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O esforço de modernização 
das usinas para um novo 

patamar de eficiência 
operacional evidencia nosso 

propósito de construir 
um legado em prol do 

desenvolvimento sustentável

MENSAGEM  
DA ADMINISTRAÇÃO

A opção que o Brasil fez de aproveitar o seu alto potencial 
hidrelétrico, construindo as grandes usinas geradoras em 
meados do século 20, atualmente coloca o país como 
protagonista na jornada global pela redução da presença de 
combustíveis fósseis na matriz energética do mundo. A demanda 
cada vez maior por fontes energéticas renováveis uniu brasileiros 
e chineses na CTG Brasil, que tem construído sua história de 
sucesso e crescimento guiada por um propósito: “Desenvolver o 
mundo com energia limpa em larga escala”.

Esse propósito fala não apenas da nossa geração a partir de 
fontes renováveis, mas também do nosso compromisso em 
construir um legado em prol do desenvolvimento sustentável. A 
contribuição da CTG Brasil vai além da energia limpa que produz, 
pois está fundamentada nas boas práticas de gestão que visam 
à criação de valor e à potencialização dos impactos positivos 
de nosso modelo de negócios nas relações com colaboradores, 
fornecedores, clientes, agentes do setor elétrico e toda a 
sociedade civil.

Nossa companhia opera um parque gerador com 12 usinas 
hidrelétricas (UHEs) e 2 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). 
Alguns desses ativos têm mais de 50 anos de operação, como as 
UHEs de Jupiá e Ilha Solteira, mas ainda desempenham um papel 
relevante para garantir o suprimento energético do país. Por isso, 
assumimos o compromisso de modernizar essa infraestrutura e 
estabelecer um novo patamar de eficiência operacional. 

Em dez anos, serão investidos R$ 3 bilhões para reforma 
e modernização de equipamentos, implementar novas 
tecnologias, digitalizar e automatizar processos e fazer dessas 
duas usinas um marco na evolução do setor elétrico brasileiro. 

Em 2019, a primeira fase desse projeto foi finalizada com a 
intervenção em quatro máquinas geradoras – duas em Jupiá 
e duas em Ilha Solteira. A segunda etapa do projeto já está 
em andamento e permitirá que outras oito turbinas sejam 
modernizadas, com um investimento total de R$ 704 milhões, 
a ser realizado até 2021.

Mais do que um trabalho de engenharia e construção, o 
projeto de modernização das usinas é o pano de fundo 
para a transformação cultural da CTG Brasil. Profissionais 
brasileiros e chineses estão trabalhando lado a lado para 
que a companhia atinja seus objetivos e metas de negócio 
priorizando a segurança, a ética e o espírito de colaboração.

GRI 102-143 

CTG Energia

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019



O cuidado com as pessoas e com o meio ambiente está 
presente em todas as nossas atividades. Nos últimos 
anos, temos padronizado processos e perseguido a 
excelência operacional, mas sabemos que sempre há 
oportunidades de melhoria. Diminuir os riscos e evitar que 
os colaboradores e terceiros sofram acidentes em nossas 
usinas é nossa prioridade, evidenciada por termos a Vida 
como primeiro valor, e devemos trabalhar arduamente para 
melhorar nosso desempenho com relação a esse aspecto.

No âmbito operacional, conseguimos superar desafios 
significativos no último ano, marcado por um dos 
maiores períodos secos da história. Com menos chuvas, os 
reservatórios de nossas usinas atingiram volumes críticos, 
e geramos 12,8% menos energia do que em 2018. Ainda 
assim, conseguimos um crescimento da receita operacional 
líquida da ordem de 4,6% (em bases normalizadas), por 
causa da eficiência operacional e do empenho das equipes 
na comercialização e na gestão do risco hidrológico.

Acreditamos que gerar valor de forma sustentável é o 
melhor caminho para atingir os objetivos estratégicos da 
CTG Brasil no longo prazo. Por isso, nossa companhia é 
signatária do Pacto Global da Organização das Nações 
Unidas e está comprometida a fazer negócios respeitando 
os princípios de proteção dos direitos humanos, das boas 
práticas de trabalho, da preservação ambiental e de 
combate à corrupção.

Na área socioambiental, os investimentos que realizamos 
em projetos que beneficiam as comunidades do entorno 
de nossas usinas totalizaram R$ 12,7 milhões apenas em 
2019. Esses recursos viabilizam iniciativas de educação 
ambiental, valorização da cultura local e proteção da 
biodiversidade, ampliando os impactos positivos de um 
modelo de negócio baseado na geração de energia limpa.

A CTG Brasil, como a segunda maior geradora de capital 
privado do país, tem um papel importante para apoiar o 
desenvolvimento nacional, garantindo a funcionalidade da 
infraestrutura que apoiará o fornecimento do suprimento 
energético com eficiência e sustentabilidade. A companhia 
materializa a capacidade que Brasil e China têm de trabalhar 
em conjunto, compartilhar conhecimentos e investir no 
aprimoramento do setor energético.

Em 2019, concluímos mudanças e projetos importantes em 
frentes operacionais, administrativas e de governança. A 
própria substituição do Diretor Presidente, com um processo de 
transição estável e que mantém o direcionamento estratégico 
dos negócios, é um desses exemplos. A CTG Brasil atingiu um 
novo patamar de maturidade e está preparada para crescer 
e fortalecer seus negócios no momento em que o Brasil puder 
retomar o crescimento da atividade econômica e da produção.

Zhao Jianqiang
Presidente da CTG Brasil

GRI 102-144 
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SOBRE O  
RELATÓRIO

Pelo quarto ano consecutivo, a CTG Brasil divulga a todos os seus 
públicos de relacionamento o Relatório Anual de Sustentabilidade, 
elaborado anualmente de acordo com os Standards GRI, padrão 
mundial estabelecido pela Global Reporting Initiative (GRI) e o 
mais adotado pelas companhias para a prestação de contas em 
aspectos econômicos, ambientais e sociais.

Esta edição abrange o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
de 2019 e considera todas as operações controladas pela 
companhia, que somam 14 usinas e dois escritórios corporativos. 
Este documento tem ainda o objetivo de evidenciar os avanços 
corporativos nos 10 Princípios propostos pelo Pacto Global, 
iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) da qual a  
CTG Brasil é signatária.

As informações apresentadas evidenciam a abordagem de  
gestão, o desempenho e as perspectivas da CTG Brasil em 
seu modelo de negócios. Elas foram selecionadas a partir dos 
temas materiais identificados pela companhia, em linha com os 
princípios da GRI, após um amplo processo de revisão da matriz  
de materialidade da companhia, conduzido em 2019.

100%
das operações  
controladas pela CTG Brasil  
estão cobertas por este relatório

GRI 102-12 | 102-50 | 102-51 | 102-52

Coronavírus

As previsões e projeções apresentadas neste relatório 
podem ser impactadas pelo contexto da Covid-19 em 
2020. A CTG Brasil vem adotando medidas para proteger 
seus colaboradores e combater a disseminação do vírus, 
e os efeitos dessa pandemia serão apresentados no 
próximo Relatório Anual de Sustentabilidade.

CTG Energia

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019
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Análise do contexto

Para entender 
melhor o contexto da 
sustentabilidade, a 
CTG Brasil analisou 
extensivamente um 
conjunto de estudos 
setoriais, os assuntos mais 
presentes na imprensa e os 
aspectos priorizados por 
outras empresas de energia 
em seus relatórios

Consulta a públicos de relacionamento

21 entrevistas com representantes de associações, clientes, 
instituições financeiras, imprensa e agências reguladoras

4 painéis presenciais em três Estados brasileiros com  
públicos locais, como prefeituras, legisladores municipais, 
membros da polícia e da Defesa Civil, pesquisadores e 
lideranças comunitárias

615 respostas completas em uma pesquisa on-line, 
divulgada amplamente e respondida por colaboradores, 
fornecedores, órgãos governamentais, clientes, representantes 
da imprensa, terceiros, ONGs e outros públicos

01 02
Visão estratégica

A avaliação da materialidade 
dos temas ante a estratégia 
de negócios contemplou 28 
entrevistas individuais com 
executivos e a análise crítica 
dos insumos em relação 
aos pilares estratégicos, às 
diretrizes corporativas para a 
gestão de sustentabilidade e 
aos resultados do diagnóstico 
de reputação da CTG Brasil

03
Identificação dos  
temas materiais

A priorização e definição dos 
temas contemplou também  
uma etapa de revisão da 
completude da materialidade 
definida, garantindo que 
o conjunto de assuntos 
priorizados permitisse uma 
visão sistêmica dos principais 
impactos, riscos e oportunidades 
associados ao negócio

04

Esse processo contemplou etapas de 
engajamento de públicos internos e 
externos, a compreensão do contexto de 
atuação e de como questões-chave da 
sustentabilidade se relacionam com os 
negócios e a priorização conforme sua 
criticidade para a efetividade da estratégia e 
a tomada de decisão dos stakeholders.

As etapas para a revisão  
da matriz de materialidade

GRI 102-40 | 102-42 | 102-43 | 102-46

CTG Energia

Relatório Anual de 
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Mudanças  
climáticas

Oito temas foram identificados como materiais, conforme 
mostra o diagrama ao lado. A temática da mudança do 
clima, intimamente ligada à própria natureza de operação 
da CTG Brasil, foi entendida como transversal a três deles: 
preservação da biodiversidade e dos recursos hídricos; 
promoção de energia de fontes renováveis; e infraestrutura 
e segurança da operação e do trabalhador. Os outros 
cinco temas prioritários – geração de energia confiável; 
inovação no negócio; ética, conformidade e anticorrupção; 
desenvolvimento local; e transparência e relacionamento 
com partes interessadas – complementam a matriz.

Além desses oito temas, o relatório aborda a estratégia  
para a gestão de pessoas, com os avanços e os principais 
resultados alcançados nessa área. Ainda que esse tema 
não tenha sido identificado como prioritário no processo 
de materialidade, ele é um valor para a companhia e uma 
prioridade na gestão das operações sobre a qual a CTG Brasil 
pretende dar luz e transparência para seus públicos.

A fim de manter o diálogo permanente com seus públicos 
e de melhorar continuamente este relatório, a equipe da 
CTG Brasil está sempre disponível para receber comentários 
e questionamentos acerca do conteúdo desta publicação. 
Caso queira contribuir ou esclarecer dúvidas, entre em 
contato pelo e-mail comunicacao@ctgbr.com.br.

O modelo de negócio da CTG Brasil tem uma conexão 
mais intrínseca com os ODS 7, 8 e 15. Por isso, após 
a identificação dos temas mais relevantes para a 
gestão da sustentabilidade, a companhia estará 
focada em ampliar e fortalecer as contribuições para 
o alcance das metas estabelecidas nesses aspectos.

Temas materiais da CTG Brasil
Clique sobre cada um dos temas para saber mais sobre a relevância deles nas operações e 
como estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU.

7 GRI 102-44 | 102-47 | 102-49 | 102-53 | 103-1

CTG Energia

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019
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PERFIL DE ATUAÇÃO

A CTG Brasil opera 12 usinas hidrelétricas (UHEs) e duas pequenas centrais 
hidrelétricas (PCHs), além de deter participações em outras três UHEs e 11 parques 
eólicos, sendo assim a segunda maior geradora privada de energia do país. 
Os ativos totalizam 8,3 GW de capacidade instalada, o que representa 5% do 
parque gerador brasileiro, e são gerenciados por quatro empresas operacionais 
controladas: Rio Paraná, Rio Paranapanema, Rio Canoas e Rio Verde. 

A expertise para a gestão dessas unidades é fortalecida pela integração e 
troca de conhecimentos com a matriz, a China Three Gorges Corporation, 
maior produtora de energia hidrelétrica do mundo, com presença em mais de 
40 países e 131 GW de capacidade instalada. A comercialização da garantia 
física das usinas operadas no Brasil é feita de modo integrado, levando-se em 
consideração o ambiente de contratação (livre ou regulado), a estratégia de risco 
e comercialização e a exposição ao risco hidrológico, entre outros fatores. 

A CTG Brasil é a holding do Grupo no Brasil, com sede em São Paulo (SP), onde 
estão concentradas todas as atividades de suporte corporativo às operações, 
cujos custos são rateados entre as empresas operacionais de acordo com um 
Contrato de Compartilhamento de Recursos Humanos, aprovado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Adicionalmente, a CTG Brasil Serviços 
Administrativos Ltda., com sede em Curitiba (PR), possui o Centro de Serviços 
Compartilhados, cujos serviços são prestados à CTG Brasil e às empresas 
operacionais por meio de um Contrato de Prestação de Serviços, também 
aprovado pela Aneel.

Em 2019, as operações diretamente controladas pela CTG Brasil geraram  
29,6 TWh de energia, o suficiente para abastecer uma cidade com 
aproximadamente 10 milhões de pessoas no mesmo período1. A receita 
operacional líquida no período somou R$ 4,8 bilhões e os investimentos  
em expansão (CAPEX), direcionados principalmente para a modernização dos 
ativos, totalizaram R$ 595,6 milhões.

20.609

622
621

Produção de energia (GWh)

 Rio Paraná 
 Rio Paranapanema
 Rio Verde
 Rio Canoas

7.741

1 Considerando que 1 MW médio é suficiente para o abastecimento de uma cidade com aproximadamente 3 mil 
habitantes, de acordo com o Boletim Energético da Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo.

GRI 102-1 | 102-2 | 102-3 | 102-5 | 102-7 | EU2 | 103-1 | 103-2 | 103-3

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019
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2013

Constituição  
da companhia  

no país

2014

Aquisição de 
participações nas  

UHEs Santo Antônio 
do Jari (PA), Cachoeira 
Caldeirão (AP) e São 

Manoel (MT)

2015

Início do portfólio com 
controle direto, por 

meio da aquisição das 
UHEs Salto e Garibaldi, 

e diversificação das 
participações, com 
investimentos em  

11 parques eólicos da  
EDP renováveis

Trajetória da CTG Brasil

2016

Posicionamento como a 
segunda maior geradora 
privada no Brasil com a 
incorporação das UHEs 

Jupiá e Ilha Solteira, 
que compuseram a 

Rio Paraná, e de outras 
oito UHEs e duas 

PCHs da Duke Energy, 
consolidadas na Rio 

Paranapanema

2017

Início do programa  
de modernização das 
usinas da Rio Paraná,  

que abrangerá 
investimentos da ordem 
de R$ 3 bilhões ao longo 

de uma década

2018-2019 

Conclusão da modernização 
das UHEs Chavantes e 

Capivara, com aumento das 
respectivas capacidades 

instaladas. Fortalecimento da 
integração entre as equipes 

e os procedimentos das 
empresas adquiridas, elevando 

o nível de prontidão da 
companhia para um novo ciclo 

de crescimento

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019
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Como a CTG Brasil atua no país
No setor elétrico brasileiro, a cadeia de valor está organizada  
em três grandes segmentos e dois ambientes de contratação.   
Clique nas caixas de texto do desenho e entenda como eles funcionam  
e qual é o papel da CTG Brasil em cada um deles.

GRI 102-611 

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019

CTG Energia
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Usinas hidrelétricas (UHEs) 
controladas diretamente

1  UHE Jupiá • 1.551,2 MW • Operada pela Rio Paraná
2  UHE Ilha Solteira • 3.444 MW • Operada pela Rio Paraná
3  UHE Jurumirim • 100,9 MW • Operada pela Rio Paranapanema
4  UHE Taquaruçu • 525 MW • Operada pela Rio Paranapanema
5  UHE Salto Grande • 73,8 MW • Operada pela Rio Paranapanema
6  UHE Rosana • 354 MW • Operada pela Rio Paranapanema
7  UHE Capivara • 643 MW • Operada pela Rio Paranapanema
8  UHE Chavantes • 414 MW • Operada pela Rio Paranapanema
9  UHE Canoas I • 82,5 MW • Operada pela Rio Paranapanema
10  UHE Canoas II • 72 MW • Operada pela Rio Paranapanema
11  UHE Garibaldi • 192 MW • Operada pela Rio Canoas
12  UHE Salto • 116 MW • Operada pela Rio Verde 

Pequenas centrais  
hidrelétricas (PCHs)

13  PCH Palmeiras • 16,5 MW • Operada pela  
 Sapucaí-Mirim, controlada da Rio Paranapanema
14  PCH Retiro • 16 MW • Operada pela Sapucaí-Mirim,  
 controlada da Rio Paranapanema

Usinas hidrelétricas (UHEs)  
com participação acionária

15  UHE Cachoeira Caldeirão • 219 MW

 Participação acionária da CTG Brasil • 50%
16  UHE Santo Antônio do Jari • 392,95 MW

 Participação acionária da CTG Brasil • 50%
17  UHE São Manoel • 735,8 MW

 Participação acionária da CTG Brasil • 33,33%

Parques eólicos  
com participação acionária

Participação acionária da CTG Brasil • 49%
18  Parques Eólicos Aroeira, Jericó,  
 Umbuzeiros e Aventura I • 126,9 MW
19  Parques Eólicos Baixa do  
 Feijão I, II, III e IV • 120 MW
20  Parque Eólico Horizonte • 4,8 MW
21  Parque Eólico Água Doce • 9 MW
22  Parque Eólico Tramandaí • 70 MW

Operações  
da CTG Brasil

GRI 102-4 | EU1

15

16
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Em cada usina, está identificada a respectiva capacidade instalada.

Relatório Anual de 
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PROPÓSITO E ESTRATÉGIA

Ao longo de 2019, a CTG Brasil promoveu um grande 
movimento de transformação da sua cultura corporativa, 
que resultou na revelação de seu propósito e na revisão dos 
seus valores organizacionais. “Desenvolver o mundo com 
energia limpa em larga escala” sintetiza como propósito 
corporativo a oferta de valor que a CTG Brasil tem a  
oferecer para a sociedade. Cinco valores consolidam os 
aspectos-chave dessa cultura organizacional.

Um diferencial nesse processo de transformação foi a forma 
como a cultura foi construída, de maneira colaborativa, 
fortalecendo a participação de todos os colaboradores em 
diferentes etapas do projeto Nosso Jeito para uma visão 
transversal da companhia e o alinhamento estratégico 
e de posicionamento. De forma colaborativa, equipes 
multidisciplinares lideraram as diversas etapas de trabalho, 
que incluíram a pesquisa de identificação da cultura 
atual (com 98% de adesão dos colaboradores), entrevistas 
individuais com executivos, mapeamento de redes 
organizacionais (com 83% de adesão), além de grupos focais 
e diversos workshops de construção coletiva.

Em dezembro de 2019, durante um encontro de todos os 
colaboradores com o Diretor Presidente da CTG, o propósito 
e os valores foram divulgados para o público interno. Em 
2020, workshops de cultura serão conduzidos em cada 
unidade, envolvendo 100% dos colaboradores não somente 
na disseminação, mas também na evolução dessa cultura e 
no entendimento de como cada um pode percebê-la em seu 
dia a dia. Esses momentos presenciais contarão ainda com 
o reforço de um calendário de campanhas internas, com 
histórias inspiradoras e a divulgação intensiva da cultura 
corporativa. Além disso, processos serão revistos de forma a 
colocar em prática essa nova cultura.

Valores

Priorizamos a vida
Para nós, a segurança e o cuidado  
com as pessoas e o meio ambiente  
sempre vêm em primeiro lugar

Pessoas são  
a nossa energia
Acreditamos que cada um tem muito  
a oferecer e que a diversidade nos  
permite chegar ainda mais longe, juntos

Integridade, sempre
Para nós, a ética é inegociável  
e permeia tudo o que fazemos

Excelência em tudo
Trabalhamos para nos superar a cada dia. 
Entendemos que a eficiência está no  
jeito simples de fazer as coisas

Inovamos para transformar
Somos ousados e conectados. 
Colaboramos para entregar soluções  
que criam valor para todos

Propósito

Desenvolver  
o mundo com 

energia limpa em  
larga escala

GRI 102-16

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019

CTG Energia



14 

A demanda por energia no Brasil tende a aumentar 
no médio e longo prazo, mediante a recuperação da 
atividade econômica, e a infraestrutura para suportar 
essa evolução já precisa estar disponível para quando 
esse momento chegar. Além disso, o contexto de 
combate às mudanças climáticas e descarbonização 
da matriz energética, reforçado pelas metas brasileiras 
no Acordo de Paris, exige que essa expansão ocorra em 
fontes renováveis. A modernização do marco regulatório 
do setor, por sua vez, abre oportunidades para novos 
modelos de negócios e um ambiente ainda mais 
dinâmico para a compra e venda de energia. Por fim, 
as inovações e o desenvolvimento de tecnologias vêm 
transformando a forma como a sociedade consome 
energia e podem contribuir ainda para mais eficiência e 
confiabilidade na gestão dos ativos de geração.

Diante desse cenário, a CTG Brasil definiu o seu  
Plano Estratégico que irá guiar o crescimento e as 
prioridades da companhia no país. Para orientar a  
gestão dos negócios, quatro direcionadores estratégicos 
foram desenhados.

O primeiro é a excelência operacional, que significa 
operar as usinas com os mais altos padrões de qualidade 
e segurança e conduzir todos os processos de acordo 
com as melhores práticas de mercado, buscando soluções 
simples e ágeis. O segundo é a disciplina financeira, 
no qual a companhia deve estabelecer uma cultura 
de eficiência e austeridade, garantindo que todos 
os processos e iniciativas visem à criação de valor. O 
terceiro é a eficiência comercial, em que a CTG Brasil 
usará soluções inovadoras para otimizar a relação entre 
risco e retorno nas vendas de energia. E, por último, o 
crescimento sustentável, que sugere o desenvolvimento 
de competências e o uso das vantagens competitivas para 
o crescimento e fortalecimento do negócio no longo prazo.

Planejamento estratégico

Direcionadores 
estratégicos

Crescimento 
sustentável

Excelência 
operacional

Disciplina 
financeira  

e eficiência  
de custos

Eficiência 
comercial

GRI 102-15 | 103-1 | 103-2 | 103-3

Esse plano, que tem como objetivo fazer com que a companhia esteja 
pronta para aproveitar as oportunidades no setor elétrico quando 
o Brasil retomar o ritmo de crescimento, foi comunicado para toda 
a liderança com o nome de “Caminhos para o nosso futuro”, para 
que assim todos estejam alinhados e caminhando em uma mesma 
direção. Com foco em fontes renováveis e nos investimentos em 
modernização e tecnologia, a CTG Brasil continuará posicionada 
como importante player, fortalecendo a sua relevância para o 
desenvolvimento do país.

Definido em 2019, o Plano Estratégico garante 
a prontidão da companhia para aproveitar 

oportunidades de crescimento em fontes 
renováveis, fortalecendo sua relevância no país
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GESTÃO DA  
SUSTENTABILIDADE

Evidente no propósito e na natureza de negócios da CTG 
Brasil, o compromisso com o desenvolvimento sustentável 
é assegurado pela Política de Sustentabilidade, 
estruturada em 2017. Esse instrumento define seis pilares 
sobre os quais a companhia vem atuando com o objetivo 
de construir sua estratégia de sustentabilidade.

Pilares de sustentabilidade  
da CTG Brasil

Engajamento 
com a  

comunidade

Atuação responsável

Sustentabilidade

Sustentabilidade  
e inovação nas 

operações

Responsabilidade  
na cadeia  
de valor

Proteção  
ambiental

Desenvolvimento 
e bem-estar dos 

colaboradores
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Após a aprovação da Política de Sustentabilidade, a 
CTG Brasil estruturou uma área corporativa dedicada 
à governança do tema. O objetivo é fazer com que a 
abordagem de gestão esteja, cada vez mais, alinhada aos 
princípios do Pacto Global, iniciativa da ONU da qual a 
companhia é signatária desde 2017.

Em 2019, foi conduzido um processo para a construção 
da matriz de materialidade que estabelece os temas 
centrais para a gestão da sustentabilidade, à luz do 
contexto de atuação e principais expectativas dos 
públicos de relacionamento engajados (saiba mais sobre 
esse trabalho na página 5). Essa matriz, em conjunto 
com a Política, subsidia a construção da estratégia 
corporativa de sustentabilidade. Entre os outros avanços 
do ano, também se destacaram um mapeamento de 
demandas de sustentabilidade do setor elétrico, que 
identificou exigências do mercado e como elas estão 
sendo trabalhadas pelo setor, e os avanços na estratégia 
de envolvimento com as comunidades (saiba mais na 
página 59).

Essa evolução contínua do modelo de gestão é 
acompanhada pelo Comitê de Sustentabilidade, 
grupo multidisciplinar que tem o objetivo de orientar 
e direcionar os planos de ação desenvolvidos. Essa 
estrutura é formada por representantes das áreas de 
Meio Ambiente, Saúde e Segurança, Jurídica, Marca, 
Comunicação & Sustentabilidade, Controladoria, Recursos 
Humanos, Operação & Manutenção e Planejamento 
Estratégico. Ao longo de 2019, a fim de aprimorar o 
conhecimento dos participantes, as reuniões do Comitê 
contaram com convidados palestrantes externos, que 
abordaram temas de sustentabilidade relevantes para 
o contexto de atuação da CTG Brasil. A Diretoria de 
Marca, Comunicação e Sustentabilidade é a instância 
responsável pela facilitação das diversas iniciativas, 
viabilizando a execução dos projetos e a consolidação 
dos resultados alcançados.

A Política de Sustentabilidade, de 2017,  
e a matriz de materialidade, realizada em 

2019, subsidiam a construção da estratégia 
corporativa para a gestão de riscos e 

impactos econômicos, ambientais e sociais

7áreas
compõem o Comitê  
de Sustentabilidade  
da CTG Brasil
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

Benchmarking  
Brasil 2019

O case “Controle da  
infestação por mexilhão-dourado por indução genética da 
infertilidade” foi o segundo colocado na categoria Sênior 
de Melhores Práticas e Projetos de Sustentabilidade pelo 
Prêmio Benchmarking Brasil. A iniciativa é reconhecida no 
país por certificar e compartilhar boas práticas em gestão de 
sustentabilidade, com metodologia própria e a participação 
de especialistas de diferentes países nas bancas avaliadoras.

Brasil  
Bioeconomia 2019

Essa mesma pesquisa da CTG Brasil  
para controle biotecnológico do mexilhão-dourado foi premiada 
na categoria Ideias do Prêmio Brasil Bioeconomia. Promovido pela 
Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial (ABBI), a iniciativa dá 
visibilidade aos avanços das companhias nesse campo e é entregue 
anualmente no Fórum Brasil Bioeconomia, que reúne representantes 
de indústrias, instituições de pesquisa e finanças, governo, investidores, 
ONGs, startups e sociedade civil.

Anuários Valor 1000 e  
Valor Grandes Grupos

Pelo terceiro ano consecutivo, a  
CTG Brasil integra os rankings das 1000 
maiores empresas e dos 200 maiores  
grupos no país, elaborados pelo jornal  
Valor Econômico. Os levantamentos  
consideram critérios financeiros, como  
receita líquida, Ebitda, lucro líquido e rentabilidade. Na lista 
das mil maiores, figura também a Rio Paranapanema.

Prêmio  
Eloy Chaves

Em 2019, a Rio Paranapanema foi reconhecida  
com a medalha de prata do Prêmio Eloy Chaves,  
promovido pela Associação Brasileira de  
Companhias de Energia Elétrica (ABCE) desde  
1980 para premiar as empresas do setor elétrico  
com melhor desempenho em segurança.

GRI 103-3
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SEGURANÇA EM  
PRIMEIRO LUGAR

O compromisso da CTG Brasil com a 
segurança de cada uma das pessoas 
que trabalha em suas usinas e 
escritórios é inegociável. Um amplo 
sistema de gestão de saúde e segurança 
ocupacional (SSO) abrange práticas 
para a prevenção de acidentes e o 
fortalecimento da cultura nesse tema, 
além da identificação de riscos e da 
investigação de acidentes, permitindo o 
contínuo aprimoramento das diretrizes 
e programas. Esse sistema é aplicável a 
todos os colaboradores e prestadores 
de serviço e inclui auditorias periódicas 
corporativas e da CTG Corporation. 

A base para esse sistema está na 
Política de Saúde e Segurança no 
Trabalho e nas Regras de Ouro, sete 
premissas para a atuação segura 
disseminadas a todas as operações. 
A formalização dos procedimentos de 
gestão, bem como a integração entre as 
equipes de segurança com os times de 
operação em cada unidade, assegura 
a implementação adequada desses 
direcionadores.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-1 | 403-8 | EU16

Principais iniciativas  
em saúde e segurança 
Clique em cada uma das práticas listadas a  
seguir para conhecer melhor como elas contribuem 
para um ambiente de trabalho mais seguro

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019

CTG Energia



20 

No âmbito da prevenção, o principal indicador de 
gestão é o Índice de Segurança Preventiva (ISP), criado 
em 2018 e implantado em todas as usinas no último 
ano. Periodicamente, as equipes inspecionam as 
áreas operacionais para verificar as condições de 
segurança, o uso de equipamentos de proteção e a 
adoção correta dos procedimentos. Essas avaliações 
geram uma nota, que mensalmente é consolidada 
em um ranking para comparação entre as usinas. Ao 
final do ano, uma premiação (melhor performance e 
melhor evolução) é realizada pelo CEO da companhia 
como maneira de reconhecimento pelo bom trabalho.

Ainda nessa esfera de atuação, uma evolução 
significativa no período foi a criação do programa 
de segurança comportamental Conte Comigo, que 
sistematiza a observação de comportamentos 
dos colaboradores e incentiva que os profissionais 
identifiquem e conversem com os colegas sobre atos 
inseguros. Cerca de 1.200 pessoas foram treinadas na 
metodologia, inclusive dos escritórios corporativos. 

Outra frente importante para disseminar uma cultura 
de segurança são os treinamentos. Esses cursos 
incluem aqueles previstos na legislação e, também, 
módulos específicos para os requisitos da CTG Brasil 
que superam as exigências legais aplicáveis às 
operações. A regularidade dos certificados nesses 
cursos é acompanhada internamente para os 
colaboradores e exigida das contratadas por meio da 
apresentação de documentações comprobatórias. O 
fornecimento de equipamentos de proteção individual 
e coletiva é gerenciado da mesma forma, com 
constante monitoramento das equipes mesmo nos 
casos em que a responsabilidade por disponibilizar 
essas proteções seja das contratadas.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-5 | EU16 | EU18

Em 2019

Avaliação  
de riscos

Foram conduzidas mais de 200 
inspeções de segurança, identificando 

cerca de 900 oportunidades de 
melhoria, com 98% dos planos de 

ação implementados

Qualificação  
contínua

Foram promovidas 
mais de 25 mil horas de 

capacitação no tema 
para colaboradores e 

terceiros
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No último ano, um destaque em treinamentos foi 
a formação de todos os colaboradores das usinas, 
inclusive administrativos, em percepção de risco, 
aprimorando a capacidade de cada profissional de 
identificar adequadamente as condições de trabalho 
antes de iniciar qualquer atividade. Essa iniciativa está 
alinhada ao programa 4Ps, adotado desde 2018, que 
estimula o trabalhador a parar por alguns minutos, 
pensar sobre os riscos diante dele, prevenir-se com 
as medidas necessárias e só então prosseguir com a 
atividade. O sistema de gestão prevê ainda o direito de 
recusa a todos os trabalhadores, que podem se negar 
a realizar determinada ação se avaliarem que não 
dispõem das condições adequadas.

O engajamento de colaboradores e terceiros para 
que eles mesmos comuniquem situações de risco ou 
sugiram melhorias é fundamental para o fortalecimento 
da cultura de segurança. Na rotina diária de trabalho, o 
programa Ops, Quase! disponibiliza um canal exclusivo 
para que os trabalhadores e terceiros comuniquem 
condições e comportamentos inseguros, reforçando o 
papel protagonista de cada um na promoção de um 
ambiente de trabalho adequado para todos.

De maneira estruturada, as Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes (CIPAs) são um fórum 
importante de discussão e planejamento. Formadas por 
colaboradores de diversas áreas de níveis hierárquicos 
em cada uma das unidades, as CIPAs são responsáveis 
por promover ações de conscientização e propor 
melhorias de gestão, com a participação direta de 
representantes e abrangendo 100% das operações.

Canais de diálogo

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-2 | 403-4
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São elas que organizam, anualmente, 
a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (SIPAT). Em 2019, 
essa iniciativa foi realizada de maneira 
integrada para todas as unidades e 
teve como tema principal o cuidado 
com as mãos, por meio de palestras e 
materiais sobre as precauções a serem 
tomadas no dia a dia das atividades. 
Durante essa programação especial, 
as usinas realizaram simultaneamente 
uma inspeção de segurança preventiva, 
com a participação dos membros das 
CIPAs e dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em  
Medicina do Trabalho (SESMTs), 
formados pelas equipes de saúde e 
segurança em cada localidade.

Corporativamente, a CTG Brasil conta 
com o Comitê Multidisciplinar de 
Meio Ambiente, Saúde e Segurança 
(EHS – Environmental, Health and 
Safety), liderado pelo Vice-Presidente 
de Operações e do qual participam 
também os Diretores de Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança, Operações e 
Manutenção, Administrativo, de 
Engenharia, de Recursos Humanos, 
Jurídico e de Comunicação. Esse  
comitê se reúne a cada dois meses  
para acompanhar a evolução dos 
indicadores e das ações da companhia 
nesses temas. Em caso de ocorrências 
críticas, seus integrantes podem ser 
convocados de forma extraordinária, 
garantindo a agilidade para a tomada 
de decisão colegiada.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-4

As CIPAs e o Comitê Multidisciplinar de Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança são as principais instâncias 
colegiadas para a análise de iniciativas, práticas e 
indicadores em saúde e segurança do trabalho

22 
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CUIDADOS  
COM A SAÚDE

Em 2019, a CTG Brasil padronizou para todas as 
suas unidades os exames periódicos obrigatórios 
de saúde. Anualmente, todos os colaboradores 
passam por essas avaliações e são orientados 
pelos médicos do trabalho sobre hábitos de vida 
saudáveis. Entre os principais benefícios oferecidos 
corporativamente nesse sentido, destacam-se os 
planos de assistência médica e odontológica, o 
Gympass, que permite a utilização de academias 
conveniadas, e o Apoio PASS (Programa de 
Assistência ao Empregado), que oferece assistência 
psicológica, social, financeira e jurídica a todos os 
colaboradores e seus dependentes.

Além de cumprir com essa rotina periódica de 
exames, prevista pela legislação brasileira, a 
companhia estruturou no último ano o Comitê 
de Saúde, que planejou o conjunto de ações 
em prol da saúde e qualidade de vida dos 
colaboradores. Exemplos dessas iniciativas foram 
a disponibilização de vacinas contra a gripe, 
anualmente, as campanhas de prevenção ao 
câncer de mama e próstata, com o Outubro Rosa  
e o Novembro Azul, e o Encontro de Gestantes,  
que preparou as futuras mães para a chegada  
do bebê com aulas teóricas e práticas. No  
escritório de São Paulo, foi realizado o primeiro 
screening de saúde, que identificou a condição 
de saúde dos colaboradores a fim de subsidiar 
programas de prevenção.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-3 | 403-6
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INDICADORES  
DE SEGURANÇA

As taxas de frequência e de gravidade de 
acidentes são monitoradas mensalmente nas 
unidades, tanto para os colaboradores quanto 
para os terceiros. Essa gestão abrangente 
para todos os trabalhadores é uma premissa 
da companhia, que valoriza a vida dos 
profissionais independentemente da condição 
como empregados diretos ou indiretos. Esses 
indicadores são gerenciados para cada unidade 
e separadamente para as atividades de 
modernização em Ilha Solteira e Jupiá.

Em 2019 não foi registrado nenhum incidente 
envolvendo colaboradores, porém houve seis 
acidentes envolvendo funcionários contratados de 
terceiros prestadores de serviços, sendo um deles, 
em dezembro, uma ocorrência fatal nas obras 
de modernização da Rio Paraná. Todo o auxílio 
necessário foi fornecido pela companhia, que, em 
conjunto com a empresa contratada, investigou as 
causas raiz do acidente e alterou o procedimento 
operacional que ocasionou a fatalidade em questão, 
para que esse tipo de situação não mais se repita. 

Indicadores de segurança do trabalho*
2019 2018 2017

Número de horas-homem trabalhadas

Número total de acidentes registráveis

Taxa de frequência de acidentes registráveis

Número de acidentes com afastamento

Taxa de frequência de acidentes com afastamento

Número de dias perdidos

Taxa de gravidade de acidentes

Número de acidentes que resultaram em óbito

Taxa de frequência dos acidentes que resultaram em óbito

Colaboradores

1.999.542

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Terceiros

2.374.552

6

2,51

1

0,42 

6.003

1.372,40 

1

0,42

*Taxas calculadas com o fator de 1 milhão de horas-homem trabalhadas.

Colaboradores

1.842.278

4

2,17

3

1,63

36

19,54

0

0,00

Terceiros

2.676.772

15

5,60

2

0,75

123

45,95

0

0,00

Colaboradores

1.713.735

6

3,50

3

1,75

23

13,42

0

0,00

Terceiros

1.633.263

13

7,96

4

2,45

53

32,45

0

0,00

O monitoramento 
das taxas de 
frequência e 

gravidade abrange 
colaboradores 
e terceiros das 

operações e das 
atividades de 

modernização

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-9

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019

CTG Energia



25 GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | EU16

Compromisso compartilhado

A seriedade com que a CTG Brasil gerencia aspectos de saúde e segurança é estendida 
aos parceiros que prestam serviços nas unidades. Para isso, a integração das equipes em 
campo no dia a dia e o diálogo entre as lideranças da companhia e das contratadas em 
reuniões periódicas são fundamentais. A companhia busca consolidar essa prática em 
suas atividades, superando as dificuldades, inclusive, de idioma entre brasileiros e chineses.

Em 2019, esse alinhamento de requisitos e premissas de trabalho evoluiu com a 
formatação do Plano de Segurança de Contratadas. Entre outras medidas previstas nesse 
plano, a CTG Brasil definiu um processo de pré-qualificação dos parceiros em segurança, 
para só então estarem aptos a serem contratados, e incluiu cláusulas específicas nos 
contratos, que preveem penalidades financeiras em caso de não cumprimento das 
exigências previstas em segurança do trabalho.

Relatório Anual de 
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NOSSO  
JEITO DE FAZER

A CTG Brasil busca, cada vez mais, estimular a 
colaboração entre suas equipes, fortalecendo o 
intercâmbio de conhecimentos entre áreas para 
a condução de projetos multidisciplinares, entre 
gerações para a aceleração de aprendizados 
e entre brasileiros e chineses, na troca de 
conhecimentos e convivência harmônica 
entre as duas culturas. Esse espírito foi ainda 
mais fortalecido, em 2019, com a revelação do 
propósito e a revisão dos valores da companhia 
(saiba mais na página 13), além dos treinamentos 
interculturais promovidos para os colaboradores.

A internalização desse jeito de trabalhar é o 
principal desafio futuro da companhia, com a 
disseminação da nova cultura organizacional 
para todos os colaboradores ao longo de 2020. 
Esse trabalho envolverá mais de mil pessoas, 
entre colaboradores e terceiros que atuam 
nas unidades – no encerramento de 2019, a 
equipe própria da CTG Brasil contava com 877 
colaboradores e 24 estagiários.

Na comparação anual, o quadro funcional da 
CTG Brasil apresentou um crescimento de 8%, 
em linha com o desenvolvimento dos negócios. 
A única alteração significativa foi a transferência 
de 68 colaboradores da Rio Verde para a CTG 
Serviços, o que impactou também a evolução da 
taxa de rotatividade.

Nosso quadro funcional*

600 635 707

2017 2018 2019

745

 Homens
 Mulheres

*Considera colaboradores CLT e aprendizes, sendo 
que todos eles atuam em período integral.

145
178

170
813

877

Rotatividade

2017 2018 2019

 Taxa de rotatividade
 Turnover voluntário

13,2%

3,8%

8,5%

2,9%

13,8%

5,5%

GRI 102-7 | 102-8 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 401-1

CTG Energia
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Boas-Vindas

A chegada de novos colaboradores, sejam eles 
brasileiros ou chineses, é um momento importante 
para a integração dos profissionais com os valores e as 
operações. Em 2019, a companhia iniciou um programa 
de visitas às usinas para os recém-chegados. O resultado 
foi avaliado como positivo pelos participantes e levou à 
programação de duas novas turmas em 2020, previstas 
para julho e dezembro.

A jornada de integração dos colaboradores chineses que 
vêm ao Brasil por meio de um programa de intercâmbio 
da CTG Corporation também ganhou um novo formato 
no último ano. Com uma abordagem mais estruturada, 
a jornada inclui cursos de inglês antes da vinda ao 
Brasil e uma semana de integração na sede da CTG 
Brasil no momento de chegada ao país, antes do início 
das atividades de trabalho nas usinas. Além disso, 
os colaboradores chineses e suas equipes brasileiras 
passaram por treinamentos interculturais, com o objetivo 
de fortalecer a conexão entre os profissionais das duas 
nações e ampliar a visão dessas culturas.

Dia da Família

O Dia da Família é uma ação desenvolvida em todas 
as usinas e no escritório corporativo para fortalecer 
a relação entre os colaboradores e a CTG Brasil e o 
orgulho de pertencer. Os familiares dos funcionários são 
convidados para conhecer as hidrelétricas e a sede da 
companhia e entender como a companhia gera energia 
renovável. As iniciativas para prevenção de acidentes 
e proteção das pessoas também são apresentadas, 
mostrando o cuidado e a atenção com a vida de seus 
parentes. Em 2019, o evento contou com a participação 
de 233 familiares dos colaboradores.

Team Building

A fim de fortalecer a integração e a alta 
performance nas equipes, foram realizadas em 
2019 seis ações de team building. Nesse formato, 
os participantes reúnem-se e participam de 
dinâmicas e palestras que incentivam o trabalho 
de equipe e o senso de pertencimento e realização 
no trabalho. As edições do último ano envolveram 
as áreas de Engenharia e CAPEX, Centro de 
Serviços Compartilhados, Supply Chain, Jurídico, 
Recursos Humanos e Marca, Comunicação & 
Sustentabilidade.

CTG Energia

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019



29 

QUALIFICAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO

A estruturação da Academia CTG Brasil ao longo de 2019 
transformou em realidade uma nova visão para a criação da cultura 
de aprendizagem desejada pela companhia. A proposta de valor 
é proporcionar experiências de desenvolvimento que vão além do 
aprendizado formal em sala de aula e despertar nos profissionais o 
protagonismo de aprender e se aprimorar para elevar a performance 
pessoal de forma conectada à estratégia organizacional. 

O trabalho de construção desse ecossistema de aprendizagem, 
composto de seis pilares, foi mais uma iniciativa colaborativa na 
companhia. Cada pilar da Academia conta com dois sponsors, 
Diretores que lideram a estruturação do portfólio em cada área 
do conhecimento e que serão responsáveis pelo aprimoramento 
contínuo dos conteúdos disponibilizados, além de fomentarem a 
cultura de aprendizagem, promovendo a gestão do conhecimento.

De maneira complementar, foi criado o Learning Team, equipe 
multidisciplinar composta de 20 profissionais que possuem a função 
de identificar as principais demandas de aprendizagem e que hoje 
fazem parte da Academia CTG Brasil Digital. Além disso, um parceiro 
externo, especializado em aprendizagem corporativa, auxiliou em 
todo o processo de estruturação desse ecossistema.

O lançamento oficial dessa nova abordagem para o desenvolvimento 
dos nossos profissionais ocorrerá em 2020, com a apresentação de 
dois grandes projetos: Programa de Desenvolvimento de Liderança, 
que abrangerá todos os líderes da companhia, e Academia CTG Brasil 
Digital, plataforma contendo conteúdos relativos aos seis pilares e 
que serão oferecidos a todos os profissionais. Os demais programas 
serão implementados ao longo do ano. 

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 404-2

Pessoas  
e cultura

Gestão e  
tecnologia

Excelência  
operacional

Estratégia  
de mercado

Inovação e  
descobertas

 
Liderança

Pilares da Academia CTG
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12  
 sessões 
para multiplicar o 
conhecimento interno,  
com a participação de

184
participaram dos 
programas de subsídios

em cursos  
de idiomas

77

155 profissionais 

Essa ação está alinhada à 
Política de Treinamento e 
Desenvolvimento, que prevê, além 
das ações corporativas, gerenciais 
e técnicas de qualificação, a oferta 
de subsídios para a formação 
educacional e de idiomas e 
o incentivo à participação 
em congressos e palestras. A 
multiplicação de conhecimentos 
internos é outro vetor nessa frente 
e foi consolidada no período com 
a criação dos programas Energy 
Experts e CTG Experts, em que 
colaboradores compartilharam 
conteúdo sobre temas de maior 
relevância para o negócio e 
os mercados de atuação da 
companhia.

profissionais 

107
deles em formações 
de educação 
continuada

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 404-2
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Desde que começou suas operações, a CTG Brasil 
recebe colaboradores chineses da CTG Corporation 
para fortalecer a integração de culturas e a troca 
de conhecimentos. Em 2019, esse intercâmbio 
passou a ocorrer como uma via de mão dupla, com 
a primeira turma de profissionais brasileiros indo 
para a China pelo Programa International Leadership 
Assignment, desenvolvido localmente. Aberta a 
especialistas e consultores que queiram se tornar 
líderes no futuro e para quem já é líder e ocupa os 
cargos de Coordenadores e Gerentes, a iniciativa foi 
amplamente divulgada para o público interno.

Experiência internacional

No último ano, 50,8 mil horas foram 
dedicadas para o treinamento dos 
colaboradores. Entre essas ações, 
mereceram destaque os cursos voltados 
ao compromisso com a segurança, 
tendo a Vida como valor número 1.  
Os treinamentos in company e as 
formações on the job, em que o 
profissional aprende atuando no dia 
a dia e de forma prática, também 
contribuíram para o aumento da oferta 
de qualificações, impulsionando o 
crescimento de 29% da média de horas 
de treinamento por colaborador. Nesse 
período, também foi desenvolvida uma 
matriz de treinamento técnico para 
operadores, implementada para os 
50 profissionais admitidos no ano. A 
ferramenta serve de referência para os 
planos de desenvolvimento individuais, 
combinando ações presenciais, cursos 
on-line e on the job, e será estendida a 
toda a operação em 2020.

A oferta de treinamentos dentro da companhia, a 
formação prática e os subsídios para a qualificação 

educacional e de idiomas estão alinhados à Política de 
Treinamento e Desenvolvimento

Média de horas de  
treinamento por colaborador

36,0 44,9 58,0

2017 2018 2019

Nove colaboradores foram selecionados, 
sendo que quatro deles viajaram para 
a CTG Corporation entre outubro e 
dezembro de 2019, momento em que 
puderam entender um pouco mais 
sobre os negócios no mundo e a cultura 
chinesa. Outros cinco farão o intercâmbio 
em 2020. Nesse ano, a companhia 
pretende ainda desenvolver um programa 
similar voltado para a área técnica, 
fortalecendo o capital intelectual dos 
times de operações.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 404-1 | 404-2
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CARREIRA  
E SUCESSÃO

Tão importante quanto desenvolver 
conhecimento é preservar esse aprendizado de 
uma vida inteira. Com esse objetivo, a CTG Brasil 
começou em 2019 o planejamento de sucessão 
para a área de Operações & Manutenção 
(O&M). que foca em estabelecer um processo 
estratégico para planejar o investimento, 
minimizando a descontinuidade do negócio e 
preparando a transição do banco de talentos de 
forma sustentável.

O primeiro movimento surgiu de um contexto 
específico nas usinas da companhia, em que 
cerca de 70% das equipes se enquadram em 
uma categoria especial de aposentadoria 
e que exigirá, em um horizonte de até três 
anos, que esses colaboradores se aposentem. 
Incorporar o conhecimento adquirido por essas 
pessoas ao longo de sua trajetória profissional 
é fundamental para que a companhia 
sustente as operações com altos índices de 
confiabilidade e eficiência.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 404-2
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Programa de Sucessão

Mapeamento dos 
conhecimentos 

prioritários

Assessment  
para identificação 

de sucessores

Estruturado em 2019,  
o Programa de Sucessão visa reter o 
conhecimento e facilitar a transição  
do banco de talentos da companhia  
de forma sustentável

Definição  
do mapa de  

sucessores e PDIs

Planejamento  
de transição  
de carreira

O plano está estruturado em quatro pilares 
(conheça-os no diagrama ao lado), que 
definem programas e processos com foco 
em gestão do conhecimento e preparo de 
profissionais para atuar em posições de 
maior complexidade. Em 2019, realizamos 
dois pilares, que têm como objetivo maior 
estruturar os mapeamentos de conhecimentos 
técnicos prioritários e de prontidão e 
potencial dos futuros sucessores. Para isso, 
foram aplicadas avaliações para toda a 
liderança de O&M, que levarão aos planos de 
desenvolvimento individual desses potenciais.

A partir dessas ações, os esforços em 2020 
estarão direcionados para a visão consolidada 
do mapa de sucessores e a elaboração dos 
planos de desenvolvimento individual para 
preparar esses futuros líderes. Outra frente de 
trabalho é o planejamento da melhor forma 
de fazer essa transição para quem está saindo 
da empresa. O cuidado da CTG Brasil com 
as pessoas irá se refletir, também, na busca 
pela forma mais respeitosa de auxiliar esses 
profissionais na transição de suas carreiras.

Outra frente para o desenvolvimento 
de carreira é o Programa Nova Geração, 
desenvolvido em 2018 e que será reeditado 
em 2020. A iniciativa apoia o planejamento 
sucessório da companhia a partir de um 
processo de aprendizagem, no qual gestores 
de O&M atuam como tutores de jovens 
técnicos, preparando-os para novos desafios.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 404-233 
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A calibração de performance é uma etapa muito valorizada, na 
qual os líderes da mesma Vice-Presidência se encontram para 
discutir sobre as entregas e competências das suas equipes, 
coletando fatos e evidências que agregarão para um processo 
de feedback mais consistente. Além disso, um dos diferenciais 
são as map sessions, reuniões similares às de calibração por 
Diretoria, que ajudam no processo de análise de performance e 
elevam a maturidade das lideranças.

Avaliação de desempenho

Percentual de colaboradores  
que receberam avaliação de desempenho*

2019 2018 2017

Por gênero

Homens

Mulheres

Por nível funcional

Diretoria

Gerencial

Administrativo

Produção 

Geral

99,0%

101,2%

107,4%

118,3%

96,7%

92,3%

97,1%

99,2%

92,1%

101,6% 

95,9%

98,7%

97,7%

55,8%

66,2%

94,7% 

63,6%

45,9%

57,9%

*Os percentuais superiores a 100% são de casos em que o número de colaboradores que 
realizaram o ciclo de avaliação foi maior do que o headcount em 31/12.

Promovido anualmente, o Ciclo de 
Performance contribui para que cada 
colaborador seja protagonista de sua 
carreira e atue de forma alinhada aos 

objetivos estratégicos da CTG Brasil Em 2019, a CTG Brasil aprimorou seu processo de avaliação de 
desempenho, simplificando o modelo de competências avaliadas. 
Anualmente, todos os colaboradores definem metas e desafios, que são 
acompanhados por seus gestores. O objetivo é que cada um compreenda 
a sua contribuição para a estratégia da companhia e atue como 
protagonista de sua trajetória profissional, sempre alinhando os interesses 
e ambições individuais às expectativas e demandas da companhia. 

O Ciclo de Performance, como é chamado o processo anual de avaliação de 
desempenho, é aplicável a todos os colaboradores contratados até 31 de 
agosto e composto de três fases:

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 404-3

Inclusão  
de metas 

Entre março e abril, 
cada colaborador 
define em conjunto 
com seu gestor 
as metas para o 
período e estas são 
cadastradas no 
sistema específico 
do Ciclo de 
Performance

Revisão  
de metas 

Em agosto, as metas 
podem ser ajustadas 
diante da evolução 
percebida no ano, sempre 
de maneira alinhada com 
o gestor. Esse também é o 
momento de inclusão de 
metas para os profissionais 
contratados após a 
primeira fase do ciclo

Avaliação  
final 

Entre os meses de 
dezembro e janeiro, 
são realizadas as 
etapas: autoavaliação, 
avaliação do gestor, 
calibração e map 
session, sessão de 
feedback e Plano de 
Desenvolvimento 
Individual (PDI)
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CONDUTA ÉTICA

A CTG Brasil tem o compromisso de agir com ética e integridade 
em todas as suas atividades. Essa é a base sobre a qual a 
companhia tem conduzido seus negócios, e os colaboradores 
são os responsáveis por materializar essa crença na relação que 
estabelecem com todos os públicos que se relacionam com a 
companhia.

Para orientar essa atuação, a companhia conta com uma diretoria 
dedicada aos assuntos de gestão de riscos e compliance, que 
reporta diretamente ao CEO da CTG Brasil e com livre acesso ao 
ABM (sigla em inglês para Advisory Board Members, composto 
de representantes da CTG International), de forma a garantir sua 
independência nas recomendações e frentes em que atua. Os 
profissionais da CTG Brasil contam com o Código de Ética e Conduta 
nos Negócios, com diretrizes e orientações para identificar – e saber 
quais providências tomar – situações que contrariem o propósito 
e os valores corporativos ou, ainda, a legislação. Os líderes têm a 
responsabilidade de conhecer o documento e garantir que suas 
informações sejam transmitidas e compreendidas por suas equipes.
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ERM - Enterprise Risk Management

Mais elevados  
padrões de boa  

governança e conduta ética

Código de Ética e Conduta nos Negócios  
Políticas de Compliance

GRI 102-16 | 103-1 | 103-2 | 103-3

O Programa de Compliance, por sua vez, concentra os investimentos, 
projetos e iniciativas para assegurar o cumprimento do Código e das 
Políticas de Compliance e oferecer ferramentas para que desvios de 
conduta possam ser comunicados pelos colaboradores e públicos 
externos. A estrutura do Programa de Compliance permite que a 
cultura de conformidade seja trabalhada de forma estruturada, com a 
disseminação dos valores corporativos, o reforço do conhecimento por 
treinamentos e comunicações, as avaliações de riscos dos processos 
internos, as due diligences de compliance em relação a fornecedores, 
parceiros de negócios, além do engajamento da cadeia de valor.

CTG Energia
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Os treinamentos sobre ética e integridade abrangem 100% 
dos colaboradores e são ministrados tanto em eventos 
presenciais como em formato on-line. Destaca-se entre 
eles a Semana de Compliance, realizada todos os anos 
com uma programação especial de palestras, atividades e 
comunicações voltadas ao tema.

Desde 2018, a CTG Brasil tem uma plataforma on-line  
para disponibilizar cursos a distância para o público 
interno, o que garante o alcance das equipes instaladas nas 
diferentes localidades do Brasil. Para os novos contratados, 
os treinamentos são realizados presencialmente, durante 
o período de integração, momento no qual o Código de 
Ética e Conduta nos Negócios é apresentado e detalhado, 
assim como as diretrizes corporativas para temas como 
anticorrupção, antifraude, concorrência justa, conduta 
ética e comportamento esperado de cada um dos novos 
colaboradores. Todos os anos, 100% dos colaboradores 
são treinados e renovam formalmente o aceite do Código 
de Ética e Conduta, além de outras certificações de 
compliance, como Conflito de Interesses e Verificação  
Anual de Compliance (específica para líderes).

A companhia conta ainda com o processo de due diligence 
de compliance para fornecedores e parceiros de negócio, 
assim como para operações de M&A (sigla em inglês para 
Merger & Acquisition, equivalente a Fusões & Aquisições 
de ativos). Tal processo visa realizar análises, conduzidas 
previamente à contratação ou proposta de compra, em 
relação às eventuais situações e envolvimentos dessas 
entidades e pessoas físicas com atos de corrupção, 
fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes que possam 
trazer prejuízos financeiros ou à reputação da CTG Brasil 
a partir da relação estabelecida com tal contraparte. Na 
relação com agentes do governo, todos os colaboradores 
são orientados sobre como devem proceder e reportar 
as atividades, por meio do Programa de Interação com 
Poder Público. Por meio dessa abordagem sistemática, 
a avaliação de riscos relacionados à corrupção abrange 
100% das operações.

Treinamentos realizados anualmente pelos 
colaboradores e processos de avaliação de 
riscos em fornecedores fortalecem a cultura 
corporativa de ética e integridade

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 205-1 | 205-237 
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Manifestações recebidas 
pelo Linha Ética

40 46 54

2017 2018 2019

Manifestações recebidas em 2019 por status

 Não aplicáveis
 Sob análise 
 Concluídas e parcialmente procedentes
 Concluídas e procedentes
 Concluídas e improcedentes
 Inconclusivas
 Consultas/dúvidas

20

2
5

5

6

11 5

Total  
54

Linha Ética

O Linha Ética é a ferramenta disponibilizada pela CTG Brasil, 
no âmbito do Programa de Compliance, para receber relatos, 
dúvidas ou denúncias de situações que violem o Código de 
Ética e Conduta nos Negócios ou a própria legislação. Tal 
canal é administrado por um parceiro (Contato Seguro), de 
forma a garantir a imparcialidade no acolhimento de toda e 
qualquer manifestação.

Os colaboradores – ou qualquer outro stakeholder da 
companhia – têm acesso por meio de um website exclusivo 
(https://www.contatoseguro.com.br/ctgbr) ou por telefone 
0800 601 6888), a qualquer dia ou horário.

Após a recepção e análise inicial, todos os relatos são 
direcionados para a equipe de Compliance da CTG Brasil e 
investigados de maneira independente. Para os casos mais 
sensíveis, o Comitê de Ética e Compliance, coordenado pelo 
Diretor de Riscos e Compliance, tem o papel de discutir e 
deliberar colegiadamente, além de dar suporte executivo às 
investigações. Com esse modelo, a CTG Brasil garante o sigilo 
e a confidencialidade das informações fornecidas, inclusive 
com a opção de o autor escolher se manter anônimo.

GRI 102-17 | 103-1 | 103-2 | 103-3
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Cadeia de valor

Para que o compromisso com a ética e a integridade 
permeie toda a sua cadeia de valor, a CTG Brasil 
também disponibiliza o Código de Ética e Conduta para 
Fornecedores. O documento apresenta as diretrizes que 
a companhia espera de seus parceiros durante a relação 
comercial, de forma alinhada aos valores corporativos.

Entre as diretrizes estabelecidas pelo Código estão a 
oposição da CTG Brasil à adoção de práticas trabalhistas 
degradantes e em desconformidade com a legislação e 
a proibição de estabelecer contratos com fornecedores 
que utilizem mão de obra infantil ou submetam seus 
empregados a condições de trabalho análogo ao escravo. 
A companhia inclui cláusulas contratuais que obrigam 
o respeito aos direitos humanos e a adoção de boas 
práticas socioambientais, bem como a cláusula que 
remete ao cumprimento de leis anticorrupção aplicáveis. 
No contexto do Programa de Compliance, há também 
iniciativas para treinar e informar terceiros e contratados 
acerca dos valores corporativos, bem como em relação 
às questões legais e de cumprimento de cláusulas 
contratuais relacionadas a integridade e anticorrupção.

A companhia estabeleceu contratos de compra de 
materiais, prestação de serviços e energia elétrica 
com cerca de 1,6 mil empresas em 2019, totalizando 
dispêndios da ordem de R$ 3 bilhões. Na contratação 
desses parceiros, são priorizados sempre que possível 
os fornecedores próximos às usinas, contribuindo para 
a geração de renda e emprego nas regiões diretas de 
influência. A companhia ainda mantém contratos 
permanentes com empresas de grande porte e detentoras 
de tecnologia e equipamentos de última geração.

O maior volume de gastos está concentrado em 
parceiros responsáveis por atividades de manutenção 
dos equipamentos das usinas hidrelétricas, o que exige a 
seleção de parceiros com elevada capacidade técnica e 

adequação aos padrões de segurança da CTG Brasil. 
Os fornecedores contratados para essas e outras 
atividades – como vigilância, limpeza, transportes 
e outros – têm seu desempenho avaliado. O 
monitoramento é registrado em sistemas digitais, 
permitindo a rastreabilidade dos processos e o 
controle dos SLAs (acordos de nível de serviço) 
estabelecidos nos contratos. As bases de dados da 
CTG Brasil também permitem o acompanhamento 
da gestão de terceiros, possibilitando a identificação 
de riscos relacionados ao compliance dos 
fornecedores com a legislação trabalhista.

GRI 102-9 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 408-1 | 409-1

100%
dos contratos com 
cláusulas de direitos 
humanos
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GESTÃO DE RISCOS

O monitoramento dos riscos que podem interferir na 
capacidade da CTG Brasil de desenvolver e gerar valor com seus 
negócios é realizado de forma transversal, com o apoio de uma 
área de Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos, que 
se baseia em metodologias reconhecidas internacionalmente 
para essa gestão (ISO 31000 e COSO) para, de maneira 
estruturada, dar visibilidade e capacidade de gestão dos riscos 
empresariais (ERM, ou Enterprise Risk Management).

A partir dessa metodologia, as áreas são acessadas de 
forma a identificar os responsáveis pelos riscos (risk owners), 
auxiliá-los a identificar o grau de risco e as probabilidades de 
materialização, bem como ações que mitiguem sua ocorrência. 
Ao final, tem-se estruturada uma matriz com os principais 
riscos da CTG Brasil nas esferas Reputacional, Financeira, 
Estratégica, Regulatória, Legal e Operacional, entre outros. 
Tal matriz de riscos é revisada periodicamente ou diante de 
necessidades específicas.

Em 2019, a companhia mapeou seus riscos internos 
relacionados à segurança cibernética e definiu planos de ação 
com base nos pontos de melhoria identificados. As ações, que 
serão executadas ao longo de 2020, abrangem, entre outros, a 
revisão das políticas de segurança, melhorias de processos e a 
implantação do SOC (sigla em inglês para Security Operation 
Center), além de ferramentas de monitoramento e registro 
mais eficientes. Além disso, foram mantidas as boas práticas 
já adotadas, como as revisões periódicas de acessos aos 
sistemas, as auditorias internas e externas e a realização de 
testes de intrusão ao menos duas vezes por ano. Outro avanço 
do ano foi na frente de conscientização dos colaboradores: 
a abordagem tradicional de palestras foi substituída por um 
modelo de gamificação, que tem gerado maior engajamento 
do público interno.

Com base nas melhores práticas e 
metodologias de mercado, a CTG Brasil 

prioriza os riscos relacionados aos 
negócios e define ações de mitigação

GRI 102-15
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A CTG Brasil monitora e gerencia os principais 
riscos financeiros que podem afetar o curso 
normal de suas atividades. Parte de seus riscos  
é amparada por uma carteira de seguros  
que leva em consideração a natureza e o grau  
de severidade, visando eliminar ou mitigar 
eventuais perdas financeiras. As principais 
coberturas de seguros abrangem riscos 
operacionais, responsabilidade civil geral, 
ambiental e de executivos. 

A gestão financeira é regida por políticas  
próprias que visam à preservação dos ativos 
financeiros diante das volatilidades dos mercados. 
Dessa forma, são monitorados os principais 
índices macroeconômicos e setoriais que 
impactam a gestão do caixa e da dívida, o que 
minimiza eventuais riscos de perda decorrentes  
de operações financeiras e bancárias. 

A companhia monitora ativamente os ratings 
de crédito de clientes por meio de metodologia 
própria, embasada em informações de mercado 
e modelos estatísticos, a fim de mitigar eventuais 
perdas decorrentes de inadimplência.

A gestão de riscos financeiros 
está amparada em políticas 
próprias, cobertura de 
seguros e avaliação de rating 
de crédito dos clientes

GRI 102-1541 
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Risco hidrológico

O risco hidrológico é uma condição intrínseca do setor de geração de 
energia brasileiro, baseado em usinas hidrelétricas com reservatórios de 
grande porte e, portanto, vulnerável ao regime sazonal de chuvas nas 
regiões de atuação. A minimização desse risco ocorre por meio da atuação 
das áreas de Risco e Portfólio, Planejamento Energético e da Operação, 
estruturas internas que avaliam cenários futuros para a disponibilidade 
hídrica e sugerem às áreas comerciais estratégias de proteção.

Nos últimos anos, em decorrência de períodos de 
hidrologia desfavorável, secas cada vez mais  
prolongadas e severas, as hidrelétricas têm gerado  
abaixo de suas garantias físicas. Adicionalmente, 
a importação de energia elétrica, a contratação de 
energia de reserva, atrasos de projetos estruturantes de 
transmissão de energia, antecipação de garantia física  
de projetos estruturantes e Geração Fora da Ordem 
de Mérito Econômico (GFOM) contribuíram para o 
deslocamento das usinas hidráulicas participantes do 
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), as quais 
foram expostas a riscos não hidrológicos, impactando 
negativamente em sua capacidade de geração. Esse 
déficit de geração ocorre quando o GSF (sigla para 
Generation Scaling Factor, que é a relação entre a 
produção total do MRE e a sua garantia física) é  
inferior a 1. Isso significa que a geração das usinas 
hidrelétricas pertencentes ao MRE é inferior à soma da 
garantia física do sistema como um todo. Para fazer 
frente a essa diferença, as geradoras devem recorrer 
à compra de energia para mitigar essa exposição. 
Normalmente, essas compras são realizadas no  
mercado de curto prazo com valores estabelecidos  
pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD),  
calculado por uma metodologia própria da Câmara  
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Todas as empresas da CTG Brasil estão expostas ao GSF, 
com diferentes níveis de proteção e mitigação desse risco.

Por meio da Associação Brasileira dos Produtores 
Independentes de Energia Elétrica (Apine), a Rio 
Paranapanema e outras geradoras que atuam no  
Ambiente de Contratação Livre (ACL) ingressaram, em 
2015, com uma ação judicial, com pedido de liminar, em 
face da Aneel, com o objetivo de expurgar do cálculo do 
GSF todos os riscos não hidrológicos. 
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A liminar beneficiando a Apine (e, consequentemente, 
a Rio Paranapanema) durou de 2015 a outubro de 
2018, quando a Aneel obteve do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) a suspensão dessa liminar, preservando 
os valores de GSF retidos entre julho de 2015 e 
fevereiro de 2018. A decisão não tem impacto nas 
demonstrações contábeis da Rio Paranapanema, 
pois esses valores já vinham sendo provisionados. 
Adicionalmente, a decisão determinou que os 
impactos relacionados ao GSF fossem contabilizados 
retroativamente a fevereiro de 2018, a partir de 
quando a Rio Paranapanema passou a suportá-los  
nas liquidações realizadas pela CCEE.

A Rio Verde, por sua vez, ingressou com ação judicial em face 
da Aneel, na qual obteve uma liminar que a protege em 95% do 
impacto do GSF. A Rio Canoas aderiu à repactuação do risco 
hidrológico prevista na Lei n° 13.203, de 8 de dezembro de 2015, 
contratando o produto SP90, ficando exposta em 10% do risco 
hidrológico em tal modalidade. A parcela de sua energia  
contratada no ACL está sujeita aos efeitos do GSF.

O tema, entretanto, não está solucionado. No âmbito 
regulatório, o PL 3.975/2019 (já aprovado na Câmara) apresenta 
uma solução para o tratamento dos riscos não hidrológicos 
atribuídos aos geradores por meio da compensação em 
extensão do prazo de concessão. O projeto de lei foi aprovado 
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e, agora, 
seguirá para votação no Plenário do Senado. 

PL 3.975
aprovado na 
Câmara em 
2019, segue para 
votação no Senado
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Segurança das barragens

Existem diferentes riscos operacionais que podem impactar 
o funcionamento das usinas hidrelétricas, e um dos que 
mais exigem ações de prevenção e controle é o relacionado 
a acidentes com as barragens construídas para a formação 
dos reservatórios de água. Apesar de a probabilidade de um 
rompimento dessas estruturas ser muito baixa, o impacto 
causado por uma ocorrência do tipo seria significativo, 
resultando em perdas financeiras e podendo ter graves 
consequências sobre as comunidades.

Por isso, o tema de segurança das barragens é considerado 
estratégico para a CTG Brasil, conduzido de forma estruturada e 
em total conformidade com os requisitos legais estabelecidos pelos 
órgãos reguladores do país. A Política Nacional de Segurança de 
Barragens foi instituída pela Lei nº 12.334/2010 e abrange todos os 
tipos de barramentos – para acumulação de rejeitos de mineração 
e formação de reservatórios d’água para abastecimento e geração 
de energia. A Resolução nº 696/2015 da Aneel regulamenta a 
legislação especificamente para o setor elétrico.
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A CTG Brasil possui o Plano de Segurança de Barragens (PSB), 
que abrange 100% das suas usinas hidrelétricas. A partir da 
observação das legislações e das políticas corporativas, o PSB 
estabelece diversos procedimentos e rotinas que devem ser 
adotados para mitigar os riscos e garantir a segurança e a 
eficiência operacional desses empreendimentos.

No âmbito do PSB, cada barragem tem um sistema de 
monitoramento composto de diversos instrumentos de 
auscultação instalados no interior das estruturas, que são 
lidos e avaliados de modo rotineiro e possibilitam identificar 
um comportamento anormal da barragem. De modo 
complementar, as inspeções de segurança de barragens são 
realizadas periodicamente e permitem a identificação de 
qualquer situação anormal que venha a ocorrer na barragem.

Além disso, todas as usinas possuem um Plano de Ação de 
Emergência (PAE), documento formalmente elaborado que 
estabelece as ações a serem executadas em caso de emergência 
na barragem. O PAE tem caráter preventivo e visa garantir a 
segurança do empreendimento e a proteção das populações 
localizadas nas áreas inundáveis, principalmente na Zona de 
Autossalvamento (ZAS). 

Esse conjunto de ações está estruturado no Plano de  
Segurança de Barragens (PSB), que é a linha de base para a 
gestão dos processos de segurança de barragens.

A CTG Brasil adota as melhores práticas de segurança de 
barragens e, como consequência, tem os seus empreendimentos 
classificados como de baixo risco e em total conformidade com 
a legislação brasileira de segurança de barragens.

Em 2019, o primeiro treinamento para o público interno  
foi realizado, com a participação de 440 colaboradores.  
A partir de 2020, essa qualificação será promovida  
anualmente, contemplando diversos cenários de emergência  
e abrangendo diferentes níveis hierárquicos. A formação 
contará ainda com uma plataforma on-line, que está em  
fase final de desenvolvimento.

Diretrizes formais, inspeções periódicas, 
planejamento para emergências e treinamento 
recorrente dos colaboradores contribuem para 

garantir a segurança das barragens

100%
das usinas CTG com 
Plano de Segurança 
de Barragens
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Plano de Segurança de Barragens (PSB) da CTG Brasil

Recursos  
humanos

19 engenheiros e 
técnicos dedicados

Recursos sistêmicos

Sistema de monitoramento 
das estruturas com cerca de  
4 mil equipamentos

SISOP Barragens  Sistema  
de análise de dados

Procedimentos

Inspeções rotineiras (mensal)

Inspeções regulares (anual)

Inspeções especiais  
(sob demanda)

Plano de Ação  
de Emergência (PAE)

PAE interno e externo

Articulação com a  
Defesa Civil

Treinamentos internos

Relacionamento com as 
comunidades

Procedimentos de  
notificação e alerta

Revisão periódica

Equipe externa de especialistas

Verificação de estabilidade

Estado de conservação das 
estruturas

Revisão da série hidrológica

Capacidade de descarga dos 
vertedouros

Histórico de monitoramento

Parecer de segurança das 
estruturas

Requisitos
Atende à Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010)

Em conformidade com regulação Aneel (Resolução nº 696/2015)
Segue as políticas internas da CTG Brasil

A CTG Brasil conta também com o Sistema de Operação em Situação 
de Emergência (SOSEm), conjunto de normas e procedimentos 
de operação e manutenção, envolvendo aspectos técnicos, 
organizacionais e administrativos, com o objetivo de garantir a 
segurança da operação hidráulica de todos os reservatórios. O 
SOSEm define os critérios para a emissão de alertas e avisos às 
prefeituras e outros órgãos que representam a população civil 
quando as condições dos rios e reservatórios estiverem fora dos 
padrões de segurança. O sistema também inclui reuniões de 
divulgação, que foram realizadas ao longo de todo o período.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

A CTG Brasil busca adotar boas práticas de governança corporativa. 
Além de cerca de 100 políticas que formalizam as premissas 
e práticas de gestão, a companhia conta com o Programa de 
Compliance e programas estruturados para due diligence em sua 
cadeia de fornecedores (saiba mais na página 36). Em todas as 
áreas, mecanismos e procedimentos asseguram que todos os 
aspectos relevantes sejam levados a conhecimento dos Diretores 
não estatutários e, quando pertinente, do Comitê Executivo e do 
Conselho Consultivo, instâncias máximas de deliberação para as 
decisões estratégicas, de forma a garantir tomadas de decisão que 
busquem o mais elevado nível de governança e ética, ao mesmo 
tempo que mitigam riscos ao negócio, aos acionistas e aos próprios 
colaboradores e executivos.

O grupo de Diretores não estatutários, formado por 23 profissionais, 
é responsável pela condução das atividades em cada frente de 
atuação e pelo engajamento multidisciplinar em projetos que 
demandam uma visão sistêmica e abrangente da CTG Brasil.

O Comitê Executivo, também conhecido internamente por EBM 
(sigla em inglês para Executive Board Members) e formado pelo CEO 
e Vice-Presidentes, é legalmente responsável pela condução dos 
negócios e reúne-se periodicamente para a deliberação colegiada 
e temas-chave. Seus integrantes, eleitos pelos acionistas da CTG 
Brasil, supervisionam e monitoram a atuação da Diretoria.

O Conselho Consultivo, ou ABM (sigla em inglês para Advisory 
Board), é formado por representantes da CTG International, que 
é subsidiária da CTG Corporation. Essa instância supervisiona a 
execução da estratégia por parte do Comitê Executivo e do grupo de 
Diretores não estatutários. Entre suas atribuições, o órgão monitora 
as ações dos Diretores; examina livros, documentos da empresa e o 
Relatório da Administração, da Diretoria Executiva e Demonstrações 

Financeiras; aprova o plano anual de negócios, o orçamento 
anual ou de dispêndio de capital (Capex); e submete à reunião 
de sócios da CTG Brasil proposta para estabelecer planos de 
remuneração ou benefícios aos executivos. Todas as reuniões 
do EBM e do ABM são gerenciadas por meio de um sistema, que 
reúne atas, minutas e atos decisórios das instâncias.

Conselho Consultivo  
(Advisory Board – ABM)

Comitê Executivo (Executive 
Board Members – EBM)

Grupo de Diretores  
não estatutários

Estrutura de governança  
da CTG Brasil
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As companhias controladas possuem suas 
próprias estruturas de governança corporativa. 
A Rio Paranapanema é uma sociedade anônima 
de capital aberto com ações negociadas na 
B3, a bolsa de valores de São Paulo. Entre 
as boas práticas de governança adotadas, 
destaca-se a presença de um integrante 
do Conselho de Administração (e respectivo 
suplente) eleito pelos colaboradores, a auditoria 
externa das Demonstrações Financeiras e 
divulgação transparente de seu Relatório de 
Administração e a disponibilização pública das 
atas de assembleias de acionistas e reuniões 
do Conselho de Administração. O Conselho da 
Administração da Rio Paranapanema conta 
atualmente com o assessoramento do Comitê 
Estratégico Comercial, com a função principal 
de auxiliar o órgão com enfoque comercial na 
orientação geral dos negócios. O Conselho Fiscal, 
de caráter não permanente e instalado em 2019, 
conta com três membros efetivos e respectivos 
suplentes.

A Rio Paraná, a Rio Canoas e a Rio Verde são de 
capital fechado e cada uma tem seu Conselho 
de Administração e sua Diretoria Executiva, além 
do Conselho Fiscal, de caráter não permanente, 
que pode ser instalado mediante deliberação da 
Assembleia de Acionistas. 

Para saber mais

Clique aqui e acesse o site de Relações 
com Investidores da Rio Paranapanema 
para mais informações sobre a estrutura 
e as práticas de governança dessa 
controlada da CTG Brasil, a única com 
capital negociado na bolsa de valores.

GRI 102-18

Gestão de crise

Saber como atuar em uma situação de emergência é condição 
para garantir o fluxo adequado de informações e a tomada de 
decisões de forma ágil e assertiva. Em 2019, a CTG Brasil elevou 
o nível de prontidão para lidar com esse tipo de ocorrência ao 
desenhar seu Plano de Crise e Continuidade do Negócio para 
todas as suas unidades. Esse plano define quais ações devem 
ser tomadas em cada cenário de crise, como um acidente 
grave. Assim, todos sabem quem deve ser informado, dentro de 
qual prazo e com que tipo de informação, permitindo o fluxo 
organizado de informações para gerenciar cada situação. 
Em 2020, serão iniciados os treinamentos dos executivos da 
companhia no plano, para sua efetiva implementação.

CTG Energia
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MODERNIZAÇÃO  
DAS USINAS

Instalada no Brasil desde 2013, a CTG Brasil 
possui um portfólio que reúne usinas hidrelétricas 
construídas em épocas e com tecnologias 
bastante diferentes. Algumas delas têm cerca 
de 50 anos, como as hidrelétricas de Jupiá e 
Ilha Solteira (Rio Paraná), e outras ainda não 
completaram uma década de existência, como 
Salto e Garibaldi. Para ampliar a disponibilidade 
dessas duas plantas, a companhia aprovou um 
ambicioso plano de investimentos para a próxima 
década – da ordem de R$ 3 bilhões. Os recursos 
permitirão modernizar e aumentar a eficiência 
das unidades geradoras, garantindo uma 
operação muito mais sustentável durante todo o 
período de concessão.

A primeira fase desse projeto foi concluída em 
2019, com a reforma e modernização de quatro 
turbinas – duas em Jupiá e duas em Ilha Solteira 
– sob um investimento de R$ 300 milhões. 
A segunda fase do projeto, prevista para ser 
concluída em 2021 e orçada em R$ 704 milhões, 
inclui a intervenção em oito unidades geradoras, 
além de aperfeiçoamentos nos vertedouros 
e outros sistemas auxiliares. No total, serão 
modernizadas as 14 unidades geradoras de Jupiá 
e as 20 de Ilha Solteira, o que representa um 
esforço sem precedentes no país.
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Essa empreitada constituiu um grande 
desafio técnico e operacional, uma vez 
que a CTG Brasil manteve as usinas em 
operação durante a modernização. Com 
uma capacidade instalada de quase 5 mil 
MW, as duas hidrelétricas são de extrema 
relevância para a operação do Sistema 
Interligado Nacional (SIN) e não poderiam 
ser totalmente desligadas. 

Entre os principais legados da primeira 
fase estão os aprendizados de toda a 
equipe, o que permitirá a condução das 
próximas etapas de modernização dessas 
e das outras hidrelétricas de forma ainda 
mais ágil, segura e eficiente. A interação 
entre especialistas brasileiros e chineses, 
a criação de protocolos de segurança, 
o ajuste nos planos de ação para 
movimentação de máquinas pesadas e 
outras ações trouxeram lições que serão 
incorporadas definitivamente ao capital 
humano e intelectual da companhia, 
uma das pioneiras na modernização da 
infraestrutura elétrica brasileira.

A CTG Brasil investirá R$ 3 bilhões, em 
dez anos, para modernizar 34 unidades 
geradoras em Jupiá e Ilha Solteira

Para saber mais

Clique aqui e assista à série de vídeos 
sobre o projeto de modernização.
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Automação e digitalização

A modernização do parque gerador da CTG Brasil é muito mais 
abrangente e complexa do que a simples reforma de turbinas e 
equipamentos eletromecânicos. Um dos maiores benefícios do plano é 
permitir que as usinas atinjam um novo patamar de operação, alinhado 
às modernas tecnologias e tendências de digitalização do setor elétrico.

Em Jupiá e Ilha Solteira, a segunda fase da modernização, iniciada no 
final de 2019, prevê a aplicação de sensores de automação e outros 
equipamentos que permitirão a digitalização da operação, deixando 
processos manuais e analógicos no passado.

Maior hidrelétrica do Rio Paranapanema, a usina Capivara também foi 
modernizada no último ano. A CTG Brasil investiu R$ 150 milhões para 
a troca de quatro unidades geradoras e a repotenciação de três delas, o 
que aumenta a capacidade instalada do ativo em 24 MW – totalizando 
643 MW. O projeto foi concluído com uma antecedência de 30 dias em 
relação ao cronograma inicial. Na usina Chavantes, a modernização foi 
concluída em 2018.

Com essas iniciativas, o plano da CTG Brasil é permitir a integração dos 
processos de operação e monitoramento das usinas a um novo Centro de 
Operações da Geração (COG), que está sendo estruturado na usina Ilha 
Solteira. Do COG, a companhia poderá atuar sobre 14 usinas hidrelétricas 
e, também, acompanhar o desempenho dos parques eólicos e de outras 
hidrelétricas nas quais tem participação acionária.

A utilização de tecnologias de última geração para telecomando e 
supervisão de equipamentos tornará o COG uma referência para o 
mercado. O novo espaço será dotado de sistemas de banco de dados para 
armazenamento e processamento de um grande volume de informações, 
com ferramentas para análises por meio de inteligência artificial.

O COG em Ilha Solteira tem previsão para ser inaugurado no final de 2020. 
Uma vez em funcionamento, permitirá que as novas máquinas geradoras 
instaladas nas primeiras fases de modernização – em todas as usinas da 
CTG Brasil – sejam operadas de maneira mais eficiente e ágil. As equipes 
de manutenção e operação serão responsáveis por intervenções pontuais, 
de acordo com as recomendações e análises feitas a partir da análise de 
dados coletados pelo novo centro de inteligência.

R$ 150  
milhões
investidos na modernização 
da UHE Capivara
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EFICIÊNCIA  
OPERACIONAL

Promover uma operação segura e eficiente das usinas hidrelétricas 
é estratégico para o modelo de negócio da CTG Brasil, por garantir a 
disponibilidade dos ativos e a capacidade de geração para entregar o 
máximo possível de energia renovável ao Sistema Interligado Nacional 
(SIN). Para isso, a companhia traçou um plano a fim de padronizar os 
procedimentos de trabalho, aprimorar os equipamentos e capacitar os 
colaboradores para o cumprimento e alinhamento às diretrizes de trabalho.

Em 2019, os indicadores que medem a disponibilidade das usinas 
apresentaram uma evolução em relação ao ano anterior, superando os 
índices regulatórios estabelecidos pela Aneel. Esses resultados estão 
relacionados a duas frentes de trabalho conduzidas pela CTG Brasil – o 
Production Management System e o Safety Inspection Plan – com o 
objetivo de melhorar ainda mais o desempenho e a gestão dos ativos. 
Ambas as iniciativas foram construídas com a parceria entre colaboradores 
brasileiros e especialistas chineses da China Three Gorges, incorporando 
as melhores práticas para aprimorar toda a estrutura de operação e 
manutenção (O&M) do parque gerador.

Disponibilidade de geração*

2019 2018 2017

HUHE Ilha Solteira

UHE Jupiá

UHE Garibaldi

UHE Salto

UHE Jurumirim

UHE Chavantes

UHE Salto Grande

UHE Canoas II

UHE Canoas I

UHE Capivara

UHE Taquaruçu

UHE Rosana

93,88%

92,31%

98,43%

96,44%

99,33%

98,47%

97,48%

98,22%

97,41%

98,30%

95,41%

97,43%

92,57%

92,84%

97,87%

96,67%

99,04%

98,39%

96,32%

97,52%

97,65%

97,78%

95,75%

95,21%

91,98%

91,88%

96,60%

96,72%

99,02%

97,65%

95,04%

96,11%

98,29%

95,08%

95,87%

94,63%

*O Índice de Disponibilidade é calculado através da TEIP e da TEIFa (taxas equivalentes de 
indisponibilidade programada e forçada, respectivamente, considerando 60 valores mensais 
apurados, relativos aos meses imediatamente anteriores ao mês vigente). Sua fórmula de cálculo 
é: ID = (1-TEIP)*(1-TEIFa). Os valores apresentados referem-se ao mês de dezembro em cada ano.
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Duas iniciativas-chave, o Production 
Management System e o Safety Inspection 
Plan, foram implementadas em 2019  
para melhorar ainda mais o desempenho  
e a disponibilidade dos ativos
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Conectividade em telecomunicações

A infraestrutura para comunicação entre as usinas, os escritórios e o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é fundamental para o alcance dos índices 
de disponibilidade requeridos pelos contratos de concessão e almejados no 
planejamento estratégico da companhia. A robustez e a continuidade dessa 
rede garantem o fluxo adequado de informações de forma ágil e transparente.

Em 2019, a CTG Brasil substituiu os sistemas de comunicação via rádio UHF, nas 
usinas Rosana e Taquaruçu e nas PCHs Palmeiras e Retiro, e de telefonia móvel 
(DECT) em todas as demais unidades da Rio Paranapanema. Também foram 
atualizados os links de conexão das usinas Chavantes, Capivara e Garibaldi 
e das PCHs Palmeiras e Retiro, melhorando o desempenho das aplicações 
corporativas, o acesso à internet e a qualidade da solução de videoconferência 
nessas localidades. Além disso, foi iniciada a implementação da rede operativa 
que atenderá às demandas do novo Centro de Operações da Geração (COG).

No âmbito do Production Management System, as equipes 
analisaram mais de 700 documentos e diretrizes operacionais 
e realizaram discussões técnicas aprofundadas, observando a 
legislação brasileira e as melhores práticas aplicadas na operação e 
manutenção dos ativos hidrelétricos na China e no Brasil. Os novos 
procedimentos já começaram a ser implementados e o trabalho 
terá continuidade em 2020, com a intensificação dos treinamentos 
para os colaboradores de todas as usinas hidrelétricas.

Com o Safety Inspection Plan, a CTG Brasil focou na segurança 
das instalações. O plano define ações para os seis principais riscos 
operacionais: acidentes com pessoas; acidentes com barragens; 
inundação da casa de força; acidentes com equipamentos 
principais; desligamento simultâneo de várias unidades geradoras 
em uma mesma planta; e segurança cibernética. Ao todo,  
341 medidas foram definidas e categorizadas em relação à 
prioridade (alta, média e baixa). Dessas, 247 foram concluídas e 
outras 94 serão finalizadas ao longo de 2020.

Apesar desses esforços, foi registrado, em outubro, um incêndio  
em um transformador da usina Ilha Solteira, sem vítimas nem 
impactos à biodiversidade local e foi controlado adequadamente 
pela equipe de brigada de emergência local  
até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Ações definidas no Safety Inspection Plan  
por nível de prioridade

 Alta
 Média 
 Baixa

8578

178
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Comercialização
A comercialização da energia gerada nas usinas 
hidrelétricas é a fonte de geração de receitas da 
CTG Brasil, o que garante o retorno do capital 
investido pelos acionistas e a ampliação da 
capacidade de geração por meio da aquisição 
de novos ativos e aprimoramento do parque 
atual para obter mais eficiência operacional. 
A estratégia comercial traçada pela CTG Brasil 
tem como foco a mitigação do risco hidrológico 
(conhecido pela sigla GSF) e a viabilização de 
uma margem comercial maior. 

Por isso, a companhia desenvolveu ferramentas de 
análise e de entendimento dos cenários hidrológicos 
que têm permitido a compra de energia em momentos 
mais favoráveis do mercado, reduzindo os custos dessa 
operação e aumentando a margem da comercialização. 
No último triênio, houve uma redução do custo de 
compra de energia em 12,3%.

O volume de energia vendida foi de 31.357,04 GWh, um 
aumento de 3,8% em relação ao período anterior. Esses 
dados não consideram o Mercado de Curto Prazo (MCP) e 
Mecanismos de Realocação de Energia (MRE).

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | EU6
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ENGAJAMENTO COM 
STAKEHOLDERS

Para desenvolver seus negócios com eficiência e cumprir seu propósito, 
a CTG Brasil estabelece relações éticas e transparentes com todos 
os públicos de relacionamento. Dessa maneira, a companhia busca 
ampliar o impacto positivo de sua gestão para além do benefício 
da energia renovável na matriz energética nacional, atuando para a 
modernização do setor elétrico, para o empoderamento dos clientes e o 
desenvolvimento das comunidades locais.

Por meio de diferentes canais de comunicação e estratégias de 
divulgação, a companhia evidencia seu posicionamento no setor 
elétrico e o objetivo de criar valor no longo prazo, contribuindo 
para o crescimento do país por meio da eficiência operacional, da 
responsabilidade com o meio ambiente e a preocupação com as pessoas.

Em 2019, a CTG Brasil lançou a primeira campanha publicitária de longo 
alcance no mercado nacional. Com um investimento de R$ 1,5 milhão, 
a companhia criou e publicou peças de comunicação na TV, no rádio e 
em mídias digitais para divulgar os impactos positivos do seu modelo 
de negócio sob o tema “Mais que energia, energia limpa”. A publicidade 
evidenciou ao público a atenção com a segurança das pessoas, a 
eficiência operacional e o olhar cuidadoso sobre o meio ambiente e as 
comunidades próximas das usinas hidrelétricas.

Nas redes sociais, essa interação com os públicos estratégicos 
torna-se ainda mais dinâmica e permanente. A companhia mantém 
páginas corporativas nas principais redes sociais (Facebook, LinkedIn, 
Instagram, We Chat e YouTube) para compartilhar vídeos, fotos, 
notícias e outras informações relevantes sobre as operações e planos da 
companhia, além de abrir espaço para dialogar e receber comentários e 
sugestões. Ao final de 2019, mais de 148 mil seguidores acompanhavam 
a CTG Brasil nessas plataformas digitais.

Públicos 
estratégicos da 

CTG Brasil

Clientes

FornecedoresAcionistas

Colaboradores

Comunidades 
locais

Imprensa

Governos 
e órgãos 

reguladores

Para saber mais

Clique aqui e assista ao vídeo da 
campanha “Mais que energia, 
energia limpa”.
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Informação é essencial para que o público 
externo possa, cada vez mais, entender a 
importância dos investimentos e das melhorias 
que a CTG Brasil realiza no país. Por isso, a 
companhia mantém uma relação ética e 
transparente com os veículos de imprensa 
de alcance nacional e regional, permitindo 
que jornalistas façam visitas às unidades 
para conhecer e reportar o modelo de gestão 
e os desafios da operação de complexos 
hidrelétricos de grande porte. Dessa forma, 
toda a população pode compreender os planos 
da companhia para garantir a segurança das 
barragens e outros temas relevantes para 
suprir a demanda energética do país.

No diálogo com os órgãos públicos, uma 
área especializada em Relações Institucionais 
conduz reuniões e visitas às usinas com 
representantes dos poderes Executivo e 
Legislativo. O objetivo é manter sempre 
aberto o canal de interlocução, sobretudo 
diante do alto investimento da companhia 
no país, orientado para o longo prazo e o 
desenvolvimento socioeconômico.

A estrutura de gestão do relacionamento 
com os stakeholders também permite que a 
companhia estabeleça uma estratégia de 
comunicação aberta e tempestiva com seus 
colaboradores. As equipes de profissionais,  
que atuam em diferentes localidades do  
Brasil, são informadas sobre os planos de 
trabalho e novidades no modelo de gestão 
com agilidade, por meio de canais digitais, 
campanhas internas e comunicados  
diários sobre os principais temas e assuntos 
relevantes para a gestão.

Principais canais estruturados de diálogo

Town  
Hall 

Reunião periódica 
em que o Presidente 

da CTG Brasil 
apresenta a todos 

os colaboradores os 
principais destaques 

e desafios da 
companhia

Café com o  
Presidente 

Encontro 
informal de 

colaboradores de 
todos os níveis 
com o CEO da 

CTG Brasil

Ops,  
Quase! 

Canal aberto a 
colaboradores 

e terceiros 
para o relato 
de condições 
de trabalho 
inseguras

Pesquisas de  
satisfação 

Conduzidas com 
periodicidades 

específicas para 
colaboradores e 

clientes

Linha Ética 
CTG Brasil 

Disponível a todos os 
públicos para relatos 
e questionamentos 

sobre casos que 
contrariem as 

diretrizes de conduta 
corporativas contidas 
no Código de Ética e 
demais normativos

Programa 
de Visitas 

Abertura das 
usinas para 

receber a 
população local, 

além de tours com 
representantes 

de órgãos 
governamentais

 
Telecheia

Atende as 
comunidades 

sobre questões 
relacionadas à 
vazão dos rios

 
SOSEm 

Sistema de 
Operação em 
Situação de 

Emergência, que 
inclui reuniões 

abertas às 
comunidades 

locais

Espaço 
Legal 

Ações de 
sensibilização 

e educação 
ambiental, 

apoiadas por 
um canal via 

e-mail

 
Transforma

Canal para 
o envio de 

sugestões e ideias 
de melhoria dos 

processos da 
companhia

Os canais de diálogo estruturados e a interação 
cotidiana das equipes com os diversos públicos de 

relacionamento permitem o compartilhamento de 
informações de forma transparente e tempestiva

GRI 102-42 | 102-43 | 103-1 | 103-2 | 103-3
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COMUNIDADES  
LOCAIS

Os investimentos realizados pela CTG Brasil em projetos que beneficiam 
as comunidades localizadas próximas às usinas geradoras promovem 
a educação, a cultura e o incentivo ao esporte e avanços em saúde e 
saneamento. Essas ações estão conectadas ao objetivo da companhia 
de atuar como um agente de transformação social, ampliando os 
benefícios de seu modelo de negócios.

Em 2019, os projetos apoiados tiveram impacto positivo sobre 72 
municípios, por meio de investimentos realizados com recursos 
próprios da companhia e outros alavancados por leis de incentivo 
(cultura, esporte, Pronon, Pronas e fundos municipais da criança 
e do idoso). Cerca de 868 mil pessoas foram beneficiadas pelos 22 
projetos executados no ano. O montante destinado pela CTG Brasil 
no período – parte dele em ações realizadas ainda em 2019 e outra 
parcela direcionada a iniciativas a serem implementadas em 2020 – 
totalizou R$ 12,7 milhões, um aumento de 41,8% em relação a 2018, 
principalmente pela maior disponibilidade dos recursos incentivados, 
que representaram 96% desse total. Além disso, o Programa de 
Voluntariado promoveu 22 ações ao longo do ano, contando com a 
participação de 689 voluntários, entre colaboradores e seus familiares e 
amigos, e beneficiando cerca de 5,6 mil pessoas.

Os projetos sociais apoiados são avaliados pelo Comitê de 
Sustentabilidade da CTG Brasil, estrutura executiva que coordena as 
ações e iniciativas a serem realizadas de forma alinhada à estratégia 
de sustentabilidade da companhia. Com base nessa análise, o 
Comitê Executivo e o Conselho Consultivo aprovam a realização 
dos investimentos, que beneficiam a sociedade em diferentes linhas 
temáticas, fortalecendo a capacidade de desenvolvimento de forma 
conectada às principais demandas locais.

Investimento social por área em 2019 (R$ mil)

 Educação
 Saúde e saneamento 
 Cultura
 Esportes
 Outros

3.319,3

4.796,4

2.859,4

1.700,4 0,1

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 413-1
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Estratégia para o  
investimento social privado

A CTG Brasil conduziu, em 2019, uma 
avaliação estrutural a fim de definir 
sua estratégia de investimento social 
privado direcionado para promover 
o desenvolvimento sustentável das 
comunidades locais. O trabalho foi 
conduzido com o apoio do Instituto para 
o Desenvolvimento Social Privado (IDIS), 
organização sem fins lucrativos que auxilia 
organizações e investidores a planejarem a 
alocação eficiente de recursos financeiros, 
humanos e técnicos.

A partir de avaliações de benchmarking das 
melhores práticas, alinhamento às políticas 
corporativas, entrevistas com a liderança da 
companhia e diálogo com as comunidades, a 
CTG Brasil identificou o entorno das unidades 
como foco primário de atuação. Esse 
envolvimento passa a ter como propósito: 
“Promover o desenvolvimento local nas 
comunidades em que estamos presentes, 
fomentando a geração de renda por meio do 
emprego e do empreendedorismo”.

O apoio às comunidades terá impactos 
positivos ainda mais significativos à medida 
que for direcionado para promover a  
geração de renda em áreas relacionadas à 
atuação da companhia, oferecendo suporte 
às comunidades para atividades conectadas 
às vocações locais – pesca de subsistência, 
aquicultura, turismo sustentável, entre  
outros exemplos.

A execução dessa estratégia será conduzida 
por meio de projetos próprios e, também, 
pelo patrocínio a projetos desenvolvidos por 
ONGs e outras entidades.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 413-1
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A maior parte dos investimentos sociais no último ano foi 
destinada a projetos que valorizam a cultura e a educação, 
fortalecendo o resgate da história das comunidades e as 
relações com o território. Em Santa Catarina, por exemplo, 
a Rio Canoas tem apoiado a restauração do Casarão Juca 
Antunes, imóvel tombado como patrimônio arquitetônico 
histórico e cultural na cidade de Lages. A partir de 2020, a 
companhia contribuirá para o início da operação do Centro 
de Arqueologia, formado por um museu, laboratórios e 
salas de aula na Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(Unoesc), reforçando o compromisso com a educação e o 
desenvolvimento social local.

Um dos principais movimentos de engajamento da 
comunidade é o Programa de Visitas da CTG Brasil às 
usinas instaladas no Rio Paraná e no Rio Paranapanema. 
Com o objetivo de levar mais conhecimento sobre o setor 
elétrico, proporcionando mais educação, cultura e lazer às 
comunidades, a companhia abre suas portas para visitas 
monitoradas em um roteiro que contempla o funcionamento 
de uma usina hidrelétrica, incluindo as salas de comando, 
turbinas e barragens. Os participantes também recebem 
informações sobre os programas socioambientais 
desenvolvidos corporativamente.

Em 2019, mais de 7 mil pessoas participaram dessas 
visitações. Boa parte desse público é formada por estudantes 
da rede de ensino pública, que podem entender melhor o 
funcionamento do sistema elétrico brasileiro e a importância 
das usinas para a segurança energética do país. Nas usinas 
Jupiá e Ilha Solteira, no Rio Paraná, e nas usinas Rosana, 
Chavantes e Salto Grande, no Rio Paranapanema, os visitantes 
podem conhecer, por meio das exposições históricas, um 
pouco mais sobre a construção da usina e o desenvolvimento 
que o empreendimento levou para cada região.

A CTG Brasil disponibiliza ainda às comunidades locais o 
Canal Telecheia, disponível via atendimento telefônico gratuito 
24 horas por dia para esclarecer dúvidas relacionadas à vazão 
dos rios nos quais estão instaladas as usinas.

Para saber mais

Clique nos links e faça um tour 
virtual por nossas usinas.

Usina Ilha Solteira

Usina Chavantes

Desmontagem da linha  
de transmissão de Garibaldi

Em 2020, a CTG Brasil iniciará a execução do 
plano de desmobilização total da linha de 
transmissão provisória construída em 2013 
para conectar a UHE Garibaldi à subestação 
Barra Grande. Esse ativo será substituído pela 
linha de transmissão definitiva conectando a 
usina à subestação Abdon Batista, conforme 
plano inicial aprovado pela Aneel.

As torres e cabos a serem removidos passam 
por aproximadamente 70 propriedades rurais, 
com extensão de cerca de 26 quilômetros. 
A remoção atende principalmente a uma 
exigência prevista em resolução do órgão 
ambiental estadual e a uma demanda judicial, 
decorrente de ações movidas por proprietários 
que não renovaram os acordos de uso da terra e 
solicitaram a remoção da linha de transmissão. 
Os demais proprietários de terras atingidas pela 
linha de transmissão aceitaram a instalação do 
ativo provisório e possuem contratos firmados 
até a remoção total das estruturas.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 413-1
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REPUTAÇÃO  
CORPORATIVA

Em seu modelo de gestão, a companhia adota mecanismos para 
mensurar e avaliar a reputação da CTG Brasil entre os públicos 
de relacionamento. Esse processo, conduzido com base na 
metodologia RepTrak, desenvolvida pelo Reputation Institute, 
subsidia os planos de ação para fortalecer a marca e os atributos 
de diferenciação no setor elétrico.

A pesquisa conduzida em 2019 avaliou a percepção de clientes, 
das comunidades locais próximas às unidades, dos fornecedores, 
colaboradores e formadores de opinião. Foram realizadas mais de 
1,5 mil entrevistas presenciais e em formato on-line para avaliar 
em que medida esses públicos estimam, confiam e admiram a 
companhia e como avaliam os resultados e entregas relacionados 
a produtos e serviços, inovação, governança, ambiente de trabalho, 
entre outros temas.

A conclusão do estudo é que a CTG Brasil é reconhecida por ser 
uma companhia sólida e altamente qualificada para a operação 
de usinas geradoras de energia, com um índice reputacional acima 
da média no setor elétrico. Clientes, fornecedores e colaboradores, 
em especial, têm uma percepção altamente positiva da companhia 
em praticamente todos os aspectos. As comunidades locais e 
as lideranças comunitárias, no entanto, ainda não percebem 
tão claramente os benefícios de ações para preservação da 
biodiversidade e investimentos sociais nas regiões de atuação.

O diagnóstico de reputação da CTG Brasil contribui, dessa 
forma, para reforçar os mecanismos de gestão direcionados 
para a promoção da sustentabilidade em todos os negócios. A 
construção de relacionamentos transparentes e a responsabilidade 
socioambiental na operação das usinas são os direcionadores 
para fortalecer a marca e os vínculos da companhia com a 
sociedade brasileira.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3
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GESTÃO AMBIENTAL

A estruturação do Sistema de Gestão Integrado da CTG Brasil, em 
2019, elevou a gestão de aspectos de qualidade, segurança e meio 
ambiente ao patamar das melhores práticas de mercado. A partir 
do mapeamento de todos os processos da companhia, e de forma 
alinhada a outras iniciativas, como o Production Management 
System, essa consolidação da abordagem de gestão garante 
prontidão para um dos grandes desafios de 2020: certificar todas as 
usinas nas normas ISO 9001 (Qualidade), 14001 (Meio Ambiente) e 
45001 (Segurança). No médio prazo, a companhia também buscará a 
certificação ISO 55001 (Gestão de Ativos).

GRI 102-11 | 103-1 | 103-2 | 103-3

Uma das premissas nesse sistema é a visão igualmente relevante 
para os aspectos ambientais dentro e fora das usinas. A ideia é 
gerenciar de forma assertiva aspectos internos – como vazamentos, 
consumo de água e energia e destinação de resíduos – com a 
mesma excelência já reconhecida nas atividades de entorno das 
usinas, como a preservação das bordas dos reservatórios e a 
piscicultura. Para isso, um procedimento formal de avaliação foi 
desenhado em 2019 e será implementado em 2020, abrangendo 
inspeções padronizadas a cada dois meses para identificação de 
desvios e acompanhamento dos planos de melhoria.

CTG Energia
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Esse arcabouço de políticas e práticas norteia a atuação da 
CTG Brasil totalmente em acordo com todos os requisitos 
legais aplicáveis e em linha com os princípios de prevenção 
e precaução ambiental. Isso se traduz em mecanismos 
sistemáticos de avaliação e gestão de riscos ambientais, 
mantendo sempre válidas as licenças ambientais de todas 
as unidades e garantindo a continuidade de cerca de 180 
programas ambientais.

O mesmo compromisso da companhia com a conformidade 
legal é estendido a todos que compartilham o uso dos 
reservatórios e suas bordas. Nesse contexto, o Programa 
Espaço Legal oferece uma abordagem inovadora para o 
engajamento dos públicos locais, orientando a comunidade 
para que as atividades nessas áreas não comprometam 
o meio ambiente. Ações locais de sensibilização são 
apoiadas pelo Guia Espaço Legal e por canais específicos via 
e-mail para esclarecimento de dúvidas dos proprietários e 
habitantes da região.

 
Armazenamento digital

Iniciado em novembro de 2019, um projeto de digitalização de 
todas as documentações de propriedades imobiliárias das usinas 
hidrelétricas da Rio Paraná e da Rio Verde trará mais segurança 
e agilidade para o controle desses arquivos. Em parceria com 
a Fundação Patrimônio Histórico Energia e Saneamento, a 
iniciativa abrange mais de 4,2 mil plantas e memoriais descritivos 
e quase 2,3 mil processos administrativos e cerca de 600 dossiês 
de desapropriação relacionados ao histórico das referidas usinas.

O investimento da CTG Brasil  
em projetos de gestão ambiental 
totalizou R$ 17,1 milhões em 2019

Para saber mais

Clique aqui e acesse  
o Guia Espaço Legal.

GRI 102-42 | 102-43 | 103-1 | 103-2 | 103-3
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Recurso valioso para as operações da CTG Brasil, a água nos rios que 
cruzam as usinas hidrelétricas é também fundamental para outros 
usos nas localidades, como o abastecimento das cidades e indústrias, 
a navegação, a pesca e a realização de atividades esportivas e de lazer. 
Consciente de seu papel na preservação dos rios, a companhia busca 
continuamente o diálogo com todos esses públicos locais, visando ao 
melhor uso desse recurso hídrico compartilhado.

Em 2019, essa postura se traduziu em ação quando os reservatórios das 
usinas Jurumirim, Capivara e Chavantes – que formam o  
sistema de cabeceira do Rio Paranapanema – atingiram níveis críticos  
de escassez devido à falta de chuvas na região. Nesse contexto, a  

CTG Brasil participou da criação da Sala de Crise do Paranapanema, 
uma maneira de envolver a população e os órgãos reguladores  
nas discussões para o melhor aproveitamento e uso comum dos 
recursos hídricos.

As reuniões realizadas na Sala de Crise reuniram a Agência Nacional 
de Águas (ANA), o Operador Nacional do Sistema (ONS), outras 
companhias geradoras com ativos no Rio Paranapanema e os comitês 
da bacia hidrográfica. Além disso, os encontros eram abertos para a 
participação da sociedade em geral. Durante o ano, as discussões e a 
avaliação de cenários permitiram a recuperação parcial do nível dos 
reservatórios, possibilitando atender aos usos múltiplos do afluente. 

12,5%
foi o índice mínimo do  
reservatório de Jurumirim, 
atingido em fevereiro de 2019

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 303-1 | 303-2
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A abertura para o diálogo também possibilitou a 
aproximação com a comunidade e as prefeituras, 
esclarecendo os impactos que a escassez de chuvas 
tem sobre a operação e gestão dos reservatórios. Com 
transparência, a CTG Brasil pôde explicar o modelo de 
despacho centralizado do setor elétrico, operado pelo 
ONS, e as determinações regulatórias que devem ser 
seguidas pela companhia.

O consumo interno de água nas operações é baixo, 
porque ocorre principalmente pela água potável de 
consumo humano, pelo abastecimento de sanitários e 
pelas atividades de limpeza. Todas as unidades estão 
localizadas em regiões com nível de estresse hídrico 
médio-baixo, conforme classificação do Aqueduct Risk 
Atlas, plataforma disponibilizada pelo World Resources 
Institute. A exceção são as usinas Jupiá e Ilha Solteira, 
da Rio Paraná, cuja localização é classificada como de 
baixo estresse hídrico.

A captação direta é realizada nas usinas da 
Rio Paranapanema e na Rio Canoas em poços 
subterrâneos, e totalizaram 145,4 mil metros cúbicos 
em 2019, um aumento de 11,9% na comparação anual 
devido ao maior número de pessoas atuando nas 
unidades, sobretudo em atividades de manutenção.

O diálogo com agentes do 
governo, outras empresas da 
região e comunidades locais foi 
essencial para a efetividade da 
Sala de Crise na gestão da crise 
hídrica do Rio Paranapanema

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 303-1 | 303-2 | 303-365 
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Biodiversidade

Os reservatórios e suas áreas de 
entorno são ativos valiosos para a 
proteção ambiental e a preservação 
da biodiversidade. Por isso, garantir 
o uso adequado desses espaços e 
promover regularmente atividades 
de plantio, monitoramento de 
espécies e educação ambiental 
são alguns dos objetivos da 
gestão ambiental da CTG Brasil. 
Na companhia, essas atividades 
ganham ainda mais complexidade 
diante da abrangência dos ativos, 
cujas bordas de reservatórios 
somam 8,5 mil quilômetros. 

8.494 km
Essa distância é um pouco maior do que 
a extensão da costa brasileira e, se fosse 
percorrida a pé, levaria cerca de 60 dias 
em um ritmo de caminhada médio.

Somados, os perímetros das  
bordas dos reservatórios totalizam

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 304-2
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240 
hectares
reflorestados com  
plantio em 2019, com 
aproximadamente  
1,7 milhão de mudas

Para monitorar todas essas áreas com agilidade, 
precisão e gestão eficiente de custos, a CTG Brasil 
conta com uma área dedicada à gestão patrimonial 
e investiu, em 2019, na tecnologia como aliada. Via 
monitoramento de satélite, todas as bordas foram 
mapeadas e são periodicamente fotografadas. As 
imagens, tratadas em sistema informatizado, permitem 
identificar pontos com mudanças ou desvios. Nesses 
casos, as equipes trabalham em investigações mais 
profundas, com o apoio de drones, que disponibilizam 
fotografias mais detalhadas. No último ano, cinco 
equipamentos foram adquiridos e dez pessoas foram 
treinadas para essa tarefa. Além disso, a companhia 
planejou um centro de monitoramento patrimonial, 
que será instalado em 2020 na usina de Jupiá para 
acompanhar em tempo real, via imagens de sistema 
e captadas localmente, as condições das bordas de 
reservatório da unidade.

Às margens das represas mantidas nas usinas, a CTG 
Brasil delimita Áreas de Conservação Ambiental (ACAs), 
nas quais ocorrem ações de proteção das matas 
nativas e de reflorestamento. Em 2019, a companhia 
realizou o plantio de reflorestamento em 240 hectares, o 
equivalente a aproximadamente 336 campos de futebol, 
como parte dos programas de licenciamento ambiental 
e compromissos herdados quando da aquisição das 
usinas. Outros 50,9 mil hectares são mantidos como 
áreas protegidas.

As espécies que habitam as áreas protegidas pela 
CTG Brasil são um importante indicativo do estado 
de conservação desses ecossistemas. Por isso, a 
companhia promove periodicamente em suas unidades 
campanhas de monitoramento para identificar e 
catalogar animais e espécies de plantas presentes no 
entorno das unidades. Em 2019, um projeto de pesquisa 
sintetizou em um manual técnico recomendações para 
o monitoramento em ambientes terrestres, após cinco 
anos de estudos nas usinas Capivara e Taquaruçu.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 304-2 | 304-3
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Ao utilizar a força dos rios para gerar energia, a 
CTG Brasil adota todas as medidas e cuidados 
para que não cause impactos negativos às 
espécies aquáticas. Um dos principais esforços 
nesse contexto é o repovoamento de peixes nos 
reservatórios, por meio da liberação, a cada ano, 
de cerca de 3,6 milhões de alevinos, nome dado 
aos peixes recém-saídos dos ovos. Além da 
quantidade de indivíduos inseridos anualmente 
nos reservatórios, a estratégia de atuação para a 
preservação dos rios abrange a gestão da qualidade 
dessa biodiversidade aquática. 

Isso envolve, por exemplo, estudar técnicas de 
soltura que sejam mais efetivas para a fixação das 
espécies. Na usina de Rosana, uma equipe está 
dedicada a testar um novo método, utilizando 
peixes com diferentes funções nas cadeias 
alimentares dos ecossistemas, para alcançar um 
melhor resultado de povoamento com menos 
alevinos. O projeto, iniciado em 2017, será concluído 
em 2021, utilizando como controle o reservatório 
imediatamente anterior ao de Rosana no curso do 
Rio Paranapanema, o da usina Taquaruçu.

Algumas espécies são mais difíceis de se 
desenvolverem no meio natural, como no caso da 
piracanjuba. Listada entre as espécies ameaçadas 
de extinção, ela é cultivada em cativeiro para os 
repovoamentos, mas a velocidade de reprodução 
é baixa, pelo tempo maior de desenvolvimento das 
fêmeas. Em 2019, a CTG Brasil iniciou um projeto 
que visa facilitar esse ciclo reprodutivo utilizando 
uma espécie de “barriga de aluguel”. Com o uso de 
técnicas de biotecnologia, cientistas irão transpor 
gametas da piracanjuba para que se desenvolvam 
em outras espécies de peixes, o matrinxã e o 
lambari. A expectativa é permitir a reprodução 
artificial e em larga escala.

A manutenção da biodiversidade nos rios é prioridade 
nos investimentos ambientais e de pesquisa  

e desenvolvimento, com abordagens diferenciadas 
para cada desafio identificado nas usinas

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 304-2
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As macrófitas, plantas aquáticas essenciais para a filtragem 
de nutrientes e desenvolvimento das espécies nos rios, também 
podem representar riscos às operações se crescerem de forma 
desordenada. Elas formam bancos de plantas sobre a água, que 
se deslocam com o fluxo da água e, ao passar pelas turbinas, 
podem danificar equipamentos e, em casos extremos, forçar a 
parada das operações. Mesmo com o desvio desses bancos para 
passarem pelos vertedouros, em razão dos baixos níveis dos 
rios, há riscos ainda de aprisionamento de peixes em trechos 
do leito que ficam temporariamente secos. Um episódio desse 
tipo ocorreu em 2019 na usina Salto Grande. As equipes foram 
prontamente acionadas para resgatar o máximo de peixes 
possível e devolvê-los ao leito do rio.

Para conseguir prever com mais antecedência esse tipo de risco, 
a CTG Brasil está investindo em um sistema de monitoramento 
espacial de plantas aquáticas baseado em geotecnologias. 
Uma vez implementado, ele permitirá identificar a localização 
geográfica desses bancos, estimar as quantidades, prever seu 
deslocamento e calcular o tempo médio de chegada à usina, 
permitindo medidas de manejo e operações nos vertedouros 
que evitem impactos operacionais. Além disso, a companhia 
vem pesquisando uma aplicação economicamente viável e 
ambientalmente interessante para as plantas retiradas dos rios. 
Iniciado em 2019, esse projeto tem como objetivo refinar um  
bio-óleo a partir das macrófitas, que será utilizado nos 
geradores das usinas substituindo combustíveis fósseis.

Em outros casos, o desafio vem no sentido oposto: controlar o excesso de 
indivíduos de uma espécie, que coloca em risco a biodiversidade dos rios 
e a continuidade das operações. Esse é o exemplo do mexilhão-dourado, 
molusco cuja população está acima dos níveis adequados para o equilíbrio 
natural e que pode se fixar em equipamentos das usinas, comprometendo o 
desempenho operacional. Iniciada em 2017 e composta de três fases, uma 
frente de pesquisa e desenvolvimento da CTG Brasil busca medidas para 
controlar a infestação de mexilhões-dourados em suas operações e, com 
isso, servir de referência para o setor. O objetivo é utilizar uma metodologia 
de controle genético para minimizar a reprodução natural da espécie. 

O modelo já foi desenvolvido e está em fase de testes pelo parceiro Bio 
Bureau. Em 2019, outras empresas do setor foram convidadas a unir-se na 
empreitada, aprofundando os estudos sobre a efetividade do modelo e os 
fatores-chave para reprodução do mexilhão-dourado. Reconhecida pelos 
prêmios Benchmarking Brasil e Bioeconomia Brasil, a iniciativa envolve, nas 
três fases, investimentos diretos da ordem de R$ 8,8 milhões, além de outros  
R$ 5 milhões destinados pelos parceiros.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 304-2
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A manutenção de espaços para atividades de conscientização 
ambiental também faz parte da estratégia da CTG Brasil para 
preservação da biodiversidade. No entorno da usina de Ilha Solteira, a 
companhia assumiu em 2 de janeiro de 2020 a gestão de um centro 
de conservação de fauna silvestre, aberto à visitação do público e 
ocupando uma área de 177,6 mil metros quadrados (o equivalente a 16 
campos de futebol). O espaço conta com ambulatório veterinário e um 
Centro de Recepção e Triagem, e abriga atualmente 350 animais.

Outros exemplos dessa abordagem são encontrados na usina 
Garibaldi, em Santa Catarina. Em 2019, a unidade doou para a 
prefeitura de Abdon Batista uma área no entorno do reservatório, onde 
estão instalados uma marina e um mirante. A ideia é que o espaço seja 
utilizado para atividades educacionais, esportivas e culturais. A usina 
já havia entregado, no fim de 2018, a estruturação da sede e melhorias 
nas trilhas ecológicas do Parque Estadual Rio Canoas, instituído em 
2004 no município de Campos Novos (SC).

Na Rio Paranapanema, o Programa Promoção Florestal 
estimula a conservação em propriedades de terras vizinhas 
por meio da doação de mudas. Em 2019, as unidades doaram 
61 mil mudas. Na Rio Paraná, o programa de fomento florestal 
começou em 2019 e doou 45 mil mudas para proprietários 
rurais. Ao todo, nos últimos 20 anos e somando todas as 
operações, já foram doadas mais de 3,5 milhões de mudas.

Espaços dedicados à preservação de  
espécies e à educação ambiental e a doação 
de mudas para reflorestamento contribuem 

para ampliar os impactos positivos das 
usinas nas comunidades locais

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 203-1
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Inventário de emissões de GEE (mil tCO
2
e) 

2019 2018 2017

Escopo 1

Escopo 2

Escopo 3

1.576,75

296,60

3.041,61

608,17

21,48

2.012,48

588,25

16,59

2.235,31

Mudanças climáticas

Atenta à influência significativa do contexto de 
mudanças climáticas em seus negócios, a CTG Brasil 
gerencia os riscos e oportunidades associados a esse 
tema, buscando impulsionar sua contribuição positiva 
para o combate ao aquecimento global e adaptar-se 
aos impactos já inevitáveis desse processo. 

A natureza de seu negócio, pela geração de energia 
limpa, e o escopo de sua atuação, com cerca de 5% da 
capacidade instalada no Brasil, colocam a companhia 
em uma posição relevante para contribuir para o 
crescimento das fontes renováveis na matriz elétrica 
brasileira. Os esforços em modernização dos ativos, por 
exemplo, ampliam a eficiência das usinas na geração, 
possibilitando crescimento na quantidade de energia 
gerada e disponibilizada ao país.

Ao mesmo tempo, as alterações nos padrões de  
chuvas, com períodos de estiagem mais longos,  
afetam o nível dos reservatórios, trazendo mais 
complexidade à gestão das usinas. É preciso cada vez 
mais antever esses momentos de estiagem e desenvolver 
alternativas tecnológicas que permitam a continuidade 
das operações. Em escala nacional, essa inconstância  
do regime de chuvas também afeta os preços de 
mercado, pela disponibilidade de todo o parque  
gerador, o que pode acarretar custos adicionais  
para a companhia para atender aos compromissos 
firmados de venda de energia.

Mesmo diante da contribuição evidente em seu negócio 
pela geração de energia limpa, a CTG Brasil está 
comprometida em mitigar as emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) inerentes às atividades, como o consumo de 
combustíveis na frota e geradores. Para isso, o primeiro 
passo era identificar em que processos e em que 
quantidades eram emitidos GEE, por meio da elaboração 
do inventário de emissões de gases de efeito estufa. 

Essa prática já estava consolidada na Rio Paranapanema, 
que elabora anualmente seu inventário no Registro Público de 
Emissões do Programa Brasileiro GHG Protocol com Selo Ouro (que 
evidencia a asseguração externa das informações) desde 2014. 
A expansão para todos os ativos em 2019 permitiu identificar 
a pegada de carbono das operações e compensar as emissões 
geradas pela CTG Brasil por meio do plantio de reflorestamento 
com um parceiro. Essa ampliação de escopo também explica a 
variação no total de emissões identificadas nos três escopos no 
último inventário, conforme evidencia a tabela.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 201-2 | 305-1 | 305-2 | 305-3
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DESEMPENHO  
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Contexto nacional
O desempenho do setor de energia elétrica tem estreita relação 
com a atividade econômica do país, que manteve um ritmo de 
crescimento ainda lento em 2019. Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto 
(PIB) do Brasil evoluiu 1,1% no último ano, repetindo o patamar de 
2018. A atividade no setor industrial cresceu 0,5%, impulsionada 
principalmente pela construção civil, e os segmentos de serviços e 
agropecuária subiram 1,3%.

Outros indicadores econômicos mostram sinais de melhora para 
o ambiente de investimentos no país a partir de 2020. A taxa 
básica de juros (Selic) encerrou o ano em 4,5%, patamar histórico 
mais baixo, e a inflação oficial (IPCA) ficou em 4,31%, pouco acima 
da meta de 4,25% fixada pelo Banco Central.

O mercado cambial apresentou volatilidade no decorrer de 2019. 
O dólar apreciou 4% ante o real, encerrando o ano em 4,03 reais 
por dólar. O Grupo está exposto à variação cambial pelo fato de 
uma de suas controladas, a Rio Paraná, deter dívida com partes 
relacionadas (intragrupo) em dólar. Dessa forma, o câmbio é 
permanentemente monitorado pela gestão, o que mitiga riscos 
decorrentes dessa volatilidade.

Indicadores macroeconômicos

2019 2018

IGP-M

IPCA

Taxa de câmbio (USD)

Var. % da taxa de câmbio

Taxa Selic

CDI

7,31%

4,31%

4,0307

4,02%

4,50%

4,40%

7,54%

3,75%

3,8748

17,13%

6,50%

6,40%

Cenário instável e baixo crescimento  
do Produto Interno Bruto marcaram  
o contexto brasileiro em 2019
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Mercado de energia

O consumo de energia elétrica no Brasil 
totalizou 481,1 TWh em 2019, segundo dados 
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Esse 
resultado representa um crescimento de 1,4% 
em relação ao ano anterior. 

O setor de energia brasileiro divide-se em 
dois mercados: o Ambiente de Contratação 
Regulado (ACR) e o Ambiente de Contratação 
Livre (ACL). No ACR, também chamado de 
mercado cativo, estão os clientes atendidos 
pelas distribuidoras, que abastecem suas 
áreas de concessão com energia adquirida 
por meio dos leilões de compra e venda de 
energia. Em 2019, o consumo de energia 
nesse mercado cresceu 1,2%, totalizando 
aproximadamente 319,4 TWh. No ACL, em 
que os contratos de compra e venda de 
energia são negociados diretamente entre 

Mercado de eletricidade (mil GWh)

137,6 141,9 170,0 167,4

Residencial Industrial

 2018       2019

88,6 92,2

Comercial

79,0 80,6

Outros

3,1%

-1,6%

4,0%
2,1%

os geradores e os clientes, foi registrado 
um consumo de 162,6 TWh, 1,9% maior na 
comparação com o ano anterior. Segundo 
dados da Associação Brasileira dos 
Comercializadores de Energia (Abraceel), 
6.937 consumidores fazem parte do 
mercado livre, um aumento de 20% na 
base anual. 

No último ano, houve aumento de 
consumo nas classes de consumidores 
comercial (+4,0%) e residencial (+3,1%), 
devido à ocorrência de temperaturas 
mais altas nas regiões Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte, o que demandou 
maior acionamento dos equipamentos 
de refrigeração de ar. O segmento de 
indústrias apresentou queda (-1,6%) 
no período, principalmente pelo menor 
consumo dos segmentos químico e 
extrativo de minerais metálicos e pela 
tímida evolução do PIB.

Geração hidrelétrica

As usinas hidrelétricas, responsáveis por 64,1% 
da capacidade instalada de geração do Brasil, 
operam de forma centralizada e comandada 
pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). 
A entidade, responsável pela coordenação 
e operação do Sistema Interligado Nacional 
(SIN), avalia diversos parâmetros climáticos e 
operacionais (como a segurança hídrica) para 
ordenar a geração de energia.

As hidrelétricas sujeitas ao despacho 
centralizado do ONS compõem o Mecanismo 
de Realocação de Energia (MRE), uma espécie de 
condomínio em que a maior produção de uma 
usina compensa a geração inferior das outras. 
Em 2019, essas usinas foram responsáveis pela 
geração de 70,5% da energia elétrica do SIN. As 
usinas térmicas geraram 16,6%.

Energia gerada no SIN em 2019 (TWh)

 Hidrelétrica 
 Térmica 
 Elétrica
 Nuclear
 Solar

418,2

16,1
55,9

98,4

5,0
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Resultados do ano

Os resultados financeiros alcançados pela CTG Brasil 
evidenciam a assertividade de sua estratégia e a capacidade 
de geração de valor dos ativos mesmo diante do cenário 
desafiador de 2019. Ao longo do ano, a companhia também 
avançou na contratação de um sistema integrado de gestão 
empresarial, que será implementado em 2020.

A comparação do desempenho com o do ano anterior é 
dificultada por dois fatores: em 2018, os resultados da Rio 
Paranapanema passaram a ser consolidados somente em 
dezembro, ante os 12 meses contabilizados em 2019; e a 
Rio Paraná sofreu um ajuste contábil não recorrente que 
impactou negativamente o resultado de 2018, devido a uma 
mudança na metodologia de reconhecimento das receitas 
oriundas do ativo financeiro da outorga.

Considerando bases normalizadas e comparáveis, a 
evolução da receita líquida no período foi de 4,6%, 
alcançando R$ 4,8 bilhões. Já o lucro líquido alcançou 
R$ 1,3 bilhão, com crescimento de 35,9%. Em relação ao 
endividamento, destaca-se a diminuição da dívida líquida 
em 12,8%, tanto pela elevação de caixa e disponibilidades 
quanto pela redução nos saldos de dívida, encerrando o ano 
em R$ 711,9 milhões. 

O valor adicionado total distribuído foi de R$ 4,3 bilhões, 
montante 6,6% menor na comparação anual normalizada. 
Do total do valor adicionado: 24,6% foram distribuídos 
ao governo e à sociedade, na forma de impostos, taxas e 
contribuições; 3,2% aos colaboradores, por meio de salários, 
benefícios e encargos sociais; 38,1% a terceiros, referentes 
a pagamento de juros e aluguéis; e 34,1% em dividendos e 
juros sobre capitais próprios para os acionistas.

Principais indicadores (R$ milhões)

2019 2018

Receita operacional bruta

Receita operacional líquida

Custos e despesas operacionais

Ebitda

Lucro/(prejuízo) líquido do exercício

Ativos totais

Dívidas em moeda nacional

Dívidas em moeda estrangeira

Patrimônio líquido

5.535,5

4.844,7

(2.335,3)

3.242,8

1.343,7

29.129,9

5.037,2

3.605,6

13.748,4

3.889,4

1.589,2

(1.257,9)

701,6

(414,8)

29.028,0

5.228,5

3.604,8

14.014,6

Variação (%)

42,3

204,9

85,6

362,2

424,0

0,4

-3,7

0,0

-1,9

Distribuição do valor adicionado (R$ milhões)

2019 2018

Pessoal

Impostos, taxas e contribuições

Remuneração de capitais de terceiros

Remuneração de capitais próprios

Valor adicionado distribuído

140,3

1.062,8

1.650,0

1.474,2

4.327,3

143,5

272,7

2.179,7

(105,5)

2.490,4

Variação (%)

-2,23

289,80

-24,30

-1.497,60

73,76

O desempenho de 2019 foi melhor do que  
o do ano anterior, confirmando a assertividade 

da estratégia corporativa mesmo diante  
do cenário desafiador no período
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DESENVOLVER CONHECIMENTO

A CTG Brasil planeja investir R$ 100 milhões 
nos próximos cinco anos. E para que esses 
recursos tenham o melhor resultado possível, 
a companhia pretende destiná-los também 
de uma forma inovadora e que contribua de 
maneira mais significativa para a estratégia 
corporativa. Em 2019, o próprio processo de 
definição dos projetos a serem beneficiados 
com os recursos de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) obrigatórios pela regulamentação do 
setor elétrico foi um case de inovação.

O Road Map Tecnológico, iniciado ainda no fim 
de 2018, envolveu todas as áreas da companhia 
para mapear as oportunidades de inovação nos 
diversos campos de atuação, e não somente 
na tradicional esfera operacional e ambiental. 
Após a primeira etapa de diagnóstico interno 
da maturidade de gestão do portfólio de 
P&D e avaliação externa de benchmarkings 
e tendências, a equipe do projeto realizou 
workshops com a liderança da companhia 
para definir as rotas tecnológicas e os temas a 
serem priorizados na prospecção dos projetos. 
Essa metodologia de trabalho será adotada 
anualmente, no planejamento de destinação 
dos recursos.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | EU8
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Dentro dessa abordagem, um dos projetos de maior destaque realizado 
pela companhia é o de controle genético do mexilhão-dourado, uma 
das espécies invasoras com maior impacto negativo sobre as bacias 
hidrográficas brasileiras. Outro investimento relevante é a avaliação de 
viabilidade de aproveitamento do óleo das macrófitas aquáticas como 
biocombustível para motores e equipamentos utilizados nos processos 
das usinas. Saiba mais sobre esses projetos na página 69.

Em 2019, o portfólio de P&D totalizou 23 projetos, que somaram  
R$ 13,2 milhões em investimentos, montante 67% superior ao de 2018. 
No ano, foram firmados contratos com dez novos projetos, alinhados  
à nova abordagem de gestão e que totalizarão um investimento de  
R$ 40 milhões até 2022.

Entre esses novos projetos, vale ressaltar a participação da CTG Brasil na 
Chamada Pública da Aneel voltada para o desenvolvimento de soluções 
em mobilidade elétrica eficiente. Dois estudos foram selecionados para 
receber investimentos da companhia (saiba mais abaixo).

Para saber mais

Clique aqui e assista à série 
de vídeos sobre os projetos 
de P&D da CTG Brasil.

Projetos da CTG Brasil  
para a mobilidade elétrica

Plataforma  
de Comercialização 

Aberta P2P

Para inserção de fontes 
renováveis na mobilidade 
elétrica. O objetivo é criar 
uma plataforma digital 
que funcione como um 

balcão de oportunidades 
na comercialização de 

energia para o segmento 
de veículos elétricos

Conexão Sustentável  
de Mobilidade Elétrica  

entre Usinas Hidrelétricas 

Focado no investimento para aquisição de 
veículos elétricos, instalação de infraestrutura 

de eletropostos para o deslocamento e 
carregamento da frota no caminho entre as 

UHEs Jupiá e Ilha Solteira. Também está sendo 
planejada uma ampliação dessa rota até o 

aeroporto de Três Lagoas e o campus da Unesp 
na região, além dos trechos que interligam as 
usinas da Rio Paraná e da Rio Paranapanema 

até a sede em São Paulo

Para saber mais

Clique aqui e acesse o Anuário de P&D 2019  
da CTG Brasil para saber mais sobre a gestão 
do tema e os projetos apoiados no ano.
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AMBIENTE DE INOVAÇÃO

A inovação na forma de desenvolver o conhecimento ultrapassou 
as fronteiras da CTG Brasil em 2019, conectando as demandas e 
recursos de P&D ao universo de startups. Para isso, a companhia 
anunciou uma parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia 
(ACATE) que prevê a criação do Digital Innovation Lab, um espaço 
dedicado à interação entre a CTG Brasil, universidades e startups 
dentro do novo hub de inovação da ACATE, em São Paulo. Nesse 
espaço, as equipes da associação e demais empresas envolvidas nos 
projetos trabalharão no desenvolvimento de soluções que acelerem 
avanços no campo da Tecnologia da Informação (TI).

A parceria com a ACATE prevê um espaço 
dedicado para a interação da CTG Brasil 
com universidades e startups

 
Clean Energy Innovation Hub

Fortalecer o intercâmbio entre Brasil e China na busca por inovação para a 
geração de energia limpa é um dos principais objetivos da parceria firmada pela 
CTG Brasil com o Senai em novembro de 2019. Com investimentos previstos de 
R$ 100 milhões nos próximos cinco anos, o acordo envolve a criação do Clean 
Energy Innovation Hub, um espaço para conectar o ecossistema de inovação 
brasileiro aos desafios nos campos de planejamento, gestão e segurança das 
usinas, responsabilidade socioambiental e eficiência energética.

Além dos recursos financeiros, os parceiros agregam à empreitada alavancas de 
valor que ampliam o potencial de transformação. De um lado, o Senai articula 
a maior rede de inovação no país, com pesquisas em diversas áreas. De outro, 
a CTG Brasil já promove internamente o intercâmbio tecnológico com a China e 
facilitará a interação com pesquisadores no exterior. A expectativa, inclusive, é 
que o Clean Energy Innovation Hub tenha também uma unidade em território 
chinês, favorecendo a interação entre as equipes de cada país.

O centro financiará projetos de P&D, incentivando a adoção de tecnologias 
como inteligência artificial e big data, além de propor desafios para startups e 
eventos e workshops para compartilhamento de experiências. Outras empresas 
do setor elétrico ou de outros segmentos produtivos também podem se juntar à 
iniciativa, que terá seu espaço em São Paulo inaugurado ainda em 2020.

78 

Com prazo de 24 meses e investimentos que totalizam R$ 2,4 milhões oriundos 
das verbas regulatórias de P&D, a parceria teve início em agosto de 2019, com 
uma imersão dos profissionais da ACATE na CTG Brasil para compreender 
a estratégia e a cultura organizacional da companhia e mapear desafios 
conectados a elas. Uma vez identificadas, essas demandas serão priorizadas 
e direcionadas a equipes no modelo de squads. Essa metodologia envolve 
profissionais com diferentes especialidades e competências, que trabalham 
juntos por um período breve de tempo para prototipar soluções em contextos 
de alta complexidade. Após planejarem sua abordagem de trabalho, esses 
times apresentarão ao Comitê de Inovação da CTG Brasil as propostas de 
projetos que, uma vez aprovados, passarão a ser desenvolvidos no espaço do 
Digital Innovation Lab.
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102-8 • Informações sobre empregados e outros trabalhadores
Em 2019, o quadro funcional da CTG Brasil cresceu 8%, em linha com o 
desenvolvimento dos negócios. A única alteração significativa foi a transferência 
de 68 colaboradores da Rio Verde para a CTG Serviços, que impactou também na 
taxa de rotatividade. Em relação aos demais trabalhadores, cabe destacar que 
os terceiros atuam principalmente nas atividades de vigilância, limpeza, copa, 
recepção e serviço de TI/Telecom. 

Número de colaboradores por contrato de trabalho*

2019 2018 2017

 

Por gênero

Homens

Mulheres

Total

Por empresa

Rio Paraná

Rio Paranapanema

Rio Canoas

Rio Verde

CTG Serviços (CSC)

Corporativo

Total

Indeterminado

687

161

848

318 

285 

27 

20 

66 

132 

848 

Determinado

20

9

29

14 

2 

0 

0 

2 

11 

29 

*Considera colaboradores CLT e aprendizes, sendo que todos eles atuam em período integral.

Indeterminado

616

168

784

307 

288 

29 

71 

0 

89 

784 

Determinado

19

10

29

13 

3 

0 

1 

0 

12 

29 

Indeterminado

583

136

719

268 

297 

27 

58 

0 

69 

719 

Determinado

17

9

26

10 

7 

0 

0 

0 

9 

26 

COMPLEMENTO AOS  
ITENS DE DIVULGAÇÃO GRI
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102-10 • Mudanças significativas na organização  
e na cadeia de suprimentos
Não ocorreram mudanças significativas em 2019.

102-13 • Participação em associações
A participação da CTG Brasil em entidades setoriais e associações 
fortalece o intercâmbio de conhecimentos e a discussão de agendas 
comuns ao setor elétrico. Especialmente para fomentar a integração 
Brasil-China, a companhia integra a Associação Brasileira de Empresas 
Chinesas (Abec), o China Council for the Promotion of International 
Trade (CCPIT) e o Conselho Empresarial Brasil China. A participação 
no núcleo Ásia do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) 
também fortalece as relações com stakeholders no Brasil e no exterior.

No âmbito das operações, a CTG Brasil faz parte de sete Comitês de 
Bacias do Paranapanema e do Comitê do Sapucaí-Mirim, que discutem 
questões relacionadas aos reservatórios e de educação ambiental, além 
de acompanhar as atividades do Comitê Brasileiro de Grandes Barragens.

No âmbito corporativo, integra o Conselho Brasileiro de Voluntariado 
Empresarial (CVBE), que estimula o voluntariado estratégico e a troca 
de experiências corporativas nessa frente, e o Comitê de Comunicação 
com Empregados da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial 
(Aberje), que discute abordagens para a disseminação da cultura 

organizacional e o engajamento de colaboradores. Em especial, 
esse envolvimento contribuiu em 2019 para o projeto de cultura 
da companhia. Participa, ainda, da Reputation Leader Network, 
articulada pelo Reputation Institute e voltada ao compartilhamento 
de conhecimento e práticas em reputação institucional.

No âmbito regulatório, participamos das principais entidades 
representativas das geradoras e comercializadoras de energia: 
Associação Brasileira dos Produtores Independentes de 
Energia Elétrica (Apine), Associação Brasileira das Empresas 
Geradoras de Energia Elétrica (Abrage), Associação Brasileira dos 
Comercializadores de Energia (Abraceel), Associação Brasileira 
de Companhias de Energia Elétrica (ABCE), Associação Brasileira 
de Geração de Energia Limpa (Abragel), Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltaica (ABSolar) e Associação Brasileira 
de Energia Eólica (ABEEólica). Esse engajamento é fundamental 
para a discussão de temas relevantes do setor, contribuindo 
para o posicionamento dessas associações no debate sobre 
políticas públicas por meio do envolvimento em grupos de 
trabalho. Especialmente na Apine e na Abrage, também atuamos 
como integrantes do Conselho das instituições. Adicionalmente, 
dedicamos esforços para o desenvolvimento de conhecimento 
por meio das pesquisas e estudos acadêmicos coordenados pelo 
Instituto Acende Brasil.

Demais trabalhadores por empresa

2019 2018 2017

 

Rio Paraná

Rio Paranapanema

Rio Canoas

Rio Verde

CTG Serviços (CSC)

Corporativo

Total

Terceiros

124 

87 

10 

9 

3 

10 

243 

Estagiários

8 

5 

0 

0 

4 

7 

24 

Terceiros

117 

79 

8 

19 

0 

9 

232 

Estagiários

1 

8 

0 

0 

0 

2 

11 

Terceiros

95 

77 

8 

13 

0 

13 

206 

Estagiários

1 

5 

0 

0 

0 

0 

6 
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102-41 • Acordos de negociação coletiva
Todos os colaboradores são cobertos por acordos e convenções 
coletivas de trabalho, exceto os dois Diretores pró-labore. Dessa 
forma, o percentual de colaboradores cobertos era de 99,77% no fim 
de 2019.

102-45 • Entidades incluídas nas  
demonstrações financeiras consolidadas
As informações que atendem aos itens de divulgação GRI 
abrangem as empresas controladas pela CTG Brasil. Além dessas, 
são consideradas nos dados financeiros e nas Demonstrações 
Financeiras Consolidadas as participações societárias da 
companhia.

102-48 • Reformulação de informações
Eventuais reapresentações de dados divulgados nos Relatórios 
de Sustentabilidade de anos anteriores estão sinalizadas quando 
aplicável ao longo do conteúdo.

102-54 • Declaração de relato em conformidade  
com Standards GRI
Este relatório foi elaborado de acordo com o GRI Standards: opção 
Essencial.

102-56 • Verificação externa
Apenas as informações financeiras foram auditadas.

201-3 • Obrigações do plano definido de  
benefícios e outros planos de aposentadoria
O plano de previdência é oferecido corporativamente na modalidade 
de contribuição definida, em que os colaboradores que aderem 
voluntariamente ao benefício destinam mensalmente parte de sua 
remuneração para o plano. A companhia também contribui nesses 
planos com uma contrapartida. Os saldos acumulados podem ser 
resgatados pelos beneficiários no momento da aposentadoria, 
conforme regras estabelecidas por cada plano. O índice de adesão a 
esses planos era de 59% no fim do período.

302-1 • Consumo de energia dentro da organização

Energia gerada a partir de combustíveis (GJ)*
2019 2018

Combustíveis não renováveis

Diesel

Gasolina

Outros – grupo auxiliar de  

emergência (reposição diesel)

Subtotal

Combustíveis renováveis

Etanol

Total

5.155,42

3.499,27

449,95 

9.104,64

267,76

9.372,39

4.235,69

2.672,76

633,68 

7.542,12

468,71

8.010,82

2017

2.940,50

2.810,36

316,27 

6.097,13

452,65

6.549,78

*Dados históricos reapresentados.

Na Rio Paranapanema, é disponibilizado um plano de benefício definido, 
administrado pela Funcesp. Nessa modalidade, os valores aportados 
pelos colaboradores e pela companhia são geridos por um fundo detido 
e mantido separadamente dos recursos da CTG Brasil, em linha com as 
práticas adequadas de mercado, a fim de garantir a manutenção da 
cobertura de todos os passivos. O índice de adesão ao plano de benefício 
definido era de 22% no encerramento de 2019.

205-3 • Casos confirmados de corrupção e ações tomadas
Não foi confirmado nenhum caso nem processo judicial relacionado a 
corrupção pelo Linha Ética.

2019 2018

Eletricidade 155,97 184,52

2017

173,40

*Dados históricos reapresentados.

Consumo próprio de energia elétrica (GJ)*
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304-4 • Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de 
conservação cujos habitats estão em áreas afetadas pelas operações

Espécies identificadas em monitoramentos das unidades em 2019 conforme classificação da IUCN

 

 

Rio Paraná

Rio Paranapanema (inclui Sapucaí-Mirim)

Rio Canoas

Rio Verde

Criticamente  
ameaçadas (CR)

nd

1

0

2

 

Ameaçadas (EN)

nd

3

0

2

 

Vulneráveis (VU)

nd

5

4

5

Quase  
ameaçadas (NT)

nd

1

5

1

Destinação de resíduos perigosos em 2018 (kg)*

Coprocessamento

Aterro

Armazenamento no local

Total

20.115

129.837

11.400

161.352

*Além dos volumes descritos na tabela, a Rio Paranapanema destinou 48,8 mil litros de óleo lubrificante e 
isolante para rerrefino.

306-2 • Resíduos por tipo e método de disposição
Os resíduos não perigosos destinados pela CTG Brasil em 2019 somaram 
157,7 toneladas e referem-se a sucata, cobre e aço da Rio Paraná e da Rio 
Paranapanema que são vendidos para reciclagem ou reutilização. Já os 
resíduos perigosos somaram 161,4 toneladas, sendo que 80% desse total 
é destinado para aterros. Os fornecedores que recebem esses resíduos são 
devidamente homologados e detêm as licenças aplicáveis, além de apresentar 
à companhia os certificados de destinação final dos volumes transportados.

303-3 e 303-5 • Captação de água; Consumo de água
As usinas que compõem a Rio Paranapanema, a Rio Canoas e a 
Rio Verde, além da usina Jupiá (Rio Paraná), captam água de fontes 
subterrâneas. Já a usina Ilha Solteira realiza captação superficial. 
No entanto, a medição dos volumes captados ocorre somente 
na Rio Paranapanema e na Rio Canoas. Em 2019, essas unidades 
captaram 145,4 mil metros cúbicos, sendo 98% desse total na Rio 
Paranapanema. O monitoramento de sólidos totais dissolvidos (STD) 
é realizado somente na Rio Paranapanema – nessas unidades, a 
concentração média identificada foi de 100 mg/l de STD. 

As operações geram apenas efluentes domésticos, que são 
tratados ou escoados pela rede pública de saneamento. Assumindo 
a premissa de que esses representam 80% do total captado, 
estima-se que, nas unidades em que há medição do volume de 
captação, foram gerados 116,3 mil metros cúbicos de efluentes. 
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401-1 • Contratações e rotatividade de empregados

307-1 e 419-1 • Não conformidade com leis e regulamentos ambientais;  
Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e econômica
Em 2019, a CTG Brasil não pagou multas significativas nem recebeu sanções monetárias 
significativas relacionadas a aspectos ambientais, sociais ou econômicos. Enquadram-se  
nesse critério as multas ou sanções que possam interromper, suspender ou cessar as 
atividades, impactar negativamente o resultado da companhia ou cujo valor seja igual ou 
superior a R$ 10 milhões. Não são abrangidos nesse conceito autos de infração, multas ou 
sanções que estejam sendo discutidos em esfera administrativa ou judicial, sem decisão 
final e irrecorrível.

Contratações

 

Por gênero

Homens

Mulheres

Por faixa etária

Até 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

Acima de 50 anos

Por empresa

Rio Paraná

Rio Paranapanema

Rio Canoas

Rio Verde

CTG Serviços (CSC)

Corporativo

Consolidado

Número

151

30

97

63

18

3

58

68

1

4

12

38

181

Taxa*

22,3%

17,3%

46,1%

23,6%

7,9%

2,1%

18,0%

24,5%

3,6%

20,0%

19,0%

27,3%

21,3%

Número

77

56

71

44

17

1

58

14

4

22

na

35

133

Taxa*

12,3%

34,5%

40,8%

19,0%

7,5%

0,6%

19,1%

4,7%

14,3%

34,9%

na

37,2%

16,9%

Número

48

27

38

23

10

4

26

22

2

10

na

15

75

Taxa*

7,8%

18,2%

24,3%

10,4%

4,4%

2,5%

9,1%

7,0%

6,9%

17,2%

na

19,0%

9,8%

2019 2018 2017

*Calculada como o número de contratações sobre o headcount médio do ano.

305-4 • Intensidade de emissões de  
gases de efeito estufa (GEE)
A intensidade de emissões de GEE da CTG Brasil, em 2019, 
foi de 0,000055 tCO

2
e/GWh gerado. Essa medida considera 

as emissões dos escopos 1 e 2.

CTG Energia

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019



85 

Rotatividade

 

Por gênero

Homens

Mulheres

Por faixa etária

Até 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

Acima de 50 anos

Por empresa

Rio Paraná

Rio Paranapanema

Rio Canoas

Rio Verde

CTG Serviços (CSC)

Corporativo

Consolidado

Número de desligamentos

79

38

23

47

18

29

46

22

2

4

11

32

117

Taxa*

11,7%

21,9%

10,9%

17,6%

7,9%

20,1%

14,2%

7,9%

7,1%

20,0%

17,5%

23,0%

13,8%

Número de desligamentos

44

23

15

21

10

21

18

25

2

7

na

15

67

Taxa*

7,0%

14,2%

8,6%

9,1%

4,4%

13,4%

5,9%

8,4%

7,1%

11,1%

na

16,0%

8,5%

Número de desligamentos

65

36

26

30

22

23

22

47

6

13

na

13

101

Taxa*

10,5%

24,2%

16,6%

13,5%

9,7%

14,2%

7,7%

14,9%

20,7%

22,4%

na

16,5%

13,2%

2019 2018 2017

*Calculada como o número de desligamentos sobre o headcount médio do ano.
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401-2 • Benefícios para empregados de tempo integral  
que não são oferecidos a empregados temporários  
ou em regime de meio período
A companhia oferece em suas unidades um conjunto de benefícios, 
em linha com as melhores práticas de mercado e contribuindo 
para a atratividade da CTG Brasil como marca empregadora. As 
coberturas e condições são similares, ainda que com parceiros 
diferentes em cada localidade. Os benefícios são definidos 
conforme a política corporativa e os acordos e convenções coletivas 
de trabalho e aplicam-se a todos os colaboradores. A exceção 
acontece apenas para os profissionais de prazo determinado 
(impatriados chineses e aprendizes), para os quais não 
disponibilizamos o plano de previdência privada complementar.

Entre os principais benefícios oferecidos, alguns deles restritos 
a determinados níveis funcionais, estão: assistência médica e 
odontológica; vale-refeição e vale-alimentação; vale-transporte,  
cartão-combustível, transporte fretado ou reembolso de 
estacionamento; Apoio PASS (Programa de Assistência 
ao Empregado); Gympass; plano de previdência privada 
complementar; Gift Aniversário e Gift Natal; auxílio-creche/babá  
ou reembolso; Livro Bebê; e check up e carro para executivos.

403-7 • Prevenção e mitigação de impactos na saúde 
ocupacional e segurança diretamente ligados por  
relações comerciais
As empresas contratadas nas operações são o único parceiro 
comercial exposto a riscos em saúde e segurança, os quais 
são mitigados pelo sistema de gestão de saúde e segurança 
ocupacional, conforme apresentado no capítulo “Priorizamos a 
vida” (página 18).

403-10 • Doenças relacionadas ao trabalho
Não foi registrado nenhum caso de doença ocupacional  
na companhia em 2019.

Média de horas de treinamento por colaborador

Por gênero

Homens

Mulheres

Por nível funcional

Diretoria

Gerencial

Administrativo

Produção

Geral

60,6

47,3

54,3

59,5

34,5

73,0

56,6

2019 2018 2017

50,8

23,9

29,1

32,7

25,2

65,7

44,9

39,2

22,7

39,1 

26,6

44,9

36

404-1 • Média anual de horas de treinamento por empregado

412-3 • Acordos e contratos de investimento significativos 
que incluem cláusulas sobre direitos humanos ou foram 
submetidos a avaliações de direitos humanos
Todos os contratos da CTG Brasil incluem cláusulas relacionadas a 
direitos humanos, especificamente sobre a proibição de trabalho 
infantil, forçado ou análogo ao escravo. Em 2019, foi firmado 
um contrato significativo, referente à aquisição de sistemas. São 
considerados significativos aqueles submetidos à aprovação do 
Conselho Consultivo (ABM) e da CTG Corporation.

EU5 • Alocação de permissões de emissão de CO
2
, 

apresentadas por mercado de carbono
A CTG Brasil não comercializa créditos de carbono.
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Recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico (R$ mil) 

FA – Fontes Alternativas de Geração de Energia Elétrica

GT – Geração Termelétrica

GB – Gestão de Bacias e Reservatórios

MA – Meio Ambiente

SE – Segurança

EF – Eficiência Energética

PL – Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica

OP – Operação de Sistemas de Energia Elétrica

SC – Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica

QC – Qualidade e Confiabilidade dos Serviços de Energia Elétrica

MF – Medição, Faturamento e Combate a Perdas Comerciais

OU – Outros

Total

645

0

45

4.562

415

0

1.677

2.431

2.701

0

0

686

13.162

2019 2018 2017

91

0

44

4.285

0

0

1.055

960

1.438

0

0

0

7.873

344

0

880

2.173

0

0

1.463

0

254

0

0

1.282

6.396

EU8 • Atividade de pesquisa e desenvolvimento e despesas destinadas a fornecer 
energia elétrica confiável e promoção do desenvolvimento sustentável

EU25 • Número de acidentes e fatalidades na comunidade 
envolvendo ativos da companhia, incluindo casos judiciais e 
acordos relacionados a doenças
Não foi registrado nenhum acidente envolvendo a população e os 
ativos da CTG Brasil em 2019, tampouco qualquer processo judicial 
relacionado ao tema.
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

Conteúdo geral

Standard GRI

GRI 102 | Conteúdo 
geral 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil organizacional

102-1 | Nome da organização

102-2 | Atividades, marcas, produtos e serviços

102-3 | Localização da sede

102-4 | Localização das operações

102-5 | Propriedade e forma jurídica

102-6 | Mercados atendidos

102-7 | Porte da organização

102-8 | Informações sobre empregados e outros trabalhadores

102-9 | Cadeia de fornecedores

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

102-11 | Princípio ou abordagem da precaução

102-12 | Iniciativas externas

102-13 | Participação em associações

Estratégia

102-14 | Declaração do decisor mais graduado da organização

102-15 | Principais impactos, riscos e oportunidades

Ética e integridade

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

102-17 | Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas

Item de divulgação Página Omissões
Pacto 
Global

GRI 101 | Fundamentos 2016    

9

9

9

12

9

11

9, 27 e 74

27 e 80

39

81

44, 45, 46 e 62

5

81

3 e 4

14, 40 e 41

13 e 36

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

10

10

GRI 102-55

Para o Materiality Disclosures Service, a GRI Services revisou que o sumário de conteúdo da GRI é apresentado de forma clara e que as referências aos itens de 
divulgação 102-40 a 102-49 estão alinhadas com as respectivas seções ao longo do relatório. O serviço foi realizado na versão em português do relatório.
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Conteúdo geral

Standard GRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 102 | Conteúdo 

geral 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretrizes setoriais 

GRI para energia 

2013

Governança   

102-18 | Estrutura de governança

Engajamento de stakeholders   

102-40 | Lista dos grupos de stakeholders

102-41 | Acordos de negociação coletiva

102-42 | Identificação e seleção de stakeholders

102-43 | Abordagem para o engajamento dos stakeholders

102-44 | Principais tópicos e preocupações levantados

Práticas de relato   

102-45 | Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

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

102-47 | Lista de tópicos materiais

102-48 | Reformulação de informações

102-49 | Alterações no relato

102-50 | Período coberto pelo relatório

102-51 | Data do último relatório

102-52 | Ciclo de emissão de relatórios

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

102-54 | Declaração de relato em conformidade com Standards GRI

102-55 | Sumário do conteúdo da GRI

102-56 | Verificação externa

EU1 | Capacidade instalada (MW), por fonte de energia primária e regime regulatório

EU2 | Produção líquida de energia, por fonte de energia primária e regime regulatório

EU5 | Alocação de permissões de emissão de CO2
, apresentadas por mercado de carbono

Item de divulgação Página Omissões
Pacto 
Global

   

47 e 48

   

6 e 56

82

6, 28, 57 e 63

6, 28, 57 e 63

7

82

6

7

82

7

5

5

5

7

82

88, 89, 90, 91, 92 e 93

82

12

9

86

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

-

  

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tema material | Ética, conformidade e anticorrupção 

Standard GRI

GRI 103 | Abordagem de 

gestão 20161 

GRI 205 | Combate à 

corrupção 2016 

GRI 307 | Conformidade 

ambiental 2016

GRI 408 | Trabalho 

infantil 2016

GRI 409 | Trabalho 

forçado ou análogo ao 

escravo 2016

GRI 412 | Avaliação em 

direitos humanos 2016

GRI 419 | Conformidade 

socioeconômica 2016 

 

GRI 103 | Abordagem  

de gestão 20162 

GRI 201 | Desempenho 

econômico 2016

GRI 203 | Impactos 

econômicos indiretos 

2016

GRI 413 | Comunidades 

locais 2016

103-1 | Explicação do tópico material e seu limite

103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

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

205-2 | Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos anticorrupção

205-3 | Casos confirmados de corrupção e ações tomadas

307-1 | Não conformidade com leis e regulamentos ambientais 

408-1 | Operações e fornecedores com risco significativo de casos de  

trabalho infantil

409-1 | Operações e fornecedores com risco significativo de casos de  

trabalho forçado ou análogo ao escravo 

412-3 | Acordos e contratos de investimento significativos que incluem cláusulas 

sobre direitos humanos ou foram submetidos a avaliações de direitos humanos

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

 

 

103-1 | Explicação do tópico material e seu limite

103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

201-1 | Valor econômico direto gerado e distribuído 

203-1 | Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos 

 

413-1 | Operações com engajamento da comunidade local, avaliações  

de impacto e programas de desenvolvimento

Item de divulgação Página Omissões
Pacto 
Global

Tema material | Ética, conformidade e anticorrupção 

Tema material | Desenvolvimento local    

1 A abordagem de gestão refere-se a todos os tópicos GRI no tema “Ética, conformidade e anticorrupção”.
2 A abordagem de gestão refere-se a todos os tópicos GRI no tema “Desenvolvimento local”.

7, 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39

17, 36, 37, 38 e 39

37

37

82

84 

39 

39 

 

86 

84 

 

7, 58, 59, 60 e 70

58, 59, 60 e 70

17, 58, 59, 60 e 70

74 

70 

 

58, 59 e 60 

-

-

-

-

-

-

- 

- 

- 

 

- 

-

- 

 

 

-

-

-

- 

- 

 

- 

-

-

-

10

10

10

8 

5 

4 

 

- 

-

- 

 

 

-

-

-

- 

- 

 

1 
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Tema material | Ética, conformidade e anticorrupção 

Standard GRI

GRI 103 | Abordagem de 

gestão 2016 

 

 

GRI 103 | Abordagem de 

gestão 20163 

GRI 403 | Saúde e 

segurança no trabalho 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretrizes setoriais GRI 

para energia 2013 

 

 

 

 

 

 

103-1 | Explicação do tópico material e seu limite

103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão 

 

103-1 | Explicação do tópico material e seu limite

103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

403-1 | Sistema de gestão de saúde ocupacional e segurança

403-2 | Identificação de perigos, avaliação de riscos e investigação de incidentes

403-3 | Serviços de saúde ocupacional

403-4 | Participação do trabalhador, consulta e comunicação sobre saúde 

ocupacional e segurança

403-5 | Treinamento de trabalhadores em saúde ocupacional e segurança

403-6 | Promoção da saúde do trabalhador

403-7 | Prevenção e mitigação de impactos na saúde ocupacional e segurança 

diretamente ligados por relações comerciais

403-8 | Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde ocupacional e 

segurança

403-9 | Acidentes relacionados ao trabalho

403-10 | Doenças relacionadas ao trabalho

EU16 | Políticas e requisitos referentes à saúde e segurança dos empregados e 

trabalhadores terceirizados e subcontratados

EU18 | Porcentagem de trabalhadores terceirizados e subcontratados submetidos a 

treinamento relevante de saúde e segurança

EU21 | Medidas de planejamento de contingência, planos de manejo de desastre / 

emergência e programas de treinamento e planos de recuperação / restauração

EU25 | Número de acidentes e óbitos de usuários do serviço envolvendo bens 

da empresa, entre os quais decisões e acordos judiciais, além de casos judiciais 

pendentes relativos a doenças

Item de divulgação Página Omissões
Pacto 
Global

Tema material | Transparência e relacionamento com partes interessadas

Tema material | Infraestrutura e segurança da operação e do trabalhador    

3 A abordagem de gestão refere-se a todos os tópicos GRI e indicadores setoriais no tema “Infraestrutura e segurança da operação e do trabalhador”.

7, 28, 56, 57, 61 e 63

28, 56, 57, 61 e 63

17, 28, 56, 57, 61 e 63 

 

7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 44, 45 e 46

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 44, 45 e 46

17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 44, 45 e 46

19

21

23

21 e 22 

20

23

86 

19 

24

86

19, 20 e 25 

20 

44, 45 e 46 

87 

 

-

-

- 

 

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

- 

- 

-

-

- 

- 

- 

- 

 

-

-

- 

 

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

- 

- 

-

-

- 

- 

- 

- 
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Tema material | Ética, conformidade e anticorrupção 

Standard GRI

GRI 103 | Abordagem  

de gestão 20164 

GRI 201 | Desempenho 

econômico 2016

GRI 302 | Energia 2016

GRI 305 | Emissões 2016 

 

 

 

 

GRI 103 | Abordagem  

de gestão 20165 

GRI 303 | Água e 

efluentes 2018 

 

GRI 304 | Biodiversidade 

2016 

 

 

GRI 306 | Efluentes e 

resíduos 2016

103-1 | Explicação do tópico material e seu limite

103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

201-2 | Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades relacionados às 

mudanças climáticas

302-1 | Consumo de energia dentro da organização

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

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

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

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

 

103-1 | Explicação do tópico material e seu limite

103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

303-1 | Interações com a água como recurso compartilhado

303-2 | Gestão de impactos relacionados à descarga de efluentes

303-3 | Captação de água

303-5 | Consumo de água

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

biodiversidade

304-3 | Habitats protegidos ou restaurados

304-4 | Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de 

conservação cujos habitats estão em áreas afetadas pelas operações

306-2 | Resíduos por tipo e método de disposição 

Item de divulgação Página Omissões
Pacto 
Global

Tema material | Promoção de energia de fontes renováveis    

Tema material | Gestão de recursos hídricos e preservação da biodiversidade  

4 A abordagem de gestão refere-se a todos os tópicos GRI no tema “Promoção de fontes renováveis”.
5 A abordagem de gestão refere-se a todos os tópicos GRI no tema “Gestão de recursos hídricos e preservação da biodiversidade”.

7, 9, 10, 14 e 71

9, 10, 14 e 71

9, 10, 14, 17 e 71

71 

82

71

71

71

84 

 

7, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70

17, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70

64 e 65

64 e 65

65 e 83

83

66, 67, 68 e 69 

67

83 

83 

-

-

-

- 

-

-

-

-

- 

 

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

- 

- 

-

-

-

7 

7 e 8

7 e 8

7 e 8

7 e 8

8

 

-

-

-

8

8

7 e 8

8

8 

8

8 

8 
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Tema material | Ética, conformidade e anticorrupção 

Standard GRI

GRI 103 | Abordagem  

de gestão 2016 

Diretrizes setoriais GRI 

para energia 2013 

 

 

 

GRI 103 | Abordagem  

de gestão 2016 

Diretrizes setoriais GRI 

para energia 2013 

 

GRI 103 | Abordagem  

de gestão 20166 

GRI 201 | Desempenho 

econômico 2016

GRI 401 | Emprego 2016 

 

GRI 404 | Treinamento e 

educação 2016 

 

 

103-1 | Explicação do tópico material e seu limite

103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

EU6 | Abordagem da gestão para garantir a disponibilidade e a confiabilidade da 

energia no curto e longo prazo

EU30 | Fator de disponibilidade média da usina, discriminado por fonte de energia e 

sistema regulatório 

 

103-1 | Explicação do tópico material e seu limite

103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

EU8 | Atividade de pesquisa e desenvolvimento e despesas destinadas a fornecer 

energia elétrica confiável e promoção do desenvolvimento sustentável 

 

103-1 | Explicação do tópico material e seu limite

103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes

103-3 | Avaliação da forma de gestão

201-3 | Obrigações do plano definido de benefícios e outros planos de  

aposentadoria

401-1 | Contratações e rotatividade de empregados

401-2 | Benefícios para empregados de tempo integral que não são oferecidos  

a empregados temporários ou em regime de meio período

404-1 | Média anual de horas de treinamento por empregado

404-2 | Programas para o desenvolvimento de competências dos empregados  

e de assistência para a transição de carreira

404-3 | Percentual de empregados que recebem regularmente avaliações de 

desempenho e de desenvolvimento de carreira

Item de divulgação Página Omissões
Pacto 
Global

Tema material | Geração de energia confiável    

Tema material | Inovação do negócio    

Tema material | Gestão de pessoas    

6 A abordagem de gestão refere-se a todos os tópicos GRI no tema “Gestão de pessoas”.

7, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54 e 55

42, 43, 50, 51, 52, 53, 54 e 55

17, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54 e 55

42, 43, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 

53 

 

 

7, 76, 77 e 78

76, 77 e 78

17, 76, 77 e 78

76, 77, 78 e 87 

 

 

7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34

17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34

82 

27 e 84

86 

31 e 86

29, 30, 31, 32 e 33 

34 

-

-

-

- 

- 

 

 

-

-

-

- 

 

 

-

-

-

- 

-

- 

-

- 

- 

-

-

-

- 

- 

 

 

-

-

-

- 

 

 

-

-

-

- 

6

- 

6

- 

6 
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INDICADORES ANEEL

Energia gerada (GWh) 19.734,5 20.226,5 20.609,0

     UHE Ilha Solteira 12.369,2 12.703,0 13.033,3

     UHE Jupiá 7.365,3 7.523,5 7.575,7

Energia vendida (GWH)¹ 21.396,8 20.768,8 21.340,1

Capacidade instalada (MW) 4.995,2 4.995,2 4.995,2

Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas)

2017 2018 2019

1 Considera cotas e contratos de venda e não considera Mercado de Curto Prazo (MCP) e Mecanismos de Realocação de Energia (MRE). Dado de 2018 reapresentado.

RIO PARANÁ ENERGIA

Indicadores Operacionais e de Produtividade

CTG Energia
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CA DE CF¹ Total CA DE CF¹ Total CA DE CF¹ Total

Número de membros2 4 3 0 7 6 3 0 9 3 4 0 7

Número de membros remunerados 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

Remuneração fixa anual (R$ mil)

Salário ou pró-labore - 1.462 - 1.462 - 1.517 - 1.517 - 1.959 - 1.959

Benefícios diretos ou indiretos - 269 - 269 - 273 - 273 - 287 - 287

Participações em comitês - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Outros - 584 - 584 - 604 - 604 - 629 - 629

Remuneração variável (R$ mil)

Bônus - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Participação em resultados - 514 - 514 - 704 - 704 - 799 - 799

Participação em reuniões - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Comissões - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Outros - 134 - 134 - 142 - 142 - 134 - 134

Pós-emprego - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Cessação do cargo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Baseada em ações - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Total da remuneração - 2.963 - 2.963 - 3.240 - 3.240 - 3.807 - 3.807

2019 2018 2017
2017 2018 2019

Governança – Administradores

CA: Conselho de Administração; DE: Diretoria Executiva; CF: Conselho Fiscal.
1 Não há Conselho Fiscal instalado.
2 Dados de 2018 reapresentados.

Governança – Administradores

CTG Energia
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Receitas 4.048.604 1.480.653 3.686.734

Vendas de energia e serviços 4.048.604 1.480.653 3.686.734

Outras receitas 0 0 0

Receitas relativas à construção de ativos próprios 0 0 0

Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão/(Constituição) 0 0 0

Insumos adquiridos de terceiros (incluem os valores de impostos – ICMS, IPI, PIS e Cofins) (587.859) (526.093) (867.987)

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (511.257) (437.272) (734.103)

Materiais, energia, serviço de terceiros e outros (52.891) (73.446) (111.719)

Perda/Recuperação de valores ativos 0 0 0

Outras (23.711) (15.375) (22.165)

Valor adicionado bruto 3.460.745 954.560 2.818.747

Depreciação, amortização e exaustão 0 0 0

Ganho/(Perda) pela não recuperabilidade de ativos (CPC 01) 0 0 0

Cotas de reintegração (depreciação, amortização) (220.020) (237.990) (250.904)

Valor adicionado líquido produzido pela entidade 3.240.725 716.570 2.567.843

Valor adicionado recebido em transferência 148.108 93.836 770.174

Resultado de equivalência patrimonial (50) 183 (628)

Receitas financeiras 54.144 81.459 99.472

Variação cambial ativa 0 0 668.869

Outras 94.014 12.194 2.461

Valor adicionado total a distribuir 3.388.833 810.406 3.338.017

Geração de Riqueza – Demonstração do Valor Adicionado (R$ mil)

2017 2018 2019

Indicadores Econômico-Financeiros

CTG Energia
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Pessoal 55.694 66.592 71.684

Remuneração direta 39.917 40.965 44.983

Benefícios 16.634 22.413 22.922

FGTS 3.143 3.214 3.779

Encargos sociais (exceto INSS) 0 0 0

Governo – Impostos, taxas e contribuições 1.667.910 (94.430) 699.419

Federais 1.525.368 (245.657) 572.097

Estaduais 6.664 9.836 10.099

Municipais 118 256 307

Obrigações intrassetoriais 135.760 141.135 116.916

Financiadores – Remuneração de capitais de terceiros 815.954 1.260.550 1.362.943

Juros (sobre empréstimos/debêntures) 505.329 538.725 443.689

Aluguéis 2.605 2.533 1.252

Variação monetária sobre debêntures 0 0 0

Recuperação de juros e atualização monetária de debêntures 0 0 0

Outras despesas financeiras 259.905 173.034 108.464

Outros 48.115 546.258 809.538

Acionistas – Remuneração de capitais próprios 845.275 (422.306) 1.203.971

Juros sobre o capital próprio 602.000 578.000 466.999

Dividendos 200.753 0 630.246

Lucros retidos/Prejuízo do exercício 42.522 (1.000.306) 106.726

Participação dos não controladores nos lucros retidos 0 0 0

Realização do custo atribuído do ativo imobilizado 0 0 0

Outros 0 0 0

Sociedade – Investimentos comunitários 0 0 0

Valor Adicionado Distribuído (total) 3.388.833 810.406 3.338.017

Distribuição do valor adicionado (R$ mil)

2017 2018 2019

Expansão 0 0 0

Modernização 342.197 222.933 535.311

Manutenção 526 21.611 13.187

Operação 0 0 0

Outros 791 521 0

Total 343.514 245.065 548.498

Investimentos1

1 Com base nos demonstrativos societários.

2017 2018 2019
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a) Informações gerais

Número total de empregados 278 320 332

Número de terceirizados (terceirizados, subcontratados, autônomos) por tipo de emprego, contrato de trabalho e região 95 117 124

Empregados com até 30 anos de idade (%) 8,6% 15,0% 16,0%

Empregados com idade entre 31 e 40 anos (%) 23,4% 25,3% 28,9%

Empregados com idade entre 41 e 50 anos (%) 33,8% 31,6% 30,7%

Empregados com idade superior a 50 anos (%) 34,2% 28,1% 24,4%

Mulheres em relação ao total de empregados (%) 8,3% 8,8% 8,1%

Mulheres em cargos gerenciais – em relação ao total de cargos gerenciais (%) 0,0% 0,0% 6,3%

Empregadas negras em relação ao total de empregados (%) 1,1% 1,6% 1,2%

Empregados negros em relação ao total de empregados (%) 20,1% 22,8% 22,9%

Empregados negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais em relação ao total de cargos gerenciais (%) 0,0% 0,0% 12,5%

Estagiários em relação ao total de empregados (%) 0,4% 0,3% 2,4%

Empregados do programa de contratação de aprendizes (Nº) 0 3 3

Empregados portadores de deficiência (Nº) 0 0 1

b) Remuneração, benefícios e carreira

Remuneração (R$ mil)

Folha de pagamento bruta (R$ mil) 71.095 78.062 84.080

Encargos sociais compulsórios (R$ mil) 14.544 14.859 16.174

Benefícios (R$ mil) ND ND ND

Educação (R$ mil) 26 116 279

Alimentação (R$ mil) 4.298 4.933 5.034

Transporte (R$ mil) 1.513 1.186 1.186

Saúde (R$ mil) 3.348 4.093 4.941

Fundação (previdência privada) (R$ mil)¹ 1.697 1.784 1.939

Segurança e medicina do trabalho (R$ mil) 37 247 368

Cultura (R$ mil) 0 0 0

Capacitação e desenvolvimento profissional (R$ mil) 402 424 475

Creche ou auxílio-creche (R$ mil) 16 29 26

Participação dos empregados nos lucros e resultados (R$ mil) 4.569 8.723 7.323

Outros (moradia, seguro de vida, vale-presente) (R$ mil) 1.004 927 692

Empregados/empregabilidade/administradores

2017 2018 2019

Indicadores Sociais Internos

1 O item Fundação se refere à fundação para a administração da previdência privada.
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c) Participação nos resultados

Investimento total em programa de participação nos resultados da empresa (R$ mil) 4.569 8.723 7.323

Valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta (%) 6,4% 11,2% 8,7%

Divisão da maior remuneração pela menor remuneração paga pela outorgada 27,14 30,93 31,13

Divisão da menor remuneração da empresa pelo salário mínimo vigente 2,22 2,03 2,04

d) Perfil da remuneração

Categorias (salário médio no ano corrente) – R$

Cargos de diretoria 37.892 40.354 42.419

Cargos gerenciais 31.738 30.832 18.937

Cargos administrativos² 11.125 10.039 7.024

Cargos de produção 5.826 5.427 6.311

e) Saúde e segurança

Média de horas extras por empregado/ano 73,61 107,21 180,07

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para empregados 5,01 2,78 0,00

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para empregados 0,00 45,00 0,00

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para terceirizados/contratados 7,34 7,79 3,3

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para terceirizados/contratados 39,83 68,00 3.300

Índice TF (taxa de frequência) da empresa no período, para a força de trabalho (próprios + terceiros) 6,15 6,36 1,37

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para a força de trabalho (próprios + terceiros) 32,78 62,00 1.372

Óbitos – próprios 0,00 0,00 0,00

Óbitos – terceirizados 0,00 0,00 1,00

Taxa de dias perdidos para empregados³ 0,0290 0,0360 ND

Taxa de doenças ocupacionais para empregados 0,0 0,0 ND

Taxa de absenteísmo ND ND ND

Empregados/empregabilidade/administradores (cont.)

2017 2018 2019

2 Cargos administrativos: assistentes, analistas, supervisores e especialistas (até 2018, consideravam-se também os coordenadores, que a partir de 2019 se enquadram em cargos gerenciais).
3 Neste caso, dias perdidos são considerados apenas ausências por acidentes e doenças ocupacionais.
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f) Desenvolvimento profissional

Perfil da escolaridade - discriminar, em percentagem, em relação ao total dos empregados (%)

Ensino fundamental 1,8% 1,6% 1,2%

Ensino médio 43,5% 45,0% 39,2%

Ensino técnico 0,0% 0,6% 7,2%

Ensino superior 39,6% 38,4% 38,6%

Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 15,1% 14,4% 13,9%

Valor investido em desenvolvimento profissional e educação (R$ mil) 428 540 754

Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional

Diretoria ND 7,6 55,3

Gerencial 24,6 29,6 64,4

Administrativo 22,7 30,7 40,7

Operacional 15,9 86,9 51,8

Total de horas de treinamento por empregado/ano 18,6 65,3 50,1

g) Comportamento frente a demissões

Número de empregados ao final do período 278 320 332

Número de admissões durante o período 26 58 58

Taxa de rotatividade 7,7% 5,9% 14,2%

Reclamações trabalhistas

Valor provisionado no período (R$ milhões)4 0 0 0

Número de processos trabalhistas movidos contra a empresa no período 4 44 7

Número de processos trabalhistas julgados procedentes no período 1 0 0

Número de processos trabalhistas julgados improcedentes no período 0 24 37

Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da Justiça no período (R$ mil) 0 0 0

h) Preparação para a aposentadoria

Investimentos em previdência complementar (R$ mil) 1.697 1.784 1.939

Número de beneficiados pelo programa de previdência complementar 251 265 288

Empregados/empregabilidade/administradores (cont.)

2017 2018 2019

4 Dado de 2018 reapresentado.
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Impactos na saúde e segurança

Número total de acidentes sem óbito com a população 0 0 0

Número total de acidentes com óbito com a população 0 0 0

Demandas judiciais decorrentes de acidentes com a população – Base Contencioso Geral 0 0 0

Envolvimento da empresa com ação social

Recursos aplicados em educação (R$ mil) 1.918 2.193 2.290

Recursos aplicados em saúde e saneamento (R$ mil) 750 1.321 1.917

Recursos aplicados em cultura (R$ mil) 4.666 617 2.544

Recursos aplicados em esportes (R$ mil) 1.823 270 1.100

Outros recursos aplicados em ações sociais (R$ mil) 0 305 0

Empregados que realizam trabalhos voluntários na comunidade externa à empresa/total de empregados (%) * 26,3% 22%

Quantidade de horas mensais doadas (liberadas do horário normal de trabalho) pela empresa para trabalho 
voluntário de empregados

* 0 0

Envolvimento da empresa em projetos culturais, esportivos, sociais (Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte, Pronon, Pronas,  
Fundo da Infância e Adolescência, Fundo do Idoso)

Montante de recursos destinados aos projetos (R$ mil) 9.157 4.706 7.851

Número de projetos beneficiados 24 15 14

Montante de recursos destinados ao maior projeto (R$ mil) 870 800 1.124

Nome do projeto
Circuito Corrida 

pelo Verde
Peixes do Brasil 

(livro)
Projeto Guri

Proponente
Benedito Franco 

Leal Filho
Marte Cultura e 

Educação

Sustenidos 
Organização 

Social de Cultura

Comunidades

2017 2018 2019

Indicadores Sociais Externos

*Em 2017, o número de voluntários de todas as unidades da CTG Brasil foi consolidado em Rio Paranapanema.
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Recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico por temas de 
pesquisa (Manual de Pesquisa e Desenvolvimento – Aneel)

Indicadores do Setor Elétrico

Valor (R$ mil) % Valor (R$ mil) % Valor (R$ mil) %

FA – Fontes Alternativas de Geração de Energia Elétrica 0,0 0,0% 0,0 0,0% 644,5 12,2%

GT – Geração Termelétrica 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

GB – Gestão de Bacias e Reservatórios 0,0 0,0% 0,0 0,0% 44,5 0,8%

MA – Meio Ambiente 0,0 0,0% 737,0 38,0% 1.526,2 28,9%

SE – Segurança 0,0 0,0% 0,0 0,0% 415,3 7,9%

EF – Eficiência Energética 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

PL – Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica 11,7 2,1% 68,0 3,5% 35,1 0,7%

OP – Operação de Sistemas de Energia Elétrica 0,0 0,0% 182,0 9,4% 549,4 10,4%

SC – Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica 0,0 0,0% 951,0 49,1% 1.426,5 27,0%

QC – Qualidade e Confiabilidade dos Serviços de Energia Elétrica 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

MF – Medição, Faturamento e Combate a Perdas Comerciais 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

OU – Outro 538,0 97,9% 0,0 0,0% 643,3 12,2%

Total 549,7 100,0% 1.938,0 100,0% 5.284,8 100,0%

2019 2018 2017
2017 2018 2019
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Geração e tratamento de resíduos

Emissão

Volume anual de gases de efeito estufa (CO
2
, CH

4
, N

2
O, HFC, PFC, SF

6
), emitidos na atmosfera (em toneladas de CO

2
 

equivalentes)
ND ND 2.370,03

Volume anual de emissões de gases destruidores da camada de ozônio (em toneladas de CFC equivalentes) ND ND 244,28

Efluentes

Descarte total de água, por qualidade e destinação (m3/ano) ND ND ND

     Rio (m3/ano) ND ND ND

     Estação de Tratamento de Efluentes (m3/ano) ND ND ND

     Empresa municipal de saneamento (m3/ano) ND ND ND

Sólidos

Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados (lixo, dejetos, entulho etc.) 171,80 168,30 72,15

Quantidade de resíduos contaminados por PCB (ascarel) destinados (kg) 0,0 0,0 0,0

Uso de recursos no processo produtivo e em processos gerenciais da organização

Consumo total de energia por fonte, em GJ1 988,53 2.593,76 3.654,99

Combustíveis não renováveis1 930,92 2.347,92 3.616,27

     Diesel1 739,86 2.064,72 2.929,35

     Gasolina1 121,48 242,38 617,33

     Gás natural1 0,00 0,00 0,00

     Outros – Grupo auxiliar de emergência (reposição diesel)1 69,58 40,83 69,58

Combustíveis renováveis1 44,65 232,88 37,16

     Etanol1 44,65 232,88 37,16

Eletricidade (GJ)1 12,96 12,96 1,56

Energia elétrica vendida (GJ)1 77.029.200 74.768.400 76.824.000

Consumo de energia por GJ vendido (GJ)1 0,0000128 0,0000347 0,0000476

Indicadores Ambientais

2017 2018 2019

Indicadores Ambientais

1Dados históricos reapresentados.
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Consumo total de água por fonte (em m3)

Abastecimento (rede pública) ND ND ND

Fonte subterrânea (poço) ND ND ND

Captação superficial (cursos d’água) ND ND ND

Água mineral engarrafada (consumo humano) 68 83 141

Consumo total de água (em m3) 68 83 141

Consumo de água por empregado (em m3)1 0,245 0,259 0,425

Educação e conscientização ambiental

Educação ambiental – Na organização

Número de empregados treinados nos programas de educação ambiental 215 200 265

Percentual de empregados treinados nos programas de educação ambiental/total de empregados 100% 12% 20%

Número de horas de treinamento ambiental/total de horas de treinamento 0,2% 0,2% 3%

Educação ambiental – Comunidade

Número de unidades de ensino fundamental e médio atendidas 5 38 6 

Número de alunos atendidos 1.270 2.145 550

Número de professores capacitados ND 0 0

Número de unidades de ensino técnico e superior atendidas 0 1 1 

Número de alunos atendidos 0 1.422 45 

Recursos aplicados (R$ mil) 38 24 12 

Indicadores Ambientais (cont.)

2017 2018 2019

1 Dados históricos reapresentados.

Consumo de energia elétrica das unidades geradoras e auxiliares (kWh) 28.226.339 26.722.793 21.093.178

Consumo de água por KWh gerado (consumo máximo de vazão (m³/s) por KWh entregue) ND ND ND

Restauração de mata ciliar (unidades de mudas ou área plantada/recuperada por ano) (hectares) 0 0 100

Resgate de peixes em turbinas 542 2.800 1.800

Repovoamento de peixes (quantidade de alevinos) 2.168.000 2.100.000 2.100.000

Vazamento de óleos lubrificante e hidráulico nas turbinas (toneladas/ano ou m³/ano,  

dependendo do tipo de óleo)
NA 0 0

Recuperação de áreas degradadas pela extração do carvão e de seus resíduos gerados  

(unidade de área recuperada – hectares por ano)
NA NA NA

Recuperação de áreas degradadas pela extração do carvão e de seus resíduos gerados  

(empenho de recursos em projetos de recuperação e preservação) (R$/ano)
NA NA NA

Consumo de água de reposição durante a geração (m³/MWh) ND ND NA

Indicadores de desempenho

2017 2018 2019
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RIO PARANAPANEMA ENERGIA

Indicadores Operacionais e de Produtividade

Energia gerada (GWh)1 13.525,00 12.457,90 7.740,83

     UHE Jurumirim 720,0 540,2 279,4

     UHE Chavantes 2.533,7 2.021,9 922,7

     UHE Salto Grande 568,8 517,1 332,8

     UHE Canoas II 556,2 494,3 308,4

     UHE Canoas I 665,3 549,4 386,0

     UHE Capivara 3.367,9 3.496,2 2.388,4

     UHE Taquaruçu 2.653,0 2.466,8 1.502,4

     UHE Rosana 2.390,6 2.281,3 1.523,4

     PCH Palmeiras 29,2 43,3 46,8

     PCH Retiro 40,3 47,4 50,5

Energia vendida (GWH)2 8.422,0 7.989,6 8.634,1

Capacidade instalada (MW) 2.281,8 2.289,8 2.297,8

Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas)

2017 2018 2019

1 Dados históricos reapresentados.
2 Considera cotas e contratos de vendas e não considera Mercado de Curto Prazo (MCP) e Mecanismos de Realocação de Energia (MRE). Dados históricos reapresentados.
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Governança – Administradores

CA DE CF Total CA DE CF Total CA DE CF Total

Número de membros 6 5 6 17 7 5 6 18 5 5 6 16

Número de membros remunerados 2 3 6 11 4 4 6 14 2 2 6 10

Remuneração fixa anual (R$ mil)

Salário ou pró-labore 390 4.577 880 5.847 383 2.110 902 3.395 415 730 902 2.047

Benefícios diretos ou indiretos 74 252 0 326 78 104 0 182 50 121 0 171

Participações em comitês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros 216 1.546 176 1.938 187 428 180 795 177 303 180 660

Remuneração variável (R$ mil)

Bônus 40 837 0 877 21 165 0 186 0 0 0 0

Participação em resultados 39 102 0 141 129 254 0 383 36 87 0 -51

Participação em reuniões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comissões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros 14 295 22 331 7 58 26 91 0 0 27 27

Pós-emprego 27 180 0 207 22 82 0 104 20 48 0 68

Cessação do cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baseada em ações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total da remuneração 800 7.789 1.078 9.667 827 3.201 1.108 5.136 698 1.114 1.109 2.921

CA: Conselho de Administração; DE: Diretoria Executiva; CF: Conselho Fiscal.

2019 2018 2017
2017 2018 2019

Governança – Administradores
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Indicadores Econômico-Financeiros

Receitas 1.709.539 1.506.368 1.607.503

Vendas de energia e serviços 1.631.236 1.459.321 1.554.177

Outras receitas 0 0 0

Receitas relativas à construção de ativos próprios 75.622 47.047 53.326

Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão/(Constituição) 2.681 0 0

Insumos adquiridos de terceiros (incluem os valores de impostos – ICMS, IPI, PIS e Cofins) (754.778) (517.969) (629.352)

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (595.746) (392.024) (464.867)

Materiais, energia, serviço de terceiros e outros (51.033) (53.027) (85.631)

Perda/Recuperação de valores ativos (75.625) (47.047) (53.326)

Outras (32.374) (25.871) (25.528)

Valor adicionado bruto 954.761 988.399 978.151

Depreciação, amortização e exaustão (224.204) (213.068) (221.101)

Ganho/(Perda) pela não recuperabilidade de ativos (CPC 01) 16.878 0 0

Cotas de reintegração (depreciação, amortização) 0 0 0

Valor adicionado líquido produzido pela entidade 747.435 775.331 757.050

Valor adicionado recebido em transferência 91.579 85.181 74.082

Resultado de equivalência patrimonial 0 0 0

Receitas financeiras 91.195 84.844 73.792

Outras 384 337 290

Valor adicionado total a distribuir 839.014 860.512 831.132

Geração de Riqueza – Demonstração do Valor Adicionado (R$ mil)

2017 2018 2019
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Pessoal 85.292 64.581 63.331

Remuneração direta 49.190 38.811 41.494

Benefícios 25.739 17.342 13.575

FGTS 6.583 4.644 4.793

Encargos sociais (exceto INSS) 3.780 3.784 3.469

Governo – Impostos, taxas e contribuições 336.620 306.598 314.585

Federais 314.153 300.592 292.986

Estaduais 22.273 5.939 21.522

Municipais 194 67 77

Obrigações intrassetoriais 0 0 0

Financiadores – Remuneração de capitais de terceiros 173.221 233.422 206.825

Juros (sobre empréstimos/debêntures) 113.509 105.730 90.000

Aluguéis 4.762 2.704 2.199

Variação monetária sobre debêntures 19.428 36.453 35.906

Recuperação de juros e atualização monetária de debêntures 0 0 0

Outras despesas financeiras 35.522 88.535 78.720

Outros 0 0 0

Acionistas – Remuneração de capitais próprios 243.881 255.911 313.130

Juros sobre o capital próprio 74.000 74.000 68.000

Dividendos 242.649 240.934 245.130

Lucros retidos/Prejuízo do exercício 0 0 0

Participação dos não controladores nos lucros retidos 0 0 0

Realização do custo atribuído do ativo imobilizado (72.768) (59.023) (66.739)

Outros 0 0 0

Sociedade – Investimentos comunitários 0 0 0

Valor Adicionado Distribuído (total) 839.014 860.512 831.132

Distribuição do valor adicionado (R$ mil)

2017 2018 2019

Expansão 0 0 0

Modernização 57.942 31.207 7.889

Manutenção 16.000 12.392 25.613

Operação 0 0 0

Outros 12.448 4.261 4.453

Total 86.390 47.860 37.955

Investimentos

2017 2018 2019
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a) Informações gerais

Número total de empregados 304 291 287

Número de terceirizados (terceirizados, subcontratados, autônomos) por tipo de emprego, contrato de trabalho e região 77 79 87

Empregados com até 30 anos de idade (%) 22,7% 21,3% 30,3%

Empregados com idade entre 31 e 40 anos (%) 29,9% 29,2% 25,8%

Empregados com idade entre 41 e 50 anos (%) 31,3% 32,6% 30,0%

Empregados com idade superior a 50 anos (%) 16,1% 16,8% 13,9%

Mulheres em relação ao total de empregados (%) 18,8% 18,9% 9,4%

Mulheres em cargos gerenciais – em relação ao total de cargos gerenciais (%) 19,2% 14,3% 7,1%

Empregadas negras em relação ao total de empregados (%) 2,0% 2,1% 1,1%

Empregados negros em relação ao total de empregados (%) 10,2% 10,3% 14,6%

Empregados negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais em relação ao total de cargos gerenciais (%) 3,9% 0,0% 3,6%

Estagiários em relação ao total de empregados (%) 1,6% 2,7% 1,7%

Empregados do programa de contratação de aprendizes (Nº) 7 3 2

Empregados portadores de deficiência (Nº) 9 9 2

b) Remuneração, benefícios e carreira

Remuneração (R$ mil)

Folha de pagamento bruta (R$ mil) 95.680 74.183 71.577

Encargos sociais compulsórios (R$ mil) 20.752 18.030 16.600

Benefícios (R$ mil) ND ND ND

Educação (R$ mil) 825 310 194

Alimentação (R$ mil) 5.181 6.301 6.470

Transporte (R$ mil) 75 82 41

Saúde (R$ mil) 6.809 3.077 2.415

Fundação (previdência privada) (R$ mil)¹ 1.121 1.003 676

Segurança e medicina do trabalho (R$ mil) 945 556 1.484

Cultura (R$ mil) 0 0 0

Capacitação e desenvolvimento profissional (R$ mil) 675 466 688

Creche ou auxílio-creche (R$ mil) 105 99 71

Participação dos empregados nos lucros e resultados (R$ mil) 4.002 7.871 3.775

Outros (moradia, seguro de vida, vale-presente) (R$ mil) 8.287 558 735

Empregados/empregabilidade/administradores

2017 2018 2019

Indicadores Sociais Internos

1 O item Fundação se refere à fundação para a administração da previdência privada.
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c) Participação nos resultados

Investimento total em programa de participação nos resultados da empresa (R$ mil) 4.002 7.871 3.775

Valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta (%) 4,2% 10,6% 5,3%

Divisão da maior remuneração pela menor remuneração paga pela outorgada 27,42 38,05 30,56

Divisão da menor remuneração da empresa pelo salário mínimo vigente 2,45 1,67 1,8

d) Perfil da remuneração

Categorias (salário médio no ano corrente) – R$

Cargos de diretoria 59.894 46.467 49.684

Cargos gerenciais 24.428 25.656 20.971

Cargos administrativos² 9.053 9.470 6.405

Cargos de produção 5.037 5.966 5.921

e) Saúde e segurança

Média de horas extras por empregado/ano 141,39 132,94 125,57

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para empregados 0,00 2,92 0,00

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para empregados 0,00 24,81 0,00

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para terceirizados/contratados 0,00 1,60 0,00

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para terceirizados/contratados 0,00 0,00 0,00

Índice TF (taxa de frequência) da empresa no período, para a força de trabalho (próprios + terceiros) 0,00 2,29 0,00

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para a força de trabalho (próprios + terceiros) 0,00 12,97 0,00

Óbitos – próprios 0,00 0,00 0,00

Óbitos – terceirizados 0,00 0,00 0,00

Taxa de dias perdidos para empregados³ 0,00 0,00 0,00

Taxa de doenças ocupacionais para empregados 0,00 0,00 0,00

Taxa de absenteísmo ND ND ND

Empregados/empregabilidade/administradores (cont.)

2017 2018 2019

2 Cargos administrativos: assistentes, analistas, supervisores e especialistas (até 2018, consideravam-se também os coordenadores, que a partir de 2019 se enquadram em cargos gerenciais).
3 Neste caso, dias perdidos são considerados apenas ausências por acidentes e doenças ocupacionais.
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f) Desenvolvimento profissional

Perfil da escolaridade – discriminar, em percentagem, em relação ao total dos empregados (%)

Ensino fundamental 0,3% 0,3% 0,3%

Ensino médio 13,8% 13,1% 11,8%

Ensino técnico 17,4% 17,2% 32,4%

Ensino superior 46,7% 47,4% 38,0%

Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 21,7% 22,0% 17,4%

Valor investido em desenvolvimento profissional e educação (R$ mil) 1.281 776 882

Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional

Diretoria ND 51,3 47,5

Gerencial 51,2 26,7 53,3

Administrativo 42,8 18,4 33,4

Operacional 73,8 43,1 100,1

Total de horas de treinamento por empregado/ano 57,5 31,6 78,7

g) Comportamento frente a demissões

Número de empregados ao final do período 304 291 287

Número de admissões durante o período 22 14 68

Taxa de rotatividade 15,3% 8,4% 7,9%

Reclamações trabalhistas

Valor provisionado no período (R$ milhões)4 13,91 22,17 16,33

Número de processos trabalhistas movidos contra a empresa no período 1 94 20

Número de processos trabalhistas julgados procedentes no período 1 0 12

Número de processos trabalhistas julgados improcedentes no período 0 1 20

Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da Justiça no período (R$ mil) 148 23 8.700

h) Preparação para a aposentadoria

Investimentos em previdência complementar (R$ mil) 1.121 1.003 676

Número de beneficiados pelo programa de previdência complementar 300 293 106

Empregados/empregabilidade/administradores (cont.)

4 Dados históricos reapresentados.

2017 2018 2019
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Impactos na saúde e segurança

Número total de acidentes sem óbito com a população 0 2 0

Número total de acidentes com óbito com a população 0 0 0

Demandas judiciais decorrentes de acidentes com a população – Base Contencioso Geral 0 0 0

Envolvimento da empresa com ação social

Recursos aplicados em educação (R$ mil) 1.740 120 955

Recursos aplicados em saúde e saneamento (R$ mil) 1.935 783 500

Recursos aplicados em cultura (R$ mil) 1.554 2.000 1.745

Recursos aplicados em esportes (R$ mil) 754 505 500

Outros recursos aplicados em ações sociais (R$ mil) 0 0 0

Empregados que realizam trabalhos voluntários na comunidade externa à empresa/total de empregados (%) 40% 41% 62%

Quantidade de horas mensais doadas (liberadas do horário normal de trabalho) pela empresa  

para trabalho voluntário de empregados
37 0 4

Envolvimento da empresa em projetos culturais, esportivos, sociais (Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte, Pronon, Pronas,  
Fundo da Infância e Adolescência, Fundo do Idoso)

Montante de recursos destinados aos projetos (R$ mil) 5.983 3.403 3.701

Número de projetos beneficiados 33 9 7

Montante de recursos destinados ao maior projeto (R$ mil) 600 2.000 755

Nome do projeto

Amparo ao 

Idoso – Hospital 

de Câncer de 

Barretos

Balé da China My Dream

Proponente FMI de Barretos DellArte DellArte

Comunidades

2017 2018 2019

Indicadores Sociais Externos
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Recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico por temas de 
pesquisa (Manual de Pesquisa e Desenvolvimento – Aneel)

Indicadores do Setor Elétrico

Valor (R$ mil) % Valor (R$ mil) % Valor (R$ mil) %

FA – Fontes Alternativas de Geração de Energia Elétrica 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

GT – Geração Termelétrica 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

GB – Gestão de Bacias e Reservatórios 880,0 22,6% 44,0 2,1% 0,0 0,0%

MA – Meio Ambiente 1.253,0 32,2% 1.152,5 53,9% 1.522,7 29,5%

SE – Segurança 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

EF – Eficiência Energética 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

PL – Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica 1.242,0 31,9% 62,3 2,9% 447,4 8,7%

OP – Operação de Sistemas de Energia Elétrica 0,0 0,0% 778,2 36,4% 1.882,0 36,5%

SC – Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica 254,0 6,5% 100,9 4,7% 1.274,7 24,7%

QC – Qualidade e Confiabilidade dos Serviços de Energia Elétrica 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

MF – Medição, Faturamento e Combate a Perdas Comerciais 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

OU – Outro 267,0 6,9% 0,0 0,0% 33,2 0,6%

Total 3.896,0 100,0% 2.137,9 100,0% 5.160,0 100,0%

2019 2018 2017
2017 2018 2019
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Geração e tratamento de resíduos

Emissão

Volume anual de gases de efeito estufa (CO
2
, CH

4
, N

2
O, HFC, PFC, SF

6
), emitidos na atmosfera (em toneladas de CO

2
 

equivalentes)
2.642,12 ND 2.303,17

Volume anual de emissões de gases destruidores da camada de ozônio (em toneladas de CFC equivalentes) 14,7 ND 5,43

Efluentes

Descarte total de água, por qualidade e destinação (m3/ano) 103.989 93.825 114.380

     Rio (m3/ano) 0,0 NA NA

     Estação de Tratamento de Efluentes (m3/ano) 103.989 93.825 114.380

     Empresa municipal de saneamento (m3/ano) 0,0 NA NA

Sólidos

Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados (lixo, dejetos, entulho etc.) 313,4 224,5 117.079,0

Quantidade de resíduos contaminados por PCB (ascarel) destinados (kg) 0,0 0,0 0,0

Uso de recursos no processo produtivo e em processos gerenciais da organização

Consumo total de energia por fonte, em GJ1 5.442,39 4.579,31 5.148,92

Combustíveis não renováveis1 4.882,21 4.201,71 4.797,44

     Diesel1 1.946,64 1.615,92 1.665,41

     Gasolina1 2.688,88 2.319,54 2.870,59

     Gás natural1 0,00 0,00 0,00

     Outros – Grupo auxiliar de emergência (reposição diesel)1 246,69 266,25 261,44

Combustíveis renováveis1 408,00 235,83 227,47

     Etanol1 408,00 235,83 227,47

Eletricidade (GJ)1 152,18 141,77 124,01

Energia elétrica vendida (GJ)1 30.319.200 28.434.960 31.082.760

Consumo de energia por GJ vendido (GJ)1 0,0001795 0,0001610 0,0001657

Indicadores Ambientais

2017 2018 2019

Indicadores Ambientais

1 Dados históricos reapresentados.
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Consumo total de água por fonte (em m3)

Abastecimento (rede pública) NA NA NA

Fonte subterrânea (poço) 126.797 129.987 142.975

Captação superficial (cursos d’água) NA NA NA

Água mineral engarrafada (consumo humano) 130 103 134

Consumo total de água (em m3) 126.927 130.090 143.109

Consumo de água por empregado (em m3) 417,5 447,0 498,6

Educação e conscientização ambiental

Educação ambiental – Na organização

Número de empregados treinados nos programas de educação ambiental 66 0 0

Percentual de empregados treinados nos programas de educação ambiental/total de empregados ND 0% 0%

Número de horas de treinamento ambiental/total de horas de treinamento 2% 0% 0%

Educação ambiental – Comunidade

Número de unidades de ensino fundamental e médio atendidas 27 19 10

Número de alunos atendidos 2.768 1.612 720

Número de professores capacitados 520 0 0

Número de unidades de ensino técnico e superior atendidas 0 0 0

Número de alunos atendidos 0 0 0

Recursos aplicados (R$ mil) ND ND ND

Indicadores Ambientais (cont.)

2017 2018 2019

Consumo de energia elétrica das unidades geradoras e auxiliares (kWh) 30.362.684 29.126.690 27.189.235

Consumo de água por KWh gerado (consumo máximo de vazão (m³/s) por KWh entregue) ND ND ND

Restauração de mata ciliar (unidades de mudas ou área plantada/recuperada por ano) (hectares) 33,67 239 20

Resgate de peixes em turbinas 683 1.085 751

Repovoamento de peixes (quantidade de alevinos) 1.685.000 1.551.500 1.667.600

Vazamento de óleos lubrificante e hidráulico nas turbinas (toneladas/ano ou m³/ano, dependendo 

do tipo de óleo)
0,00 70,55 0,00

Recuperação de áreas degradadas pela extração do carvão e de seus resíduos gerados (unidade de 

área recuperada – hectares por ano)
NA NA NA

Recuperação de áreas degradadas pela extração do carvão e de seus resíduos gerados (empenho de 

recursos em projetos de recuperação e preservação) (R$/ano)
NA NA NA

Consumo de água de reposição durante a geração (m³/MWh) NA NA NA

Indicadores de desempenho

2017 2018 2019
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RIO CANOAS ENERGIA

Indicadores Operacionais e de Produtividade

Energia gerada (GWh) 592,43 657,13 621,50

Energia vendida (GWh)¹ 577,52 897,67 812,85

Capacidade instalada (MW) 191,90 191,90 191,90

Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas)

2017 2018 2019

1 Considera cotas e contratos de venda e não considera Mercado de Curto Prazo (MCP) e Mecanismos de Realocação de Energia (MRE).

Governança – Administradores

CA DE CF1 Total CA DE CF1 Total CA DE CF1 Total

Número de membros 4 2 0 6 4 3 0 7 4 3 0 7

Número de membros remunerados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore - - - - - - - - - - - -

Benefícios diretos ou indiretos - - - - - - - - - - - -

Participações em comitês - - - - - - - - - - - -

Outros - - - - - - - - - - - -

Remuneração variável (R$ mil)

Bônus - - - - - - - - - - - -

Participação em resultados - - - - - - - - - - - -

Participação em reuniões - - - - - - - - - - - -

Comissões - - - - - - - - - - - -

Outros - - - - - - - - - - - -

Pós-emprego - - - - - - - - - - - -

Cessação do cargo - - - - - - - - - - - -

Baseada em ações - - - - - - - - - - - -

Total da remuneração - - - - - - - - - - - -

2017 2018 2019

CA: Conselho de Administração; DE: Diretoria Executiva; CF: Conselho Fiscal
1 Não há Conselho Fiscal instalado.

Governança – Administradores
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Indicadores Econômico-Financeiros

Receitas 122.511 198.215 187.064

Vendas de energia e serviços 122.511 198.215 187.064

Outras receitas 0 0 0

Receitas relativas à construção de ativos próprios 0 0 0

Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão/(Constituição) 0 0 0

Insumos adquiridos de terceiros (incluem os valores de impostos – ICMS, IPI, PIS e Cofins) (31.634) (80.417) (113.539)

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (19.297) (72.190) (72.194)

Materiais, energia, serviço de terceiros e outros (7.342) (9.265) (16.039)

Perda/Recuperação de valores ativos 0 0 0

Outras (4.995) 1.038 (25.306)

Valor adicionado bruto 90.877 117.798 73.525

Depreciação, amortização e exaustão 0 0 0

Ganho/(Perda) pela não recuperabilidade de ativos (CPC 01) 0 0 0

Cotas de reintegração (depreciação, amortização) (35.339) (36.101) (32.022)

Valor adicionado líquido produzido pela entidade 55.538 81.697 41.503

Valor adicionado recebido em transferência 5.369 2.776 2.690

Resultado de equivalência patrimonial 0 0 0

Receitas financeiras 5.369 2.776 2.690

Outras 0 0 0

Valor adicionado total a distribuir 60.907 84.473 44.193

Geração de Riqueza – Demonstração do Valor Adicionado (R$ mil)

2017 2018 2019

CTG Energia

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019



118 

Pessoal 2.410 2.917 3.271

Remuneração direta 1.590 1.697 1.956

Benefícios 706 1.086 1.123

FGTS 114 134 192

Encargos sociais (exceto INSS) 0 0 0

Governo – Impostos, taxas e contribuições 17.440 25.222 11.506

Federais 12.833 19.585 5.060

Estaduais 9 0 869

Municipais 0 0 0

Obrigações intrassetoriais 4.598 5.637 5.577

Financiadores – Remuneração de capitais de terceiros 37.082 33.900 42.509

Juros (sobre empréstimos/debêntures) 35.519 31.849 27.955

Aluguéis 77 51 43

Variação monetária sobre debêntures 0 0 0

Recuperação de juros e atualização monetária de debêntures 0 0 0

Outras despesas financeiras 1.486 2.000 14.511

Outros 0 0 0

Acionistas – Remuneração de capitais próprios 3.975 22.434 (13.093)

Juros sobre o capital próprio 0 8.000 0

Dividendos 944 5.328 0

Lucros retidos/Prejuízo do exercício 3.031 9.106 (13.093)

Participação dos não controladores nos lucros retidos (só para consolidação) 0 0 0

Realização do custo atribuído do ativo imobilizado 0 0 0

Outros 0 0 0

Valor Adicionado Distribuído (total) 60.907 84.473 44.193

Distribuição do valor adicionado (R$ mil)

2017 2018 2019

Expansão 0 0 0

Modernização 0 0 0

Manutenção 751 2.278 4.364

Operação 0 0 0

Outros 5.579 4.228 1.036

Total 6.330 6.506 5.400

Investimentos

2017 2018 2019
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a) Informações gerais

Número total de empregados 27 29 27

Número de terceirizados (terceirizados, subcontratados, autônomos) por tipo de emprego, contrato de trabalho e região 8 8 10

Empregados com até 30 anos de idade (%) 81,5% 72,4% 74,1%

Empregados com idade entre 31 e 40 anos (%) 11,1% 20,7% 22,2%

Empregados com idade entre 41 e 50 anos (%) 7,4% 6,9% 3,7%

Empregados com idade superior a 50 anos (%) 0,0% 0,0% 0,0%

Mulheres em relação ao total de empregados (%) 14,8% 13,8% 14,8%

Mulheres em cargos gerenciais – em relação ao total de cargos gerenciais (%) 0,0% 0,0% 0,0%

Empregadas negras em relação ao total de empregados (%) 0,0% 0,0% 0,0%

Empregados negros em relação ao total de empregados (%) 18,5% 17,2% 18,5%

Empregados negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais em relação ao total de cargos gerenciais (%) 0,0% 0,0% 0,0%

Estagiários em relação ao total de empregados (%) 0,0% 0,0% 0,0%

Empregados do programa de contratação de aprendizes (Nº) 0 0 0

Empregados portadores de deficiência (Nº) 0 0 0

b) Remuneração, benefícios e carreira

Remuneração (R$ mil)

Folha de pagamento bruta (R$ mil) 513 591 708

Encargos sociais compulsórios (R$ mil) ND ND ND

Benefícios (R$ mil) ND ND ND

Educação (R$ mil) 1 7 20

Alimentação (R$ mil) 250 272 326

Transporte (R$ mil) 1 247 197

Saúde (R$ mil) 215 247 284

Fundação (previdência privada) (R$ mil)¹ 23 25 21

Segurança e medicina do trabalho (R$ mil) 1 22 29

Cultura (R$ mil) 0 0 0

Capacitação e desenvolvimento profissional (R$ mil) 40 18 49

Creche ou auxílio-creche (R$ mil) 0 0 0

Participação dos empregados nos lucros e resultados (R$ mil) 142 217 187

Outros (moradia, seguro de vida, vale-presente) (R$ mil) 95 30 9

Empregados/empregabilidade/administradores

2017 2018 2019

Indicadores Sociais Internos

1 O item Fundação se refere à fundação para a administração da previdência privada.
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Empregados/empregabilidade/administradores (cont.)

2017 2018 2019
c) Participação nos resultados

Investimento total em programa de participação nos resultados da empresa (R$ mil) 142 271 187

Valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta (%) 5,1% 6,4% 4,8%

Divisão da maior remuneração pela menor remuneração paga pela outorgada 6,62 6,62 6,95

Divisão da menor remuneração da empresa pelo salário mínimo vigente 1,54 1,57 1,57

d) Perfil da remuneração

Categorias (salário médio no ano corrente) – R$

Cargos de diretoria 0 0 0

Cargos gerenciais 0 0 10.863

Cargos administrativos² 4.074 0 2.652

Cargos de produção 2.720 2.802 2.818

e) Saúde e segurança

Média de horas extras por empregado/ano 110,24 107,54 111,48

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para empregados 0,00 0,00 0,00

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para empregados 0,00 0,00 0,00

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para terceirizados/contratados 0,00 0,00 0,00

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para terceirizados/contratados 0,00 0,00 0,00

Índice TF (taxa de frequência) da empresa no período, para a força de trabalho (próprios + terceiros) 0,00 0,00 0,00

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para a força de trabalho (próprios + terceiros) 0,00 0,00 0,00

Óbitos – próprios 0,00 0,00 0,00

Óbitos – terceirizados 0,00 0,00 0,00

Taxa de dias perdidos para empregados³ 0,00 0,00 0,00

Taxa de doenças ocupacionais para empregados 0,00 0,00 0,00

Taxa de absenteísmo ND ND ND
2 Cargos administrativos: assistentes, analistas, supervisores e especialistas (até 2018, consideravam-se também os coordenadores, que a partir de 2019 se enquadram em cargos gerenciais).
3 Neste caso, dias perdidos são considerados apenas ausências por acidentes e doenças ocupacionais.
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Empregados/empregabilidade/administradores (cont.)

2017 2018 2019
f) Desenvolvimento profissional

Perfil da escolaridade - discriminar, em percentagem, em relação ao total dos empregados (%)

Ensino fundamental 0,0% 0,0% 0,0%

Ensino médio 85,2% 79,3% 81,5%

Ensino técnico 0,0% 6,9% 3,7%

Ensino superior 11,1% 10,3% 11,1%

Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 3,7% 3,5% 3,7%

Valor investido em desenvolvimento profissional e educação (R$ mil) 41 26 69

Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional

Diretoria ND 0 0

Gerencial 0 0 65,0

Administrativo 21 47,3 32,7

Operacional 21 59,3 49,9

Total de horas de treinamento por empregado/ano 21 56,4 46,6

g) Comportamento frente a demissões

Número de empregados ao final do período 27 29 27

Número de admissões durante o período 2 4 1

Taxa de rotatividade 20,5% 7,2% 7,1%

Reclamações trabalhistas

Valor provisionado no período (R$ milhões)4 0 0,221 0,219

Número de processos trabalhistas movidos contra a empresa no período 5 6 0

Número de processos trabalhistas julgados procedentes no período 0 1 0

Número de processos trabalhistas julgados improcedentes no período 0 0 6

Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da Justiça no período (R$ mil) 0 0 111

h) Preparação para a aposentadoria

Investimentos em previdência complementar (R$ mil) 23 25 21

Número de beneficiados pelo programa de previdência complementar 31 26 26
4 Dados históricos reapresentados.
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Impactos na saúde e segurança

Número total de acidentes sem óbito com a população 1 0 0

Número total de acidentes com óbito com a população 0 0 0

Demandas judiciais decorrentes de acidentes com a população – Base Contencioso Geral 0 0 0

Envolvimento da empresa com ação social

Recursos aplicados em educação (R$ mil) 0 0 0

Recursos aplicados em saúde e saneamento (R$ mil) 0 0 0

Recursos aplicados em cultura (R$ mil) 0 0 0

Recursos aplicados em esportes (R$ mil) 0 0 0

Outros recursos aplicados em ações sociais (R$ mil) 0 0 0

Empregados que realizam trabalhos voluntários na comunidade externa à empresa/total de empregados (%) 0 59% 0%

Quantidade de horas mensais doadas (liberadas do horário normal de trabalho) pela empresa para trabalho 

voluntário de empregados
0 ND 0

Envolvimento da empresa em projetos culturais, esportivos, sociais (Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte, Pronon, Pronas,  

Fundo da Infância e Adolescência, Fundo do Idoso)

Montante de recursos destinados aos projetos (R$ mil) 0 0 0

Número de projetos beneficiados 0 0 0

Montante de recursos destinados ao maior projeto (R$ mil) 0 0 0

Nome do projeto NA NA NA

Proponente NA NA NA

Comunidades

2017 2018 2019

Indicadores Sociais Externos
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Recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico por temas de 
pesquisa (Manual de Pesquisa e Desenvolvimento – Aneel)

Indicadores do Setor Elétrico

Valor (R$ mil) % Valor (R$ mil) % Valor (R$ mil) %

FA – Fontes Alternativas de Geração de Energia Elétrica 0 0% 0 0% 0 0%

GT – Geração Termelétrica 0 0% 0 0% 0 0%

GB – Gestão de Bacias e Reservatórios 0 0% 0 0% 0 0%

MA – Meio Ambiente 920 85% 1.572 78,9% 525 62,1%

SE – Segurança 0 0% 0 0% 0 0%

EF – Eficiência Energética 0 0% 0 0% 0 0%

PL – Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica 105 10% 421 21,1% 316 37,3%

OP – Operação de Sistemas de Energia Elétrica 0 0% 0 0% 0 0%

SC – Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica 0 0% 0 0% 0 0%

QC – Qualidade e Confiabilidade dos Serviços de Energia Elétrica 0 0% 0 0% 0 0%

MF – Medição, Faturamento e Combate a Perdas Comerciais 0 0% 0 0% 0 0%

OU – Outro 63 6% 0 0% 5 0,6%

Total 1.088 100% 1.993 100% 846 100%

2019 2018 2017
2017 2018 2019
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Geração e tratamento de resíduos

Emissão

Volume anual de gases de efeito estufa (CO
2
, CH

4
, N

2
O, HFC, PFC, SF

6
), emitidos na atmosfera (em toneladas de CO

2
 

equivalentes)
ND ND 95,54

Volume anual de emissões de gases destruidores da camada de ozônio (em toneladas de CFC equivalentes) ND ND 0,00

Efluentes

Descarte total de água, por qualidade e destinação (m3/ano) ND ND ND

     Rio (m3/ano) ND ND ND

     Estação de Tratamento de Efluentes (m3/ano) ND ND ND

     Empresa municipal de saneamento (m3/ano) ND NA NA

Sólidos

Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados (lixo, dejetos, entulho etc.) 3,3 7,3 19,5

Quantidade de resíduos contaminados por PCB (ascarel) destinados (kg) 0,0 0,0 NA

Uso de recursos no processo produtivo e em processos gerenciais da organização

Consumo total de energia por fonte, em GJ1 291,68 741,55 410,65

Combustíveis não renováveis1 284,00 712,35 380,87

     Diesel1 284,00 306,51 263,02

     Gasolina1 ND 86,34 11,35

     Gás natural1 ND ND 0,00

     Outros – Grupo auxiliar de emergência (reposição diesel)1 ND 319,50 106,50

Combustíveis renováveis1 ND ND 0,00

     Etanol1 ND ND 0,00

Eletricidade (GJ)1 7,68 29,21 29,79

Energia elétrica vendida (GJ)1 2.079.072 3.231.612 2.252,392

Consumo de energia por GJ vendido (GJ)1 0,0001403 0,0002295 0,0001823

Indicadores Ambientais

2017 2018 2019

Indicadores Ambientais

1 Dados históricos reapresentados.
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Indicadores Ambientais (cont.)

2017 2018 2019
Consumo total de água por fonte (em m3)

Abastecimento (rede pública) ND 0 NA

Fonte subterrânea (poço) ND 1 2.447

Captação superficial (cursos d’água) ND 0 NA

Água mineral engarrafada (consumo humano) ND 4 6

Consumo total de água (em m3)1 ND 5 2.453

Consumo de água por empregado (em m3)1 ND 0,172 90,852

Educação e conscientização ambiental

Educação ambiental – Na organização

Número de empregados treinados nos programas de educação ambiental 4 19 26

Percentual de empregados treinados nos programas de educação ambiental/total de empregados 100% 68% 80%

Número de horas de treinamento ambiental/total de horas de treinamento 64 1 ND

Educação ambiental – Comunidade

Número de unidades de ensino fundamental e médio atendidas 2 9 4

Número de alunos atendidos 353 900 205

Número de professores capacitados 5 90 10

Número de unidades de ensino técnico e superior atendidas 2 1 2

Número de alunos atendidos 350 100 205

Recursos aplicados (R$ mil) 164.682 10.600 ND

Consumo de energia elétrica das unidades geradoras e auxiliares (kWh) 2.054.470 2.253.690 2.153.542

Consumo de água por KWh gerado (consumo máximo de vazão (m³/s) por KWh entregue) ND ND ND

Restauração de mata ciliar (unidades de mudas ou área plantada/recuperada por ano) (hectares) 30 66 20

Resgate de peixes em turbinas (kg de peixe por parada de máquina) 250 0 5

Repovoamento de peixes (quantidade de alevinos) 0 NA NA

Vazamento de óleos lubrificante e hidráulico nas turbinas (toneladas/ano ou m³/ano, dependendo 

do tipo de óleo)
ND 0 ND

Recuperação de áreas degradadas pela extração do carvão e de seus resíduos gerados (unidade de 

área recuperada – hectares por ano)
ND ND ND

Recuperação de áreas degradadas pela extração do carvão e de seus resíduos gerados (empenho de 

recursos em projetos de recuperação e preservação) (R$/ano)
NA NA NA

Consumo de água de reposição durante a geração (m³/MWh) NA NA NA

Indicadores de desempenho

2017 2018 2019

1 Dados históricos reapresentados.
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RIO VERDE ENERGIA

Indicadores Operacionais e de Produtividade

Energia gerada (GWh) 587,81 607,43 622,12

Energia vendida (GWH)¹ 573,11 563,64 570,01

Capacidade instalada (MW) 116,00 116,00 116,00

Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas)

2017 2018 2019

1 Considera cotas e contratos de venda e não considera Mercado de Curto Prazo (MCP) e Mecanismos de Realocação de Energia (MRE).

Governança – Administradores

CA DE CF1 Total CA DE CF1 Total CA DE CF1 Total

Número de membros 4 2 0 6 4 3 0 7 4 3 0 7

Número de membros remunerados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore - - - - - - - - - - - -

Benefícios diretos ou indiretos - - - - - - - - - - - -

Participações em comitês - - - - - - - - - - - -

Outros - - - - - - - - - - - -

Remuneração variável (R$ mil)

Bônus - - - - - - - - - - - -

Participação em resultados - - - - - - - - - - - -

Participação em reuniões - - - - - - - - - - - -

Comissões - - - - - - - - - - - -

Outros - - - - - - - - - - - -

Pós-emprego - - - - - - - - - - - -

Cessação do cargo - - - - - - - - - - - -

Baseada em ações - - - - - - - - - - - -

Total da remuneração - - - - - - - - - - - -

2017 2018 2019

CA: Conselho de Administração; DE: Diretoria Executiva; CF: Conselho Fiscal
1 Não há Conselho Fiscal instalado.

Governança – Administradores
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Indicadores Econômico-Financeiros

Receitas 180.263 248.686 209.068

Vendas de energia e serviços 180.263 248.686 209.068

Outras receitas 0 0 0

Receitas relativas à construção de ativos próprios 0 0 0

Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão/(Constituição) 0 0 0

Insumos adquiridos de terceiros (incluem os valores de impostos – ICMS, IPI, PIS e Cofins) (91.583) (128.452) (86.201)

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (44.697) (73.871) (44.561)

Materiais, energia, serviço de terceiros e outros (8.476) (9.742) (12.563)

Perda/Recuperação de valores ativos 0 0 0

Outras (38.410) (44.839) (29.077)

Valor adicionado bruto 88.680 120.234 122.867

Depreciação, amortização e exaustão 0 0 0

Ganho/(Perda) pela não recuperabilidade de ativos (CPC 01) 0 0 0

Cotas de reintegração (depreciação, amortização) (22.990) (24.975) (15.265)

Valor adicionado líquido produzido pela entidade 65.690 95.259 107.062

Valor adicionado recebido em transferência 7.279 5.188 6.342

Resultado de equivalência patrimonial 0 0 0

Receitas financeiras 7.279 5.188 6.342

Outras 0 0 0

Valor adicionado total a distribuir 72.969 100.447 113.944

Geração de Riqueza – Demonstração do Valor Adicionado (R$ mil)

2017 2018 2019

CTG Energia

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019



128 

Pessoal 8.105 9.366 1.976

Remuneração direta 5.024 5.354 1.450

Benefícios 2.725 3.617 408

FGTS 356 395 118

Encargos sociais (exceto INSS) 0 0 0

Governo – Impostos, taxas e contribuições 22.920 35.272 37.335

Federais 18.207 29.638 31.772

Estaduais 0 0 0

Municipais 0 0 0

Obrigações intrassetoriais 4.713 5.634 5.563

Financiadores – Remuneração de capitais de terceiros 20.504 17.325 37.751

Juros (sobre empréstimos/debêntures) 18.276 15.699 13.089

Aluguéis 798 710 17

Variação monetária sobre debêntures 0 0 0

Recuperação de juros e atualização monetária de debêntures 0 0 0

Outras despesas financeiras 1.433 916 24.645

Outros 0 0 0

Acionistas – Remuneração de capitais próprios 21.440 38.484 36.882

Juros sobre o capital próprio 13.000 13.000 12.501

Dividendos 5.092 9.140 29.810

Lucros retidos/Prejuízo do exercício 3.348 16.344 (5.429)

Participação dos não controladores nos lucros retidos (só para consolidação) 0 0 0

Realização do custo atribuído do ativo imobilizado 0 0 0

Outros 0 0 0

Valor Adicionado Distribuído (total) 72.969 100.447 113.944

Distribuição do valor adicionado (R$ mil)

2017 2018 2019

Expansão 0 0 0

Modernização 0 0 0

Manutenção 677 231 2.341

Operação 0 0 0

Outros 4.714 963 0

Total 5.391 1.194 2.341

Investimentos

2017 2018 2019
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a) Informações gerais

Número total de empregados 58 72 20

Número de terceirizados (terceirizados, subcontratados, autônomos) por tipo de emprego, contrato de trabalho e região 13 19 9

Empregados com até 30 anos de idade (%) 55,2% 56,9% 50,0%

Empregados com idade entre 31 e 40 anos (%) 31,0% 31,9% 50,0%

Empregados com idade entre 41 e 50 anos (%) 12,1% 8,3% 0,0%

Empregados com idade superior a 50 anos (%) 1,7% 2,8% 0,0%

Mulheres em relação ao total de empregados (%) 46,6% 50,0% 10,0%

Mulheres em cargos gerenciais – em relação ao total de cargos gerenciais (%) 0,0% 0,0% 0,0%

Empregadas negras em relação ao total de empregados (%) 1,7% 4,2% 0,0%

Empregados negros em relação ao total de empregados (%) 6,9% 6,9% 15,0%

Empregados negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais em relação ao total de cargos gerenciais (%) 33,3% 0,0% 0,0%

Estagiários em relação ao total de empregados (%) 0,0% 0,0% 0,0%

Empregados do programa de contratação de aprendizes (Nº) 0 1 0

Empregados portadores de deficiência (Nº) 0 0 0

b) Remuneração, benefícios e carreira

Remuneração (R$ mil)

Folha de pagamento bruta (R$ mil) 9.503 10.725 2.377

Encargos sociais compulsórios (R$ mil) 1.620 1.812 519

Benefícios (R$ mil) ND ND ND

Educação (R$ mil) 14 28 18

Alimentação (R$ mil) 829 1.030 269

Transporte (R$ mil) 142 414 404

Saúde (R$ mil) 606 691 203

Fundação (previdência privada) (R$ mil)¹ 154 148 15

Segurança e medicina do trabalho (R$ mil) 27 35 33

Cultura (R$ mil) 0 0 0

Capacitação e desenvolvimento profissional (R$ mil) 135 100 45

Creche ou auxílio-creche (R$ mil) 5 0 0

Participação dos empregados nos lucros e resultados (R$ mil) 772 1.011 -582

Outros (moradia, seguro de vida, vale-presente) (R$ mil) 367 153 3

Empregados/empregabilidade/administradores

2017 2018 2019

Indicadores Sociais Internos

1 O item Fundação se refere à fundação para a administração da previdência privada.
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Empregados/empregabilidade/administradores (cont.)

2017 2018 2019
c) Participação nos resultados

Investimento total em programa de participação nos resultados da empresa (R$ mil) 772 1.011 -582

Valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta (%) 8,1% 9,4% -24,5%

Divisão da maior remuneração pela menor remuneração paga pela outorgada 20,27 11,22 1,85

Divisão da menor remuneração da empresa pelo salário mínimo vigente 1,73 2,03 2,03

d) Perfil da remuneração

Categorias (salário médio no ano corrente) – R$

Cargos de diretoria 0 0 0

Cargos gerenciais 22.767 21.241 0

Cargos administrativos² 4.600 4.814 2.576

Cargos de produção 2.600 2.455 2.706

e) Saúde e segurança

Média de horas extras por empregado/ano 61,13 68,23 147,69

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para empregados 0,00 0,00 0,00

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para empregados 0,00 0,00 0,00

Índice TF (taxa de frequência) total da empresa no período, para terceirizados/contratados 0,00 16,44 0,00

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para terceirizados/contratados 0,00 0,00 0,00

Índice TF (taxa de frequência) da empresa no período, para a força de trabalho (próprios + terceiros) 0,00 4,74 0,00

Índice TG (taxa de gravidade) no período, para a força de trabalho (próprios + terceiros) 0,00 0,00 0,00

Óbitos – próprios 0,00 0,00 0,00

Óbitos – terceirizados 0,00 0,00 0,00

Taxa de dias perdidos para empregados³ 0,00 0,00 0,00

Taxa de doenças ocupacionais para empregados 0,00 0,00 0,00

Taxa de absenteísmo ND ND ND
2 Cargos administrativos: assistentes, analistas, supervisores e especialistas (até 2018, consideravam-se também os coordenadores, que a partir de 2019 se enquadram em cargos gerenciais).
3 Neste caso, dias perdidos são considerados apenas ausências por acidentes e doenças ocupacionais.
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Empregados/empregabilidade/administradores (cont.)

2017 2018 2019
f) Desenvolvimento profissional

Perfil da escolaridade - discriminar, em percentagem, em relação ao total dos empregados (%)

Ensino fundamental 0,0% 0,0% 0,0%

Ensino médio 43,1% 36,1% 85,0%

Ensino técnico 0,0% 0,0% 5,0%

Ensino superior 34,5% 44,4% 10,0%

Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 22,4% 19,5% 0,0%

Valor investido em desenvolvimento profissional e educação (R$ mil) 149 128 63

Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional

Diretoria 0,0 0,0 0,0

Gerencial 44,0 81,0 12,7

Administrativo 55,0 30,9 7,2

Operacional 75,1 27,3 0,0

Total de horas de treinamento por empregado/ano 72,6 31,4 7,7

g) Comportamento frente a demissões

Número de empregados ao final do período 58 72 20

Número de admissões durante o período 13 19 4

Taxa de rotatividade 55,2% 56,9% 20,0%

Reclamações trabalhistas

Valor provisionado no período (R$ milhões)4 0,0006 0,0165 0,000

Número de processos trabalhistas movidos contra a empresa no período 1 5 0

Número de processos trabalhistas julgados procedentes no período 1 1 3

Número de processos trabalhistas julgados improcedentes no período 0 0 1

Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da Justiça no período (R$ mil) 0 0 954

h) Preparação para a aposentadoria

Investimentos em previdência complementar (R$ mil) 154 148 15

Número de beneficiados pelo programa de previdência complementar 63 71 26

4 Dados históricos reapresentados.
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Impactos na saúde e segurança

Número total de acidentes sem óbito com a população 0 0 0

Número total de acidentes com óbito com a população 0 0 0

Demandas judiciais decorrentes de acidentes com a população – Base Contencioso Geral 0 0 0

Envolvimento da empresa com ação social

Recursos aplicados em educação (R$ mil) 250 280 18

Recursos aplicados em saúde e saneamento (R$ mil) 0 117 182

Recursos aplicados em cultura (R$ mil) 0 237 400

Recursos aplicados em esportes (R$ mil) 0 82 100

Outros recursos aplicados em ações sociais (R$ mil) 0 0 0

Empregados que realizam trabalhos voluntários na comunidade externa à empresa/total de empregados (%) 0% 22% 40%

Quantidade de horas mensais doadas (liberadas do horário normal de trabalho) pela empresa para trabalho 

voluntário de empregados
0 0 4

Envolvimento da empresa em projetos culturais, esportivos, sociais (Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte, Pronon, Pronas,  

Fundo da Infância e Adolescência, Fundo do Idoso)

Montante de recursos destinados aos projetos (R$ mil) 250 716 700

Número de projetos beneficiados 1 5 5

Montante de recursos destinados ao maior projeto (R$ mil) 250 280 400

Nome do projeto Projeto Guri Prazer de Ler My Dream 

Proponente

Associação 

Amigos do  

Projeto Guri

Instituto  

Oldemburg
DellArte

Comunidades

2017 2018 2019

Indicadores Sociais Externos
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Recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico por temas de 
pesquisa (Manual de Pesquisa e Desenvolvimento – Aneel)

Indicadores do Setor Elétrico

Valor (R$ mil) % Valor (R$ mil) % Valor (R$ mil) %

FA – Fontes Alternativas de Geração de Energia Elétrica 344 39,9% 91 5,0% 0 0,0%

GT – Geração Termelétrica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

GB – Gestão de Bacias e Reservatórios 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

MA – Meio Ambiente 0 0,0% 823 45,6% 988 52,8%

SE – Segurança 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

EF – Eficiência Energética 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

PL – Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica 104 12,1% 504 27,9% 879 47,0%

OP – Operação de Sistemas de Energia Elétrica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

SC – Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica 0 0,0% 386 21,4% 0 0,0%

QC – Qualidade e Confiabilidade dos Serviços de Energia Elétrica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

MF – Medição, Faturamento e Combate a Perdas Comerciais 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

OU – Outro 414 48,0% 0 0,0% 5 0,3%

Total 862 100,0% 1.804 100,0% 1.872 100,0%

2019 2018 2017
2017 2018 2019
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Geração e tratamento de resíduos

Emissão

Volume anual de gases de efeito estufa (CO
2
, CH

4
, N

2
O, HFC, PFC, SF

6
), emitidos na atmosfera (em toneladas de CO

2
 

equivalentes)
ND ND 146,22

Volume anual de emissões de gases destruidores da camada de ozônio (em toneladas de CFC equivalentes) ND ND 0,00

Efluentes

Descarte total de água, por qualidade e destinação (m3/ano) 868 852 ND

     Rio (m3/ano) NA NA NA

     Estação de Tratamento de Efluentes (m3/ano) 868 852 ND

     Empresa municipal de saneamento (m3/ano) NA NA NA

Sólidos

Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados (lixo, dejetos, entulho etc.) 6,7 2,5 ND

Quantidade de resíduos contaminados por PCB (ascarel) destinados (kg) 0,0 0,0 ND

Uso de recursos no processo produtivo e em processos gerenciais da organização

Consumo total de energia por fonte, em GJ1 0,58 280,72 313,80

Combustíveis não renováveis1 ND 280,14 310,06

     Diesel1 ND 248,54 297,63

     Gasolina1 ND 24,50 0,00

     Gás natural1 NA NA 0,00

     Outros – Grupo auxiliar de emergência (reposição diesel)1 ND 7,10 12,43

Combustíveis renováveis1 ND ND 3,13

     Etanol1 ND ND 3,13

Eletricidade (GJ)1 0,58 0,58 0,61

Energia elétrica vendida (GJ)1 2.063.196 2.029.104 2.052.036

Consumo de energia por GJ vendido (GJ)1 0,0000003 0,0001383 0,0001529

Indicadores Ambientais

2017 2018 2019

Indicadores Ambientais

1 Dados históricos reapresentados.
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Indicadores Ambientais (cont.)

2017 2018 2019

Consumo de energia elétrica das unidades geradoras e auxiliares (kWh) 4.103.590 1.882.570 1.915.093

Consumo de água por KWh gerado (consumo máximo de vazão (m³/s) por KWh entregue) ND ND ND

Restauração de mata ciliar (unidades de mudas ou área plantada/recuperada por ano) (hectares) 60 185,58 102,00

Resgate de peixes em turbinas (kg de peixe por parada de máquina) ND 0 0

Repovoamento de peixes (quantidade de alevinos) 0 NA NA

Vazamento de óleos lubrificante e hidráulico nas turbinas (toneladas/ano ou m³/ano,  

dependendo do tipo de óleo)
0 0 0

Recuperação de áreas degradadas pela extração do carvão e de seus resíduos gerados  

(unidade de área recuperada – hectares por ano)
NA NA NA

Recuperação de áreas degradadas pela extração do carvão e de seus resíduos gerados  

(empenho de recursos em projetos de recuperação e preservação) (R$/ano)
NA NA NA

Consumo de água de reposição durante a geração (m³/MWh) ND ND NA

Indicadores de desempenho

2017 2018 2019

Consumo total de água por fonte (em m3)

Abastecimento (rede pública) ND 0 ND

Fonte subterrânea (poço) ND 0 ND

Captação superficial (cursos d’água) ND 0 ND

Água mineral engarrafada (consumo humano) ND 10.400 12.000

Consumo total de água (em m3) ND 10.400 12.000

Consumo de água por empregado (em m3) ND 144,4 12,0

Educação e conscientização ambiental

Educação ambiental – Na organização

Número de empregados treinados nos programas de educação ambiental 0 0 0

Percentual de empregados treinados nos programas de educação ambiental/total de empregados 0% 0% 0%

Número de horas de treinamento ambiental/total de horas de treinamento 0% 0% 0%

Educação ambiental – Comunidade

Número de unidades de ensino fundamental e médio atendidas 0 2 4

Número de alunos atendidos 0 470 300

Número de professores capacitados 0 0 0

Número de unidades de ensino técnico e superior atendidas 0 0 0

Número de alunos atendidos 0 0 0

Recursos aplicados (R$ mil) 0 0 1

CTG Energia

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019



Diretoria
Presidente 
Zhao Jianqiang
Vice-Presidentes | Carlos Carvalho, Evandro Vasconcelos, 
José Renato Domingues e Liu Yujun

Sede
Rua Funchal, 418 – 3º andar
CEP 04551-060
Vila Olímpia – São Paulo (SP)

Canais on-line
www.ctgbr.com.br

Informações corporativas

Créditos
Coordenação geral 
Diretoria de Marca, Comunicação & Sustentabilidade

Agradecemos a todas as áreas da CTG Brasil pelo 
levantamento e consolidação de indicadores 
econômicos, sociais e ambientais apresentados  
neste relatório

Conteúdo, consultoria e design
usina82

Materialidade
BSD Consulting

Fotografia
Banco de imagens da CTG Brasil  
(Ferdinando Ramos da Silva e Wander Malagrine)

https://www.linkedin.com/company/ctg-brasil/
https://www.instagram.com/ctgbrasil/
https://www.facebook.com/ctg.brasil/
https://www.youtube.com/channel/UCPk20kQeh1Z4ctpk3Yo4k-w
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