
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.
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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
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