
Integridade, 
sempre
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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 

CTG Energia
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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. 

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | EU6
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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

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | EU6
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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.

GRI 102-11 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | EU21
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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

GRI 102-11 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | EU21
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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.

GRI 102-11 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | EU21
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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

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019

http://www.paranapanemaenergia.com.br/investidores/Paginas/Companhia.aspx
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