
Pessoas são a 
nossa energia
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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
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28 GRI 102-42 | 102-43 | 103-1 | 103-2 | 103-3

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
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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

CTG Energia
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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

CTG Energia
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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

CTG Energia

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019



32 

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

CTG Energia

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019
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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 

CTG Energia
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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)

CTG Energia

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019
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