança alimentar 1.810

Número de beneficiados diretamente em projetos e ações com foco em geração de trabalho e renda 1.733

Total de investimentos em ações voluntárias (R$) 1.958.540

Total de doação ao Fundo para a Infância e Adolescência (R$) 1.000.000

Total de doação ao Fundo do Idoso (R$) 200.000

Total de doação para situação emergencial ou de calamidade pública (R$) 50.000

Total de investimentos na mobilização de voluntários (R$) 29.865

Número de beneficiados em ações voluntárias 2.357

Total investido em projetos de patrocínios esportivos incentivados (R$) 800.000

Número de beneficiados diretamente em projetos de patrocínios esportivos incentivados 343

Total investido em projetos de patrocínio cultural (R$) 2.955.000

Valor investido em projetos de patrocínio a eventos (R$) 150.000

Número do público dos projetos de patrocínio a eventos 3.350

Despesas gerais administrativas (R$) 460.127,91

Investimentos realizados nas comunidades locais

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Responsabilidade%20Social%203.0.pdf


DESEMPENHO ECONOMICO 
E OPERACIONAL

PROSPERIDADE

• Rentabilidade
• Dividendos
• Valor econômico direto gerado e distribuído
• Capacidade instalada (MW)
• Produção líquida de energia, por fonte de energia 

primária
• Comprimento de linhas de transmissão e distribuição 

aéreas e subterrâneas, discriminadas por sistema 
regulatório

• Abordagem da gestão para garantir a disponibilidade e 
a confiabilidade da energia no curto e longo prazo

• Percentual de perda de transmissão e distribuição em 
relação ao total de energia

• Fator de disponibilidade média da usina, discriminado 
por fonte de energia e sistema regulatório

2021



Rentabilidade (em R$ milhões)

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Desempenho Econômico e Operacional
Relato Integrado: Capital Financeiro

2021

DESEMPENHO ECONOMICO E OPERACIONALPROSPERIDADE

Demonstrações Financeiras

Lucro líquido 4.353 2.107 5.468

Patrimônio líquido 17.687 16.319 20.649

LL/PL 24,61% 12,92% 26,48%

2019 2020 2021

https://www.chesf.com.br/relainvest/Documents/Pages/DemonstracoesFinanceiras/DemonstracoesFinanceiras/DF%20DEZ2021%20CHESF%20PORTAL.pdf


Dividendos

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Desempenho Econômico e Operacional
Relato Integrado: Capital Financeiro

2021

DESEMPENHO ECONOMICO E OPERACIONALPROSPERIDADE

Demonstrações Financeiras

Dividendos 1,3 bilhão1,89 bilhão1,17 bilhão

2019 2020 2021

https://www.chesf.com.br/relainvest/Documents/Pages/DemonstracoesFinanceiras/DemonstracoesFinanceiras/DF%20DEZ2021%20CHESF%20PORTAL.pdf


Valor econômico direto gerado e distribuído

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Desempenho Econômico e Operacional
GRI: 201-1
ODS: 8, 9 e 16
Relato Integrado: Capital Financeiro

2021

DESEMPENHO ECONOMICO E OPERACIONALPROSPERIDADE

Demonstrações Financeiras

O valor adicionado pela Chesf, em 2021, foi de R$ 9,13 bilhões, contra R$ 4,93 bilhões em 2020.

Relatório Anual 2021

5.468

R$
 m

ilh
õe

s

Acionistas Empregados Terceiros Governos

Distribuição do Valor Adicionado

1.061

296

2.305

59,9%

11,6%
3,3%

25,2%

Valor adicionado por segmento % Distribuição

https://www.chesf.com.br/relainvest/Documents/Pages/DemonstracoesFinanceiras/DemonstracoesFinanceiras/DF%20DEZ2021%20CHESF%20PORTAL.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Capacidade Instalada (MW)

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Desempenho Econômico e Operacional
GRI: EU-1
SASB IF-EU-240a-4
TCFD: Métricas e Metas (a) e (c)
ODS: 7
Relato Integrado: Capital Manufaturado
Pacto Global – Princípio 8

2021

DESEMPENHO ECONOMICO E OPERACIONALPROSPERIDADE

Relatório Anual 2021

* Considera os empreendimentos corporativos.

1.050,30

1.479,60
400,00
180,00

Usinas (*)

HIDRELÉTRICAS 10.262,33

Capacidade Instalada (MW) Total (HIDRELÉTRICAS + EÓLICAS) 10.460,43

Rio Capacidade Instalada (MW)

Sobradinho
Luiz Gonzaga (Itaparica)
Apolônio Sales (Moxotó)
Paulo Afonso I

São Francisco
São Francisco
São Francisco
São Francisco

443,00Paulo Afonso II São Francisco
794,20Paulo Afonso III São Francisco

2.462,40Paulo Afonso IV São Francisco
3.162,00Xingó São Francisco

30,00Funil de Contas
20,01Pedra de Contas

237,30Boa Esperança Parnaíba
3,52Curemas Piancó

32,90

28,20
27,00
6,00

Usinas (*)

EÓLICAS 198,10

Capacidade Instalada (MW)

UEE Casa Nova II
UEE Casa Nova III
UEE Casa Nova A
UEE Acauã  

4,00UEE Angical 2  
10,00UEE Arapapá  
10,00UEE Caititu 2  
10,00UEE Caititu 3
10,00UEE Carcará 
20,01UEE Corrupião 3 
8,00UEE Teiú 2 

10,00UEE Papagaio 
16,00UEE Coqueirinho 2 
16,00UEE Tamanduá 

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Produção líquida de energia, por fonte de energia primária

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Desempenho Econômico e Operacional
GRI: EU-2
SASB IF-EU-000.C
TCFD: Métricas e Metas (a)
ODS: 7
Relato Integrado: Capital Manufaturado
Pacto Global – Princípio 8

1 Considera os empreendimentos corporativos.

2021

DESEMPENHO ECONOMICO E OPERACIONALPROSPERIDADE

Relatório Anual 2021

Volume total de energia líquida gerada

Energia gerada por fontes hidrelétricas

Energia gerada por fontes eólicas

26.356.833,37 MWh

25.875.728,27 MWh

481.105,1 MWh

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Extensão de linhas de transmissão e distribuição aéreas
e subterrâneas, discriminadas por sistema regulatório

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Desempenho Econômico e Operacional
GRI: EU-4
SASB IF-EU-000.C
TCFD: Métricas e Metas (a)
ODS: 7 e 9
Relato Integrado: Capital Manufaturado
Pacto Global – Princípio 9

2021

DESEMPENHO ECONOMICO E OPERACIONALPROSPERIDADE

Relatório Anual 2021

Linha de transmissão em operação, todos os níveis de tensão (km) - corporativo 21.801,35

Capacidade de transformação em operação (MVA) - SPE 5.688,882

Extensão de linhas de transmissão (km) - SPE 1.768,15

Capacidade de transformação em operação (MVA) - corporativo 70.296,37

Variação líquida da capacidade de transformação (MVA) 500

Entrada ou saída de operação de linhas de transmissão, todos os níveis de tensão (km) 309,7

Receita Anual Permitida (RAP) homologada dos ativos de transmissão em operações pela empresa (R$)1 3.372.981.856,90

1 Valor apresenta pequena variação em relação ao publicado no Relatório de Administração 2021, pois considera critério distinto de apuração dos ativos.
2 O valor considera subestações de transmissão e subestações elevadoras (2.851,80 MVA e 2.837,08 MVA, respectivamente).

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Abordagem da gestão para garantir a disponibilidade e a 
confiabilidade da energia no curto e longo prazo

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Desempenho Econômico e Operacional
GRI: EU-6
SASB IF-EU-000-D
ODS: 7, 9, 12 e 13
Relato Integrado: Capital Manufaturado
Pacto Global – Princípio 8

2021

DESEMPENHO ECONOMICO E OPERACIONALPROSPERIDADE

Relatório Anual 2021

A Chesf tem investido continuamente nas instalações de transmissão e geração, na busca de ganhos de confiabilidade 
e disponibilidade, visando à melhoria do seu desempenho operacional. Em 2021, foram executadas mais de 2.640 
modernizações: substituições de 971 para-raios, 816 transformadores de instrumento, 112 chaves, 52 disjuntores, 69 buchas, 
191 radiadores, além de executadas melhorias nos sistemas de proteção, automação e telecomunicações. Essas ações se 
refletem nos indicadores operacionais, que, em 2021, superaram as suas metas.

A Chesf também detectou uma disponibilidade operacional de transmissão1 de 99,95%, dentro da média
dos últimos cinco anos e acima da meta de 99,91 

A disponibilidade operacional de transformadores também ficou acima da meta de 99,89%, em 99,92%.
Esses indicadores representam a probabilidade de um equipamento estar em operação ou pronto para
desempenhar sua função.

O resultado para o indicador de Parcela Variável (PV), em 2021, foi o segundo melhor do histórico da empresa. O indicador de 
robustez do sistema apresentou resultado considerado satisfatório, em 91,4%. 

A disponibilidade operacional de geração ficou acima da meta de 1, mantendo o valor de disponibilidade em 1,125.

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Percentual de perda de transmissão e distribuição 
em relação ao total de energia

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Desempenho Econômico e Operacional
GRI: EU-12
SASB IF-EU-550a-2
TCFD: Métricas e Metas (a)
ODS: 7 e 9
Relato Integrado: Capital Manufaturado
Pacto Global – Princípio 7

2021

DESEMPENHO ECONOMICO E OPERACIONALPROSPERIDADE

Relatório Anual 2021

Perdas técnicas na rede básica consolidada 3,28% 1,16%  0,78%

2019 2020 2021

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Fator de disponibilidade média da usina, discriminado 
por fonte de energia e sistema regulatório

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Prosperidade – Desempenho Econômico e Operacional
GRI: EU-30
TCFD: Métricas e Metas (a)
ODS: 7
Relato Integrado: Capital Manufaturado
Pacto Global – Princípio 8

2021

DESEMPENHO ECONOMICO E OPERACIONALPROSPERIDADE

Relatório Anual 2021

Disponibilidade média de geração – Hidrelétrica (%) 96,64 97,00

Disponibilidade média de geração – Eólica (%) 99,01 98,39

FATOR DE DISPONIBILIDADE MÉDIA DA USINA, DISCRIMINADO
POR FONTE DE ENERGIA E POR SISTEMA REGULATÓRIO

EMPREENDIMENTOS
CORPORATIVOS

EMPREENDIMENTOS
CORPORATIVOS E SPEs

O indicador de fator de disponibilidade de geração hidrelétrica tem se mantido acima de 95%. Esse resultado positivo foi 
obtido em função da implementação de melhorias em unidades geradoras, serviços auxiliares, otimização de processos e 
compatibilização de intervenções. Esses dados são auditados pelo ONS, para usinas hidrelétricas. No caso das eólicas, as 
informações são recolhidas por meio de um sistema próprio da Chesf, o Scada.

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas

Direitos
Humanos

Saúde, Segurança
e Bem-estar

2021

PESSOAS
Garantir a 
realização 
de todos com 
dignidade em 
um ambiente 
saudável 



GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS 

PESSOAS

• Informações sobre empregados e outros 
trabalhadores 

• Médias de horas de capacitação por ano, por 
empregado 

• Percentual de empregados que recebem 
avaliações regulares de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira 

• Investimento em treinamento

2021



2021

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS PESSOAS
Informações sobre empregados e outros trabalhadores

Política de Gestão de Pessoas das Empresas Eletrobras

Empresas Eletrobras: Pessoas – Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
GRI: 102-8
ODS:8
Relato Integrado: Capital Humano
Pacto Global - Princípios: 3, 4, 5 e 6

Relatório Anual 2021

Contrato de Trabalho

Por região

3.084
2.531 (homens)
553 (mulheres)

Por gênero Por tipo de emprego2, 3

3.084

2.531

2.046 485

553

Homens Mulheres Integral

Homens

507 46
Mulheres

Homens

Mulheres

Parcial

TOTAL1, 4 2.553
TOTAL

531
TOTAL

4 O total de empregados inclui uma aposentadoria por invalidez, 
deferida pelo INSS no início de 2022, com efeito retroativo. Quando 
da consolidação doa dados para o Relatório Anual, a funcionária em 
questão constava ainda na base de empregados ativos da Chesf.

1 Considerando os seguintes tipos de vínculo: empregados próprios, requisitados, anistiados reintegrados na companhia e cargos 
comissionados. Não inclui os empregados cedidos, empregados em licença sem vencimentos e os anistiados/reintegrados cedidos para órgãos 
governamentais. Todos os empregados da Chesf possuem contrato por prazo indeterminado, ou seja, sem prazo definido para a finalização.
2 Conforme alinhado com a holding, os requisitados são classificados como contrato por tempo indeterminado, conforme decreto Nº9144, de 
22 de agosto de 2017.
3 Conforme premissa holding: para carga horária mensal de no mínimo 200 horas, considera-se período integral. Conforme premissa holding: 
carga horária mensal abaixo de 200 horas, considera-se período parcial.

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Pessoas%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


2021

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS PESSOAS

Médias de horas de capacitação por ano, por empregado

Política de Gestão de Pessoas das Empresas Eletrobras

Empresas Eletrobras: Pessoas – Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
GRI: 404-1
ODS: 4, 8 e 10
Relato Integrado: Capital Humano

Relatório Anual 2021

2019 2020 2021Média de horas de capacitação de empregados, por gênero

Homens 38,68 22,06 49,83
Mulheres 32,76 19,73 56,54
Total 37,59 21,64 51,03

2019 2020 2021Média de horas de capacitação de empregados, por categoria funcional

Gerência 41 34,74 125,80
Com nível superior 40,76 27,05 52,38
Sem nível superior 35,79 17,69 40,63

Política de Educação Corporativa das Empresas Eletrobras

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Pessoas%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Politica%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Corporativa%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
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GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS PESSOAS

Percentual de empregados que recebem 
avaliações regulares de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira

Política de Gestão de Pessoas das Empresas Eletrobras

Empresas Eletrobras: Pessoas – Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
GRI: 404-3
ODS: 5, 8 e 10
Relato Integrado: Capital Humano

Relatório Anual 2021

A Chesf adquiriu uma nova ferramenta do SGD, em 2021, com a adesão de todas as empresas 
Eletrobras, permitindo modernização do processo, maior integração e produtividade. Trata-se 
de uma plataforma acessível e com funcionalidades que oferecem agilidade e simplicidade ao 
processo.

O Sistema de Gestão de Desempenho (SGD), em sua etapa de avaliação do Ciclo 2021, foi
implementado no início do ano. Para este ciclo, foram utilizadas as metas empresariais e de 
equipe e as competências vinculadas aos cargos dos empregados.

Em 2021, a companhia não realizou avaliação de desempenho e desenvolvimento de carreira.

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Pessoas%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
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GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS PESSOAS

Investimento e total de horas de treinamento

Política de Gestão de Pessoas das Empresas Eletrobras

Empresas Eletrobras: Pessoas – Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Relatório Anual 2021

Em 2021, o valor total aplicado  em educação corporativa foi de R$ 4,558 milhões. O investimento 
médio por empregado foi de R$ 1.478.

Visando à melhoria contínua de processos e aprimoramento profissional dos seus empregados, 
foram ministradas:
• 2.504 horas em cursos de pós-graduação (longa duração), 
• 2.898 horas em congressos, seminários e simpósios, 
• além de 157.878 horas em demais ações educacionais.

Em 2021, o total de horas de treinamento foi de 163.280,05.

Política de Educação Corporativa das Empresas Eletrobras

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Pessoas%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Politica%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Corporativa%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf


DIREITOS HUMANOS

PESSOAS

• Proporção entre o salário-base e a remuneração 
recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos 
pelos homens

• Acordos de negociação coletiva
• Operações e fornecedores em que o direito à 

liberdade sindical e à negociação coletiva pode 
estar em risco

• Operações e fornecedores com risco significativo 
de casos de trabalho infantil

• Operações e fornecedores com risco significativo 
de casos de trabalho forçado ou análogo ao 
escravo

• Pessoal de segurança capacitado em políticas ou 
procedimentos de direitos humanos

• Capacitação de empregados em políticas ou 
procedimentos de direitos humanos

• Casos de violação de direitos de povos indígenas
• Acordos e contratos de investimentos 

significativos que incluem cláusulas de direitos 
humanos ou que foram submetidos a avaliação 
referente a direitos humanos

2021



Política de Responsabilidade Social

2021

DIREITOS HUMANOSPESSOAS

Correlação framework:
Empresas Eletrobras: Pessoas – Direitos Humanos
GRI: 405-2
ODS: 5, 8 e 10 
Relato Integrado: Capital Humano
Pacto Global - Princípio: 6

Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos 
pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens 
A Chesf monitora, constantemente, a relação entre os salários pagos para homens e mulheres na companhia. 

Nível Gerencial

Salário base e remuneração de homens e mulheres - 2021

Salário BaseGênero Remuneração
Razão entre o salário base

de mulheres e homens

21.331,63Feminino 24.255,88
0,95

22.494,32Masculino 27.121,78

Nível Superior
11.022,63Feminino 14,136,86

0,91
12.062,16Masculino 16,679,14

Razão entre a remuneração
de mulheres e homens

0,89

Sem Nível Superior
8.448,45Feminino 11.374,03

1,17
7.227,89Masculino 10.828,09

1,05

0,85

Política de Gestão de Pessoas Relatório Anual 2021

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/ResponsabilidadeSocial/ResponsabilidadeSocialEmpresasEletrobras.aspx
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Pessoas%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


Política de Responsabilidade Social

Código de Conduta Ética e Integridade

2021

DIREITOS HUMANOSPESSOAS

Correlação framework:
Empresas Eletrobras: Pessoas – Direitos Humanos
GRI: 102-41
ODS: 8 e 16 
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global - Princípio: 3 

Acordos de negociação coletiva

Política de Gestão de Pessoas Relatório Anual 2021

100%

dos empregados
são cobertos
por acordo
coletivo de trabalho

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/ResponsabilidadeSocial/ResponsabilidadeSocialEmpresasEletrobras.aspx
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Codigo_de_Conduta_Etica_e_Integridade_2020.pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Pessoas%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


2021

DIREITOS HUMANOSPESSOAS

Operações e fornecedores em que o direito à liberdade 
sindical e à negociação coletiva pode estar em risco
Considera-se que os fornecedores de serviços de terceirização com mão de obra alocada nas empresas 
Eletrobras são os mais suscetíveis aos riscos em questão, como aqueles de mão de obra e serviços de limpeza e 
vigilância.

No relacionamento da Chesf com seus fornecedores, o Código de Conduta Ética e de Integridade das empresas 
Eletrobras e os Princípios e Compromissos de Conduta na Relação da Chesf com os Fornecedores garantem o 
direito à liberdade de associação e à negociação coletiva dessas empresas.

Correlação framework:
Empresas Eletrobras: Pessoas – Direitos Humanos
GRI: 407-1
ODS: 8 e 16 
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global - Princípio: 3

Código de Conduta Ética e Integridade Política de Logistica de Suprimentos

Princípios e Compromissos de Conduta Empresarial na Relação da Chesf com os Fornecedores

Relatório Anual 2021

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Codigo_de_Conduta_Etica_e_Integridade_2020.pdf
https://eletrobras.com/pt/GestaoeGorvernancaCorporativa/Estatutos_politicas_manuais/Pol%C3%ADtica%20de%20Log%C3%ADstica%20de%20Suprimentos.pdf
https://www.chesf.com.br/licitacoes/Documents/Principios%20e%20Compromissos%20de%20Conduta%20Chesf%20Fornecedores.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


2021

DIREITOS HUMANOSPESSOAS

Operações e fornecedores com risco significativo 
de casos de trabalho infantil 
A Chesf assume formalmente o compromisso de não admitir o trabalho infantil em suas atividades, 
próprias ou de parceiros, em sua cadeia produtiva, por meio de seu Código de Conduta Ética e 
Integridade, adesões a compromissos e monitoramento constante. Em 2021, a empresa não identificou 
ocorrência de trabalho infantil em suas operações.

No caso dos nossos fornecedores, foram identificados 251 com risco para ocorrência de casos de 
trabalho infantil. O cálculo considera fornecedores de serviços, obras e de terceirização com mão de 
obra dedicada em contratos vigentes.

Nesses casos, a Chesf submete os contratos a auditoria especializada em gestão de risco com terceiros, 
para avaliação de informações cadastrais de cada um dos empregados dessas empresas. Isso permite a 
identificação prévia de qualquer descumprimento da proibição da contratação de menores.

A Chesf se reserva o direito de efetuar auditorias nas dependências da contratada ou nos locais de 
realização dos serviços, para verificar o cumprimento da legislação que proíbe o emprego de trabalho 
forçado ou compulsório e o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer 
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

A Chesf disponibiliza canais de comunicação, como a Ouvidoria e a Central de Atendimento a 
Fornecedores para tratar do tema.

Código de Conduta Ética e Integridade

Princípios e Compromissos de Conduta Empresarial na Relação da Chesf com os Fornecedores

Correlação framework:
Empresas Eletrobras: Pessoas – Direitos Humanos
GRI: 408-1
ODS: 8 e 16 
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global - Princípio: 5

Relatório Anual 2021Política de Responsabilidade Social

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Codigo_de_Conduta_Etica_e_Integridade_2020.pdf
https://www.chesf.com.br/licitacoes/Documents/Principios%20e%20Compromissos%20de%20Conduta%20Chesf%20Fornecedores.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/ResponsabilidadeSocial/ResponsabilidadeSocialEmpresasEletrobras.aspx
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DIREITOS HUMANOSPESSOAS

Operações e fornecedores com risco significativo de 
casos de trabalho forçado ou análogo ao escravo 
Por meio de seu Código de Conduta Ética e Integridade, a Chesf assume formalmente o compromisso de 
não admitir em suas atividades próprias, dos parceiros e na sua cadeia produtiva o trabalho forçado ou em 
condições degradantes. A empresa se compromete, também, a denunciar os infratores. 

A Chesf monitora o tema por meio da Comissão de Ética, de denúncias no canal Ouvidoria e, como integrante 
das empresas Eletrobras, disponibiliza o Canal de Denúncias Eletrobras.

No relacionamento com nossos fornecedores, aplicamos um questionário de due diligence sobre Direitos 
Humanos, a fim de verificar seu comprometimento em relação aos temas: erradicação da discriminação, 
equidade de gênero e raça, combate ao assédio moral e sexual, erradicação do trabalho forçado ou análogo 
ao escravo, erradicação do trabalho infantil, direito à negociação coletiva, saúde e segurança ocupacional 
dos empregados e práticas trabalhistas. Esses temas estão nos “Princípios e Compromissos de Conduta 
Empresarial na Relação da Chesf com os Fornecedores”.

Considera-se que os fornecedores de serviços de obra e terceirização com mão de obra alocada nas empresas 
Eletrobras são os mais suscetíveis a esses riscos. Em 2021, o total de fornecedores identificados com risco 
significativo para ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo foi de 251.

Código de Conduta Ética e Integridade

Princípios e Compromissos de Conduta Empresarial na Relação da Chesf com os Fornecedores

Empresas Eletrobras: Pessoas – Direitos Humanos
GRI: 409-1
ODS: 8 
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global - Princípio: 4

Relatório Anual 2021Política de Responsabilidade Social

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Codigo_de_Conduta_Etica_e_Integridade_2020.pdf
https://www.chesf.com.br/licitacoes/Documents/Principios%20e%20Compromissos%20de%20Conduta%20Chesf%20Fornecedores.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/ResponsabilidadeSocial/ResponsabilidadeSocialEmpresasEletrobras.aspx
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DIREITOS HUMANOSPESSOAS

Pessoal de segurança capacitado em políticas 
ou procedimentos de direitos humanos
Em 2021, 95,18% dos seguranças (quadro próprio e terceirizados) foram treinados em políticas 
ou procedimentos de direitos humanos. Todos os empregados, tanto do quadro próprio quanto os 
terceirizados atendem aos mesmos requisitos de capacitação.

Política de Educação Corporativa das Empresas Eletrobras

Política de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras

Empresas Eletrobras: Pessoas – Direitos Humanos
GRI: 410-1
ODS: 8 e 16 
Relato Integrado: Capital Humano e
Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global - Princípio: 2

Relatório Anual 2021

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Politica%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Corporativa%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Responsabilidade%20Social%203.0.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
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DIREITOS HUMANOSPESSOAS

Capacitação de empregados em políticas ou 
procedimentos de direitos humanos
Um total de 12.850,5 horas foram empregadas em treinamentos sobre direitos humanos a 
99,64% dos funcionários da Chesf.

Política de Educação Corporativa das Empresas Eletrobras

Política de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras

Empresas Eletrobras: Pessoas – Direitos Humanos
GRI: 412-2
ODS:4 e 8 
Relato Integrado: Capital Humano e
Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global - Princípio: 2

Relatório Anual 2021

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Politica%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Corporativa%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Responsabilidade%20Social%203.0.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


2021

DIREITOS HUMANOSPESSOAS

Casos de violação de direitos de povos indígenas 
Não foi apresentado nenhum caso de violação de direitos de povos indígenas em 2021.   

Foi proposta ação, nesse mesmo ano, pelo Ministério Público Federal de Salgueiro (PE) em 
desfavor da Chesf, entre outros réus, envolvendo aspectos de indenização a integrantes 
da etnia Trukás por impactos decorrentes da implantação de Linha de Transmissão 69 KV 
Cabrobó/Pedra Branca, em 1987. O ativo foi cedido à Companhia de Eletricidade do Estado 
da Bahia (Coelba) em 2007. Trata-se de questão ainda controvertida. A Chesf reitera seu 
absoluto compromisso de restabelecer o que for juridicamente cabível, já tendo, inclusive, 
se manifestado nesse sentido nos autos.

Política Ambiental das Empresas EletrobrasPolítica de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras

Empresas Eletrobras: Pessoas – Direitos Humanos
GRI: 411-1
ODS:10 e 16 
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global - Princípio: 2

Relatório Anual 2021

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/MeioAmbiente/PoliticaAmbiental.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Responsabilidade%20Social%203.0.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
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DIREITOS HUMANOSPESSOAS

Acordos e contratos de investimentos 
significativos que incluem cláusulas de direitos 
humanos ou que foram submetidos a avaliação 
referente a direitos humanos
100% dos contratos de investimentos significativos incluem cláusulas de direitos humanos.

Política de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras

Empresas Eletrobras: Pessoas – Direitos Humanos
GRI: 412-3
ODS:16 
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global - Princípio: 2

Relatório Anual 2021Política de Logistica de Suprimentos

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Responsabilidade%20Social%203.0.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://eletrobras.com/pt/GestaoeGorvernancaCorporativa/Estatutos_politicas_manuais/Pol%C3%ADtica%20de%20Log%C3%ADstica%20de%20Suprimentos.pdf


SAÚDE, SEGURANÇA
E BEM-ESTAR

PESSOAS

• Acidentes de trabalho 
• Licença maternidade/paternidade 
• Promoção da saúde do trabalhador 

2021



2021

SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTARPESSOAS

Correlação framework:
Empresas Eletrobras: Pessoas – Saúde, Segurança e Bem-estar
GRI: 403-9 e 102-48
SASB: IF—EU-320a.1
ODS: 8
Relato Integrado: Capital Humano

* Em 2019 e 2020, ocorreram três acidentes não relatados nas estatísticas da Chesf. Um dos empregados teve acidente em 2019, com dias de afastamento em 2020. Naquele momento, o entendimento técnico era de que 
os dias eram contabilizados com o encerramento do ano, sem repassar para o ano seguinte. A partir de 2021, no entanto, houve mudança nesse entendimento. Outro empregado se acidentou em agosto de 2020, sendo 
considerado sem afastamento, naquele momento. No entanto, o caso foi agravado e o empregado se afastou a partir do final de 2020. Por fim, um terceiro empregado se acidentou em dezembro de 2020. No entanto, não 
houve comunicação do ocorrido ao SESMT em tempo hábil para registro na estatística de acidentes da companhia.

Acidentes de trabalho (*) 

Política de Gestão de Pessoas Relatório Anual 2021

Número de empregados1 3.295
HHTER (Horas/homem trabalhadas) 6.602.679

Número absoluto de acidentes com afastamento (maior que 15 dias) 6
Número absoluto de acidentes com afastamento (menor ou igual a 15 dias) 18

Número total absoluto de acidentes 30
Número absoluto de acidentes sem afastamento 6

Dias/homens debitados 0
Dias/homens afastamento 599

Número de óbitos 0
Total de dias/homens perdidos3 599

Taxa de frequência (TF) – (acidentes/HHT)2 4,54
Taxa de frequência com afastamento (TFA)2 3,63

Taxa de frequência e de gravidade

Taxa de gravidade (TG)2 90,72

1 Considera-se para esse indicador a seguinte premissa: com base na legislação vigente foram considerados como empregados aqueles vinculados ao CNPJ da empresa que consta em seu contrato de trabalho e são registrados em sua   
   Carteira de Trabalho, conforme determinado na CLT. Estão incluídas as seguintes categorias: empregados próprios presentes na empresa, cedidos e em licença com/sem vencimento; anistiados presentes na empresa e cedidos, jovens  
   aprendizes; e empregados próprios em licença com/sem vencimento ou exercendo cargo eletivo. Não estão incluídas as seguintes categorias: empregados requisitados de outras empresas; cargo de presidente/diretor e estagiários.
2 Considera-se para o cálculo de taxas de frequência de acidentes com afastamento (TFA), taxa de frequência (TF) e taxa de gravidade (TG) o seguinte cálculo para o número de horas trabalhadas: somatório da média mensal trabalhada 
   x 167 x 12 (considerando o corte de 31 de dezembro de 2021).
3 Para os dias perdidos, 43 dias foram contabilizados em 2021 decorrentes de acidente ocorrido em 2020.

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Pessoas%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf


2021

SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTARPESSOAS

Correlação framework:
Empresas Eletrobras: Pessoas – Saúde, Segurança e Bem-estar
GRI: 401-3
ODS: 5 e 8 
Relato Integrado: Capital Humano
Pacto Global - Princípio: 6

Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença 
maternidade/paternidade

Política de Gestão de Pessoas Relatório Anual 2021

Empregados que tiraram a licença

Licença-maternidade/paternidade 2019 2020 2021

89Homens 56 50

7Mulheres 10 22

Empregados que retornaram ao trabalho, no período de relatório,
após o término da licença

Empregados que retornaram ao trabalho após a licença e que continuaram
empregados 12 meses após o retorno

89Homens 59 51

6Mulheres 9 16

89Homens 60 51

21Mulheres 12 24

Taxa de retorno (%)1
100Homens 100 100

100Mulheres 100 100

Taxa de retenção (%)2
97,8Homens 98,36 100

100Mulheres 100 100
1 Calculada por meio da fórmula: (nº total de empregadas(os) que retornaram ao trabalho após uma licença maternidade ou paternidade / nº total de empregadas(os) que deveriam retornar ao trabalho após uma licença 
maternidade ou paternidade) x 100.
2 Calculada por meio da fórmula: (nº total de empregadas(os) retidas(os) 12 meses após retomaram ao trabalho após uma licença maternidade ou paternidade / nº total de empregadas(os) que retornaram ao trabalho após 
uma licença maternidade ou paternidade em anos anteriores ao coberto pelo relatório) x 100.

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Pessoas%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
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SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTARPESSOAS

Correlação framework:
Empresas Eletrobras: Pessoas – Saúde, Segurança e Bem-estar
GRI: 403-6
ODS: 8 
Relato Integrado: Capital Humano
Pacto Global - Princípio:2 

Promoção da saúde do trabalhador 

Política de Gestão de Pessoas Relatório Anual 2021

A Chesf atua para cumprir rigorosamente toda a legislação vigente com relação às questões de saúde e segurança do trabalho, 
principalmente as Normas Regulamentadoras do Ministério da Economia. Uma resolução normativa da empresa define toda a sua 
política de saúde e segurança do trabalho.
A Chesf pratica a gestão de saúde e segurança em todos os seus processos de operações, manutenção mecânica, elétrica, civil 
e de suporte das usinas hidrelétricas e outros parques geradores, abrangendo assim todos os seus empregados, terceirizados e 
visitantes que atuam em todas as áreas nos empreendimentos da empresa.

A Chesf facilita o acesso dos seus funcionários a serviços médicos e de saúde não relacionados ao trabalho, tanto por meio de 
ambulatórios nas suas instalações quanto por meio do plano de saúde gerido pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade 
Social (Fachesf). Empregados com deficiências dispõem do Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (PAPD) para a aquisição 
de órteses e próteses, bem como para tratamentos específicos.

Ao longo do ano, são realizadas campanhas de promoção de saúde e de bem-estar e de prevenção de doenças com ações 
integradas entre as empresas Eletrobras, como: Verão/Carnaval Saudável, Protocolos de prevenção ao coronavírus, Setembro 
Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul.

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Pessoas%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
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GOVERNANÇA
Incorporar 
nosso propósito 
no centro de 
nossos negócios

Ética Intergeracional
e Integridade

Riscos e
Oportunidades

Propósito, Governança
Corporativa e Engajamento



ÉTICA INTERGERACIONAL 
E INTEGRIDADE

GOVERNANÇA

• Valores, princípios, normas e códigos de 
comportamento

• Participações em associações
• Mecanismos para orientações e 

preocupações referentes à ética
• Operações avaliadas quanto a riscos 

relacionados à corrupção
• Comunicação e capacitação em políticas e 

procedimentos de combate à corrupção
• Casos confirmados de Corrupção                         

e medidas tomadas
• Contribuições políticas
• Due diligence de fornecedor exposto ao risco 

de fraude e corrupção

2021



2021

ÉTICA INTERGERACIONAL E INTEGRIDADEGOVERNANÇA

Valores, princípios, normas e códigos de comportamento

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Governança – Ética Intergeracional e Integridade
GRI: 102-16
ODS: 5, 8, 10, 13 e 16
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global – Princípios 1, 2, 7 e 10

Relatório Anual 2021Código de Conduta Ética e Integridade

Valores Nossas políticas em integridade

Programa de Integridade Eletrobras 5 Dimensões

Segurança

Respeito às pessoas, com justiça e equidade

Ética e Transparência

Inovação e empreendedorismo

Compromisso com a sociedade

Preservação do meio ambiente

 √

 √

 √

 √

 √

 √

Código de Conduta Ética e Integridade das 

empresas Eletrobras 

Política Anticorrupção das empresas Eletrobras 

Política de Administração de Conflito de Interesses 

das empresas Eletrobras 

Regulamento do Programa de Integridade 

Política de Consequências das empresas Eletrobras 

Regulamento de Gestão e Tratamento de 

Denúncias e Infrações

1.  

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Codigo_de_Conduta_Etica_e_Integridade_2020.pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Pages/GovernancaCorporativa/Compliance.aspx
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ÉTICA INTERGERACIONAL E INTEGRIDADEGOVERNANÇA

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras:  Governança – Ética Intergeracional e Integridade
GRI 102-13
ODS: 17
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global – Princípios 1, 8 e 10

Participação 
em associações
A Chesf tem por princípio 
investir e apoiar o 
associativismo e a ação 
solidária entre associações, 
fundações, fóruns e entidades 
afins, que atuam pelo bem 
difuso e em prol de ações de 
desenvolvimento sustentável 
na sociedade. Por isso, participa 
ativamente de atividades nas 
seguintes organizações:

Relatório Anual 2021

99.000,00

48.576,00
276.105,88
195.454,88

Nomes Contribuições 2021 (R$)
Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica)

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar)

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

Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica (Abrage)

12.600,00Associação Brasileira dos Contadores do Setor de Energia Elétrica (Abraconee)

31.146,20Associação de Serviços de Utilidades em Telecomunicações
e Tecnologias para Empresas de Energia na América Latina (Utcal) 

2.700,00Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR)

-Associação Brasileira de Ouvidores (ABO)

-Câmara Americana do Comércio (Amcham)

63.618,24Comitê Brasileiro da Comissão de Integração Energética Nacional (Bracier)

27.500,00Comitê Brasileiro de Grandes Barragens

-Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF)

5.580,00Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (Cigré)

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

-Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)

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

64.000,00Fundação COGE

24.000,00Grupo de Líderes Empresariais (Lide)

13.938,00Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje)

99.990,00Instituto Acende Brasil

309.725,40Memória da Eletricidade

27.500,00Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB)

1.301.434,60TOTAL

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
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ÉTICA INTERGERACIONAL E INTEGRIDADEGOVERNANÇA

Mecanismos para orientações e 
preocupações referentes à ética

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras:  Governança – Ética Intergeracional e Integridade
GRI 102-17
ODS: 16
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global – Princípio 10

Relatório Anual 2021Código de Conduta Ética e Integridade Programa de Integridade Eletrobras 5 Dimensões

O Canal de Denúncias centraliza todas as manifestações que envolvam conduta antiética, irregular ou 
ilegal. Elas podem ser registradas de forma anônima, com reserva de sigilo ou identificada (com proteção da 
identidade do denunciante) https://relatoconfidencial.com.br/eletrobras/

Para solicitações diversas, inclusive informações relacionadas ao Programa de Integridade e ao Código 
de Ética e de Conduta. 
Também é o canal para sugestões, reclamações ou elogios ouvidoria@chesf.com.br

Criada com a função de orientar e aconselhar a direção e o público interno no tratamento das questões éticas 
relacionadas às pessoas, ao patrimônio e à imagem da empresa, devendo ainda deliberar sobre condutas 
questionáveis, do ponto de vista ético, levadas ao seu conhecimento.  etica@chesf.com.br

Canal de denúncias

Ouvidoria Geral

Comissão de Ética da Chesf

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Codigo_de_Conduta_Etica_e_Integridade_2020.pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Pages/GovernancaCorporativa/Compliance.aspx
https://relatoconfidencial.com.br/eletrobras/
http://ouvidoria@chesf.com.br
http://etica@chesf.com.br
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ÉTICA INTERGERACIONAL E INTEGRIDADEGOVERNANÇA

Operações avaliadas quanto a riscos 
relacionados à corrupção

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Governança – Ética Intergeracional e Integridade
GRI 205-1
ODS: 16
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento
Pacto Global – Princípio 10

Relatório Anual 2021Código de Conduta Ética e Integridade Política Anticorrupção das Empresas Eletrobras

Todas as empresas Eletrobras seguem o Programa Eletrobras 5 Dimensões, que abrange mecanismos 
de integridade com o objetivo de detectar, prevenir e tratar os riscos de fraude e corrupção em diversos 
processos empresariais, como contratações, patrocínios, doações, convênios, seleção de parceiros em SPEs, 
indicação de conselheiros para essas sociedades, entre outros processos.

Os processos mais vulneráveis a esses riscos são mapeados periodicamente pela Chesf, em alinhamento 
com as empresas Eletrobras, de forma que eventuais pontos com necessidade de reforço nos mecanismos de 
integridade possam ser identificados.

Nas contratações que se enquadram como críticas sob o aspecto de integridade, os fornecedores são 
submetidos ao processo de due diligence, que consiste no preenchimento de um questionário com 
informações que permitem classificá-los conforme o risco de integridade: baixo, médio, alto e muito alto. 
Para os fornecedores de risco alto e muito alto, são emitidos pareceres de integridade, com a definição de 
planos de ação que incluem a sensibilização no tema integridade e a possibilidade de solicitação de trabalhos 
de auditoria.

Entre os 30 fornecedores com contrato assinado em 2021 que foram submetidos ao processo de due 
diligence, por se enquadrarem na categoria de críticos sob o aspecto de integridade, dois foram classificados 
com risco de integridade alto e um muito alto. Os demais foram classificados com médio e baixo.

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Codigo_de_Conduta_Etica_e_Integridade_2020.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%c3%b3rio%20Anual%202021%20%28vers%c3%a3o%20em%20pdf%29.pdf
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ÉTICA INTERGERACIONAL E INTEGRIDADEGOVERNANÇA
Comunicação e capacitação em políticas e 
procedimentos de combate à corrupção

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Governança – Ética Intergeracional e Integridade 
GRI 205-3 
ODS: 16 
Pacto Global – Princípio 10 

Relatório Anual 2021Código de Conduta Ética e Integridade

Membros do órgão de governança que foram comunicados e que receberam capacitação em políticas e procedimentos anticorrupção

Número

Membros do órgão de governança 
2019

Comunicados Capacitados

14 14 14 14 15 15

% 100 100 100 100 100 100

2020

Comunicados Capacitados

2021

Comunicados Capacitados

Parceiros de negócios em SPEs em políticas e procedimentos anticorrupção

Número

Parceiros de negócios em SPEs
2019

Comunicados

0

% 0,00 

Comunicados

9

90,00

Comunicados

8

100,00

2020 2021

Empregados que foram comunicados e que receberam capacitação em políticas e procedimentos anticorrupção, por nível

Número

Nível
2019

Comunicados Capacitados

 212 207 218 209 256 237

%
Gerencial

100 97,64 100 95,87 100 92,58

Número  934 876 918 918 875  816

%
Com nível superior

100 93,79 100 95,87 100 93,26

Número  2.047 1.780 2.026 1.985 1.953  1.786

%
Sem nível superior

100 86,96 100 97,98 100 91,45

2020

Comunicados Capacitados

2021

Comunicados Capacitados

Programa de Integridade Eletrobras 5 Dimensões

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Codigo_de_Conduta_Etica_e_Integridade_2020.pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Pages/GovernancaCorporativa/Compliance.aspx


2021

ÉTICA INTERGERACIONAL E INTEGRIDADEGOVERNANÇA

Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Governança – Ética Intergeracional e Integridade 
GRI 205-3 
ODS: 16 
Pacto Global – Princípio 10

Relatório Anual 2021Programa de Integridade Eletrobras 5 Dimensões

Nenhum caso confirmado de corrupção
foi registrado no ano de 2021. 

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Pages/GovernancaCorporativa/Compliance.aspx


2021

ÉTICA INTERGERACIONAL E INTEGRIDADEGOVERNANÇA

Contribuições políticas 

Correlação frameworks:
Empresas Eletrobras: Governança – Ética Intergeracional e Integridade 
GRI 415-1 
ODS: 16 
Pacto Global – Princípio 10

Relatório Anual 2021Código de Conduta Ética e Integridade

Em cumprimento à legislação, as empresas Eletrobras não apoiam ou contribuem com partidos políticos ou 
campanhas políticas de candidatos a cargos eletivos, nem permitem que os empregados o façam em nome 
da Chesf. Essa diretriz está ratificada no Código de Conduta Ética e Integridade e na Política Anticorrupção 
das empresas Eletrobras.

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Codigo_de_Conduta_Etica_e_Integridade_2020.pdf
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ÉTICA INTERGERACIONAL E INTEGRIDADEGOVERNANÇA

Due Diligence de fornecedor exposto ao risco 
de fraude e corrupção

Correlação Frameworks: 
Empresas Eletrobras: Governança – Ética Intergeracional e Integridade

Relatório Anual 2021Política de Logística de Suprimentos Programa de Integridade Eletrobras 5 Dimensões

Indicador

Due diligence
de fornecedor exposto
ao risco de fraude
e corrupção

% 100 100 100 100

Unidade Análise de resultado 2021
Histórico

2019 2020 2021 2022

Metas

100

Resultado

2021

Os procedimentos de due diligence de 
fornecedores críticos sob o aspecto de 
integridade foram implantados em 2018 
e estão bem consolidados e alinhados 
entre as áreas de integridade e 
suprimentos, além de estarem previstos 
nos editais de contratação.

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Log%C3%ADstica%20de%20Suprimentos%20das%20Empr%20ELB%20vers%C3%A3o%203.0%20(30.01.2020).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Pages/GovernancaCorporativa/Compliance.aspx


RISCOS E OPORTUNIDADES

GOVERNANÇA

• Principais impactos, riscos e oportunidades 
• Identificação e gestão de impactos 

econômicos, ambientais e sociais 
• Eficácia dos processos de gestão de riscos 
• Análise de tópicos econômicos, ambientais e 

sociais 
• Queixas comprovadas relativas à violação da 

privacidade e perda de dados de clientes 
• Medidas de planejamento de contingência, 

planos de manejo de desastre/emergência 
e programas de treinamento e planos de 
recuperação/restauração 

• Redução das deficiências significativas e das 
fraquezas materiais

2021



2021

RISCOS E OPORTUNIDADESGOVERNANÇA

Correlação Frameworks: 
Empresas Eletrobras: Governança – Riscos e Oportunidades 
GRI 102-15 
TCFD: Estratégia (a) e (b) 
ODS: 8. 10. 11. 13. 15 e 16 
Pacto Global: Princípios 1, 7 e 10

Relatório Anual 2021Política de Gestão de Riscos

Principais impactos, riscos e oportunidades 
A formulação da estratégia empresarial e das diretrizes da Chesf se dá com a análise periódica dos ambientes 
interno e externo, visando, sempre, estar alinhada à conjuntura dos setores elétricos nacional e internacional, 
e em consonância com sua missão. Dessa maneira e nesse contexto, são analisadas as forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças inerentes ao negócio da companhia. 

O mapeamento e a identificação de riscos nas empresas Eletrobras têm como resultado a Matriz de Riscos 
Corporativos. Em 2021, a Chesf promoveu a revisão de sua Matriz de Riscos. Por isso, utilizou uma vigente entre 
janeiro e outubro e outra, que passou a vigorar a partir de novembro. 

O procedimento de revisão contou com entrevista com todos os membros das diretorias e do Conselho de 
Administração, buscando a percepção de cada um deles sobre os temas de riscos relevantes para a companhia. 

Após a revisão, a nova Matriz de Riscos foi aprovada, contendo 25 eventos de riscos. Todos esses eventos tiveram 
suas análises iniciadas em janeiro de 2022 e serão monitorados ao longo do ano, sendo reportadas no Relatório 
Anual deste ano.

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20das%20Emp%20ELB%20edi%C3%A7%C3%A3o%205.0%20(18.06.2021).pdf 


Identificação
Levantamento, classificação e priorização dos riscos aos quais a 
Companhia se encontra ou pode vir a estar exposta

Monitoramento
Acompanhamento da 
evolução dos riscos e da 
implantação e eficácia 
das medidas de 
mitigação definidas

Avaliação
Realização de análises 
qualitativas e quantitativas 
para definição do grau de 
exposição da Companhia 
aos riscos identificados

Comunicação
Reporte claro e objetivo de todas as etapas e 
resultados da gestão de riscos a todas as 
partes envolvidas no processo

Tratamento
Decisão entre aceitar, transferir, mitigar ou evitar os riscos aos 
quais a Companhia se encontra exposta e, caso opte-se pela 
mitigação, definição dos planos de ação a serem adotados

Modelo 
de gestão
de risco

2021

RISCOS E OPORTUNIDADESGOVERNANÇA

Correção framework: 
Empresas Eletrobras: Governança, Riscos e Oportunidades 
GRI: 102-29 
TCFD: Estratégia (b) e Gestão de Riscos (a) e (b) 
ODS: 16 
Pacto Global: Princípios 1, 7 e 10

Relatório Anual 2021Política de Gestão de Riscos

Identificação e gestão de impactos econômicos, 
sociais e ambientais

Identificação e gestão de impactos econômicos, 
ambientais e sociais

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20das%20Emp%20ELB%20edi%C3%A7%C3%A3o%205.0%20(18.06.2021).pdf 


2021

RISCOS E OPORTUNIDADESGOVERNANÇA

Correção framework: 
Empresas Eletrobras: Governança, Riscos e Oportunidades 
GRI: 102-30 
TCFD: Gestão de riscos (b) e (c) 
Pacto Global: Princípios 1, 7 e 10

Política de Gestão de Riscos

Eficácia dos processos de gestão de risco
Em 2021, a Chesf promoveu a revisão de sua Matriz de Riscos. Por isso, utilizou uma 
vigente entre janeiro e outubro e outra, que passou a vigorar a partir de novembro. 

O procedimento de revisão contou com entrevista com todos os membros de diretorias e 
Conselho de Administração, buscando a percepção de cada um deles sobre os temas de 
riscos relevantes para a companhia. 

Após a revisão, a nova Matriz de Riscos foi aprovada, contendo 25 eventos de riscos. 
Todos esses eventos tiveram suas análises iniciadas em janeiro de 2022 e serão 
monitorados ao longo do ano, sendo reportadas no Relatório Anual deste ano. 

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20das%20Emp%20ELB%20edi%C3%A7%C3%A3o%205.0%20(18.06.2021).pdf 


2021

RISCOS E OPORTUNIDADESGOVERNANÇA

Correção framework: 
Empresas Eletrobras: Governança, Riscos e Oportunidades 
GRI: 102-31 
TCFD: Estratégia (a) e (b) e Gestão de riscos (b) e (c) 
ODS 16 
Pacto Global: Princípios 1, 7 e 10

Análise de tópicos econômicos, ambientais e sociais 
A formulação da estratégia empresarial e das diretrizes da Chesf se dá com a análise periódica dos 
ambientes interno e externo, visando, sempre, estar alinhada à conjuntura do setor elétrico nacional e 
internacional, e em consonância com sua missão. Dessa maneira e nesse contexto, são analisadas as 
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças inerentes ao negócio da companhia. 

A partir dessa análise dos ambientes, a Chesf direciona seus compromissos em seu processo de 
planejamento empresarial, no qual é elaborado o Plano de Negócios e Gestão (PNG), com abrangência 
de cinco anos e revisão anual. No Plano são avaliados o contexto do negócio de geração, comercialização 
e transmissão, com estabelecimento de cenários, indicadores de desempenho e projetos para análise e 
desenvolvimento corporativo. 

Em 2021, a Chesf fez a revisão anual de seu Plano de Negócios quinquenal, elaborando o PNG 2022-2026, 
válido a partir de janeiro de 2022. Foi concebido em consonância com o Plano Estratégico da Eletrobras e o 
PDNG da holding, um planejamento para curto e médio prazos, com horizonte de cinco anos e que norteia, 
também, as ações das empresas Eletrobras. 

Assim, o PNG Chesf 2022-2026 traz premissas, diretrizes, objetivos e ações relacionadas a nove ODS e ao 
compromisso com a Agenda 2030 da ONU, assumido voluntariamente pelas empresas Eletrobras.
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RISCOS E OPORTUNIDADESGOVERNANÇA

Correção framework: 
Empresas Eletrobras: Governança, Riscos e Oportunidades 
GRI: 418-1 
SASB: IF-EU 550a.1
ODS 16 
Relato Integrado: Capítal Intelectual

Queixas comprovadas relativas à violação 
da privacidade e perda de dados de clientes
Nossos controles não detectaram nenhum vazamento, furto ou perda de dados 
durante o ano de 2021 – não havendo, portanto, violação de privacidade a 
ser relatada. Também não recebemos nenhuma queixa de cliente ou de órgão 
regulador referente a vazamentos ou violações de privacidade. 
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RISCOS E OPORTUNIDADESGOVERNANÇA

Correção framework: 
Empresas Eletrobras: Governança, Riscos e Oportunidades 
GRI: EU-21 
TCFD: Estratégia© e Gestão de Riscos (b) e (c) 
ODS: 13 e 15 
Pacto Global: Princípio 8

Medidas de planejamento de contingência, planos 
de manejo de desastre/emergência e programas de 
treinamento e planos de recuperação/restauração
A nova lei brasileira de segurança de barragens estabelece normas para que as empresas que operam essas estruturas cumpram uma série de requisitos 
de segurança. Neles, estão incluídos os Planos de Ação Emergencial (PAEs), que preveem comunicação e treinamento constantes com as comunidades de 
entorno das barragens, para que todos saibam como agir em caso de rompimento. 

Nesse contexto, a Chesf instituiu a norma RN-15/2018 GE-04 – Gestão de Planos de Contingência das Instalações, que estabelece princípios, diretrizes 
e responsabilidades, norteando os processos de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos potenciais inerentes às 
instalações da companhia.  

Adicionalmente, foi instituída, em 2019, a norma RN-14/2019 GE-09 – Gestão dos PAEs das Usinas da Chesf, que reúne ações para proteger as populações, 
as propriedades e o meio ambiente situados a jusante das barragens, assim como para se precaver contra danos materiais e prejuízos financeiros. 

Essas normas definem, ainda, os procedimentos a serem adotados pela Chesf em emergências, caracterizadas quando existe risco de ruptura iminente que 
ameace as estruturas da barragem ou até mesmo quando já ocorreu a ruptura. Além das ações internas da companhia, o PAE determina que os agentes 
externos sejam notificados e fornece informações relevantes às autoridades de proteção e defesa civil.  

Empreendimentos sob responsabilidade da Chesf devem ter planos de contingência contendo, pelo menos, os seguintes segmentos: desastres naturais, 
segurança operacional, digital e física, desastres ambientais, saúde e segurança. 

A Chesf possui também um Sistema de Controle de Incidentes, no qual são relatadas pelos colaboradores – identificados ou não – ocorrências verificadas 
nas usinas, subestações, linhas de transmissão e demais instalações da Chesf. Essas notificações podem ser desde pequenas não conformidades 
observadas em instalações e processos até a ocorrência de quase acidentes ou incidentes. 

Destaca-se, também, o princípio da precaução, aplicado na elaboração dos PAEs de todas as barragens das usinas hidrelétricas da empresa e na construção 
de bacias de contenção no entorno dos transformadores de potência das usinas e subestações. 
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RISCOS E OPORTUNIDADESGOVERNANÇA

Correção framework 
Empresas Eletrobras: Governança, Riscos e Oportunidades

Relatório Anual 2021Política de Gestão de Riscos

Redução das deficiências significativas e das 
fraquezas materiais

Indicador

Remediação das
deficiências significativas
e da fraquezas materiais

% 81,8 65,6 100 80

Unidade Análise de resultado 2021
Histórico

2019 2020 2021 2022

Metas

86,5

2021

Este indicador tem apuração anual e 
considera no escopo as deficiências 
registradas pela auditoria independente 
nos testes da Certificação SOX com 
classificação de deficiências significativas 
(SD) e fraquezas materiais (MW). No ciclo 
2021, foi alcançado um percentual de 
remediação de 86,5%, ficando abaixo da 
meta definida (100%). Para o ciclo 2022, 
a meta foi ajustada para 80%, 
considerando a complexidade de 
remediação de algumas deficiências, que 
exigem maior prazo, além de novas 
recomendações do auditor independente 
para aprimoramento de alguns controles.

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20das%20Emp%20ELB%20edi%C3%A7%C3%A3o%205.0%20(18.06.2021).pdf 


PROPÓSITO, GOVERNANÇA 
CORPORATIVA E ENGAJAMENTO

GOVERNANÇA

• Responsabilidade de cargos e funções de nível executivo 
por tópicos econômicos, ambientais e sociais 

• Composição do mais alto órgão de governança e dos 
seus comitês 

• Papel desempenhado pelo mais alto órgão de 
governança na definição de propósito, valores e 
estratégia 

• Políticas de remuneração 
• Consulta a stakeholders sobre tópicos econômicos, 

ambientais e sociais e lista de tópicos materiais 
• Principais preocupações e tópicos levantados 
• Abordagem para engajamento de stakeholders 
• Natureza e número total de preocupações críticas 
• Diversidade em órgãos de governança e empregados 
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PROPÓSITO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E ENGAJAMENTOGOVERNANÇA

Correção framework: 
Empresas Eletrobras: Governança – Propósito, Governança Corporativa e Engajamento 
GRI: EU-20 
TCFD: Governança (b) 
ODS: 16 
Pacto Global: Princípios 1, 6, 7 e 10 

Responsabilidade de cargos e funções de nível 
executivo por tópicos econômicos, ambientais e sociais 
A Chesf designou cargos de nível executivo como responsáveis pelos tópicos econômicos, ambientais 
e sociais, ligados diretamente aos órgãos de governança. Em 2021, foi criada a Superintendência 
de Estratégia Empresarial e Gestão de Participações para coordenar a formulação e a elaboração 
do planejamento estratégico, do Plano de Negócios e Gestão (PNG), da Remuneração Variável dos 
Administradores (RVA) e do Contrato de Metas e Desempenho; monitorar o desempenho da execução 
da estratégia e dos indicadores estratégicos; coordenar e padronizar o gerenciamento de projetos 
estratégicos; coordenar as ações de sustentabilidade empresarial e de governança corporativa; e 
coordenar a gestão de participações e do portfólio de negócios da companhia.
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PROPÓSITO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E ENGAJAMENTOGOVERNANÇA

Correção framework: 
Empresas Eletrobras: Governança – Propósito, Governança Corporativa e Engajamento 
GRI: 102-22 
ODS:5 e 16

Composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês
A Chesf é administrada por um Conselho de Administração, órgão colegiado de funções deliberativas, e 
por uma Diretoria Executiva. 

O Conselho de Administração é formado por sete membros, eleitos pela Assembleia Geral, todos 
brasileiros, com prazo de gestão unificado de dois anos, sendo permitidas, no máximo, três reconduções 
consecutivas. Os membros do Conselho de Administração observam a seguinte composição: um membro 
é indicado pelo ministro de Estado do Planejamento, Orçamento, Desenvolvimento e Gestão, um membro 
é eleito representante dos empregados, um membro é indicado pelo acionista controlador, que será eleito 
diretor-presidente, e quatro membros indicados pela Eletrobras, entre os quais dois são independentes. 

Atualmente, o Conselho de Administração da Chesf é formado por cinco homens e duas mulheres, sendo: 

• O diretor de Gestão Corporativa e Sustentabilidade da controladora; 
• A diretora Financeira e de Relações com Investidores da controladora; 
• Um empregado da companhia; 
• O diretor-presidente da companhia; 
• Um advogado indicado pelo Ministério da Economia; 
• Uma engenheira indicada pela Eletrobras, como membro independente; e 
• Um engenheiro indicado pela Eletrobras, como membro independente. 
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PROPÓSITO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E ENGAJAMENTOGOVERNANÇA

Correção framework: 
Empresas Eletrobras: Governança – Propósito, Governança Corporativa e Engajamento 
GRI: 102-22 
ODS:5 e 16

Papel desempenhado pelo mais alto órgão 
de governança na definição de propósito, 
valores e estratégia
Os documentos que descrevem o planejamento de longo prazo da Chesf são o Mapa 
Estratégico Chesf 2020-2035 e o Plano de Negócios e Gestão (PNG). Esses dois documentos 
contêm os objetivos estratégicos que norteiam a organização na direção de sua visão e 
apresentam as principais iniciativas (projetos e indicadores) que auxiliam a sua execução. 
Ressalta-se ainda, que os dois documentos estão em consonância com o proposto pela 
Eletrobras em seu Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG). 

O Mapa Estratégico Chesf 2020-2035 e o Plano de Negócios e Gestão 2022-2026 foram 
aprovados pelo Conselho de Administração. 

Relatório Anual 2021 Mapa Estratégico 2020-2035 Plano de Negocios e Gestão 2022-2026

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
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https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/PNG%202022-2026%20Sum%C3%A1rio%20Executivo.pdf
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PROPÓSITO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E ENGAJAMENTOGOVERNANÇA

Correção framework: 
Empresas Eletrobras: Governança – Propósito, Governança Corporativa e Engajamento 
GRI: 102-35 
ODS:10 e 16 
Pacto Global - Princípios 1, 8 e 10 

Políticas de remuneração
Com base na Lei 9.292, de 12 de julho de 1996, a 73ª Assembleia Geral Ordinária (AGO 2021) de Acionistas da Chesf estabeleceu que os 
honorários mensais dos membros dos conselhos Fiscal e de Administração devem ser fixados em 10% dos honorários médios mensais 
e do 13º salário recebidos pela Diretoria Executiva (excluídas quaisquer outras rubricas). A 186ª Assembleia Geral Extraordinária de 
Acionistas da Chesf ratificou a remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal da companhia para o período de abril 
de 2021 a março de 2022. 

No caso dos executivos da Diretoria, por sua vez, a quantia é fixa e a mesma para todos – com exceção do diretor-presidente, cuja 
remuneração é 5% maior. Os diretores da Chesf têm também direito a recolhimento para aposentadoria privada, sendo que os planos 
são ofertados por instituições financeiras ou bancos (com condições e regras específicas para o resgate antecipado). Os valores seguem 
limites estabelecidos pela Sest. 

A cada ano, é definida uma remuneração global para a alta administração da companhia, com vigência de abril do ano corrente a março 
do ano subsequente. Aprovados em ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO), os valores são submetidos ao Ministério da Economia que, 
por meio da Sest, emite uma nota técnica validando – ou revisando e redefinindo – os números. 

A remuneração baseada em indicadores de desempenho ou no plano de metas é denominada Remuneração Variável Anual dos 
Administradores (RVA). Estabelecida de acordo com as diretrizes da holding Eletrobras e da própria Sest, a RVA representa um 
importante instrumento de incentivo à produtividade, à gestão com foco em resultados e ao comprometimento da alta administração 
com o bom desempenho organizacional e as metas estabelecidas para a Chesf. 

Para os empregados, a Chesf adota tabela salarial unificada com as empresas Eletrobras. Ao serem contratados, os empregados são 
enquadrados no salário inicial da tabela, de acordo com a escolaridade exigida, sempre respeitando os pisos de categorias específicas, 
definidos pela legislação. Anualmente, são negociados reajustes na tabela salarial no momento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). 
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PROPÓSITO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E ENGAJAMENTOGOVERNANÇA

Correção framework: 
Empresas Eletrobras: Governança – Propósito, Governança Corporativa e Engajamento 
GRI: 102-21 e 102-47 
ODS: 16 
Relato Integrado: Capital Intelectual e Capital Social e de Relacionamento 
Pacto Global - Princípios 1, 3, 6, 7, 9 e 10 

Consulta a stakeholders sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais e lista de tópicos materiais
A matriz de materialidade 2021 guia o conteúdo dos Relatórios Anuais das empresas Eletrobras. Seu 
processo de consulta para definição de conteúdo e dos limites dos tópicos materiais envolveu 1.074 
stakeholders internos e externos. Foram feitas entrevistas com executivos e especialistas, além de uma 
consulta on-line com diferentes públicos – acionistas, investidores, administradores e conselho fiscal, 
clientes, trabalhadores e familiares, governo, parceiros, patrocinados e fornecedores e a sociedade. 

Como resultado da validação interna, em 2021 foram destacados 11 tópicos materiais – para reportar, 
gerenciar e monitorar – e quatro temas relevantes, que podem ou não ser relatados, sendo reportados 
de acordo com sua relevância para cada uma das empresas Eletrobras. Em 2020, a lista continha 16 
tópicos materiais (https://www.chesf.gov.br/sustentabilidade/Documents/RelatorioAnual_2020.pdf), 
o que significou um exercício de priorização importante, impactando em uma melhor gestão dos temas 
selecionados para o presente ano.
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PROPÓSITO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E ENGAJAMENTOGOVERNANÇA

Correlação framework:
Empresas Eletrobras: Governança – Propósito, Governança Corporativa e Engajamento
GRI: 102-44
ODS: 16 e 17
Relato Integrado: Capital Intelectual
Pacto Global - Princípios 1, 3, 6, 9 e 10

Principais preocupações e tópicos levantados 

Relatório Anual 2021

Tópico Material Onde Ocorre Stakeholders

Tecnologia e inovação Interna e externamente

Comunidades Externamente

Direitos humanos Interna e externamente

Gestão e desenvolvimento de pessoas Internamente

Saúde, Segurança e Bem-estar Interna e externamente

Água Interna e externamente

Força de trabalho • Lideranças • Clientes • Fornecedores • Governo • Investidores 
Sociedade • Formadores de opinião

Força de trabalho • Fornecedores • Comunidades • Governo
Sociedade • Formadores de opinião 

Força de trabalho • Lideranças • Comunidades • Fornecedores
Clientes • Formadores de opinião

Comunidades • Acionistas • Clientes • Formadores de opinião • Lideranças
Força de trabalho • Fornecedores • Governo • Sociedade

Mudanças climáticas Interna e externamente Investidores • Comunidades • Fornecedores • Clientes • Lideranças
Formadores de opinião • Força de trabalho • Governo • Sociedade

Transição energética Interna e externamente Investidores • Acionistas • Lideranças • Clientes • Formadores de opinião
Fornecedores • Governo • Sociedade

Governança, integridade e ética Internamente
Força de trabalho • Investidores/acionistas • analistas de mercado • Comunidades 
Imprensa • Clientes • Formadores de opinião • Lideranças • Fornecedores •  Governo 
Sociedade  

Gestão de riscos Interna e externamente 
Força de trabalho • Lideranças • Investidores/acionistas/analistas de mercado 
Comunidades • Sociedade  imprensa/formadores de opinião 
Parceiros/patrocinados/fornecedores • Governos/parlamentares/órgãos reguladores 
Clientes

Biodiversidade e serviços ecossistêmicos Interna e externamente Comunidades • Sociedade • Formadores de opinião

Empregados • Investidores • Formadores de opinião • Lideranças • Força de trabalho

Comunidades • Formadores de opinião • Lideranças

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
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PROPÓSITO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E ENGAJAMENTOGOVERNANÇA

Correlação framework: 
Empresas Eletrobras: Governança – Propósito, Governança Corporativa e Engajamento 
GRI: 102-43 
ODS: 16 e 17 
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento 
Pacto Global - Princípios 1, 3, 6, 9 e 10

Abordagem para engajamento de stakeholders 
A Chesf se relaciona com diversos públicos, como seus colaboradores, acionistas, investidores, comunidade, clientes, 
fornecedores e imprensa. Com todos eles, a companhia segue e compartilha a Política de Comunicação e Engajamento com 
Públicos de Relacionamento das Empresas Eletrobras e a Política de Porta Vozes das Empresas Eletrobras, além das listas de 
partes interessadas, disponíveis no Portal Chesf.

Relatório Anual 2021

Relação de partes interessadas Política de Engajamento e Comunicação com Públicos de Relacionamento das Empresas Eletrobras

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
https://www.chesf.com.br/Comunicacao/Pages/Pol%C3%ADtica%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/RelacionamentoPartesInteressadas.aspx 
https://www.chesf.com.br/Comunicacao/Pages/Pol%C3%ADtica%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/PoliticaComunicacao.aspx 
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PROPÓSITO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E ENGAJAMENTOGOVERNANÇA

Correlação framework: 
Empresas Eletrobras: Governança – Propósito, Governança Corporativa e Engajamento 
GRI: 102-34 
ODS: 16 
Relato Integrado: Capital Social e de Relacionamento 
Pacto Global - Princípio 10

Natureza e número total de preocupações críticas
A Ouvidoria da Chesf apresenta reportes periódicos ao Conselho de Administração, que retratam os principais temas e 
questionamentos trazidos pelos stakeholders internos e externos, permitindo que sejam tomadas ações para correção e melhoria 
de processos. 

A Ouvidoria preza a imparcialidade e é, também, responsável pela gestão do canal do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), 
hoje integrado à plataforma Fala.BR, da Controladoria Geral da União (CGU).  

O cidadão pode, ainda, inserir sua denúncia no Canal de Denúncias da Eletrobras, externo e centralizado para todas as empresas. 
As entradas por esse meio são geridas pela Ouvidoria Geral da holding e operadas por empresa externa especializada na captura 
e gestão do tratamento de denúncias. 

Em 2021, o SIC recebeu 45 pedidos de acesso à informação, sendo que em dois houve recursos de 1ª instância por meio da 
plataforma Fala.BR, da CGU. 

A atuação da Ouvidoria encontra-se alinhada com o Programa Anticorrupção das Empresas Eletrobras, às exigências da Lei 
Sarbanes-Oxley (SOX) e aos normativos da Ouvidoria Geral da União.

Relatório Anual 2021

Elogios 6
Sugestões

2021

* excluídos os protocolos fora do escopo e os relacionados à alta hierarquia e conflitados

22
Denúncias* 59
Solicitações 367
Reclamações 225
Total 679

https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
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PROPÓSITO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E ENGAJAMENTOGOVERNANÇA

Correlação framework:
Empresas Eletrobras: Governança – Propósito, Governança Corporativa e Engajamento
GRI: 405-1
ODS: 5, 8 e 10
Relato Integrado: Capital Humano
Pacto Global - Princípios: 1, 2 e 6

Diversidade em órgãos de governança e empregados

Política de Gestão de Pessoas Política de Responsabilidade Social Relatório Anual 2021

Membros do Conselho de Administração por gênero (%) Empregados por gênero (%)

29%

71%

18%

82%

Homens

Mulheres

Negros,
amarelos,
pardos
e indígenas

Pessoas com
deficiência

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Sem nível superior

Empregados por grupos minoritários e cargos (u)

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Com nível superior Cargo gerencial

https://www.chesf.com.br/empresa/Documents/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Pessoas%20das%20Empresas%20Eletrobras.pdf
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/Pages/ResponsabilidadeSocial/ResponsabilidadeSocialEmpresasEletrobras.aspx
https://www.chesf.com.br/sustentabilidade/PublishingImages/Pages/VisaoGeral/RelatorioSustentabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%202021%20(vers%C3%A3o%20em%20pdf).pdf
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