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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
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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
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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
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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
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Em cada usina, está identificada a respectiva capacidade instalada.
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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
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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

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019

CTG Energia
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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

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019

CTG Energia
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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

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019

CTG Energia
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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

Relatório Anual de 
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