
Excelência  
em tudo
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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.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | EU651 

CTG Energia

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNW3NAyhNXA_7SgJqNXg9gHc20eb2bRBa


52 

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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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
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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
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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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município de Maceió, 
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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

R$ 13,8 milhões
é o investimento total no projeto 
de controle do mexilhão-dourado
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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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