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Para a BAESA (Energética Barra Grande 

S/A), sustentabilidade é gerar energia 

utilizando recurso natural renovável 

e atuar de forma par ticipativa no 

cotidiano da comunidade do entorno 

da Usina Hidrelétrica Barra Grande, 

promovendo e apoiando ações e projetos 

que contribuam para o desenvolvimento 

socioeconômico e sustentável da região, 

priorizando o respeito ao meio ambiente, 

aos valores sociais, históricos e culturais. 

Este Relatório foi elaborado de acordo 

com as diretrizes da GRI G4, opção 

Essencial. 

A escolha do conteúdo deste Relatório 

foi baseada em consultas realizadas com 

a comunidade, colaboradores, acionistas 

e fornecedores.
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Diretrizes Coporativas

G4-56

MISSÃO

Gerar energia elétrica utilizando recurso natural renovável, valorizando a 

preservação ambiental e as comunidades da área de abrangência da Usina 

Hidrelétrica Barra Grande, de modo a contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico da região e a superar as expectativas dos acionistas, 

colaboradores e sociedade. 

VISÃO

Ser uma referência no setor energético pela qualidade de seus serviços, pela 

competência de seus colaboradores e por sua atuação socialmente responsável. 

VALORES

 k Tratamento digno e justo com todas as pessoas.

 k Valorização dos colaboradores, fornecedores e parceiros.

 k Atuação ética e transparente.

 k Excelência nos serviços prestados.

 k Responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.
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G4-1

Mensagem da Administração
 O presente Relatório de Sustentabilidade, 

elaborado conforme as diretrizes estabelecidas 

pela Global Reporting Initiative (GRI), versão G4, 

opção Essencial, contém dados e informações 

sobre o desempenho operacional e econômi-

co-financeiro da BAESA no biênio 2015/2016. 

Destaca também ações, projetos e programas 

sociais e ambientais que possuem relação 

direta com temas voltados à sustentabilidade 

de empreendimentos hidrelétricos. Esta é a 

quinta edição do Relatório de Sustentabilidade 

publicada pela BAESA e a terceira elaborada em 

conformidade com o padrão GRI. 

 Este Relatório de Sustentabilidade demonstra 

o interesse da BAESA em valorizar a transparência 

e a divulgação de suas ações. O conteúdo da 

publicação foi definido por meio de oficinas e 

consultas com públicos de interesse (comunidade, 

colaboradores, fornecedores e acionistas) e foi 

elaborado com vistas a atender às expectativas.

 Ao assumir a Diretoria da BAESA, em maio de 

2016, reiteramos o compromisso de manter os 

resultados expressivos alcançados até o momento, 

além de aprimorar programas, processos e 

controles existentes. Bom exemplo foi a definição, 

em 2016, da Política de Sustentabilidade e 

Investimento Social, que formalizou as diretrizes 

e estratégias de atuação da BAESA na área de 

sustentabilidade e apoio a iniciativas locais em 

prol do desenvolvimento socioeconômico. Outro 

destaque foi o lançamento do Programa 4Ps 

(Pare, Pense, Previna-se e Prossiga), criado com 

o objetivo de fortalecer a segurança do trabalho 

e a prevenção de acidentes. 

 Em novembro de 2015, a BAESA comemorou 

um marco relevante em sua história. A Usina 

Hidrelétrica Barra Grande completou 10 anos 

de operação, gerando energia limpa e renovável 

para o desenvolvimento do Brasil. A energia 

gerada atingiu, no biênio 2015/2016, a marca 

dos 7.500 GWh, superando a energia assegurada 

para o período e cumprindo mais uma vez com 

seu papel de contribuir para o suprimento do 

Sistema Interligado Nacional (SIN).

 No aspecto social, a empresa ampliou seu 

relacionamento com as comunidades ao criar 

os Grupos de Atitude Sustentável (GAS) de Anita 

Garibaldi/SC e Pinhal da Serra/RS. São grupos 

formados por lideranças comunitárias que 

apresentam ideias e projetos, além de ajudar a 

BAESA a decidir onde e como aportar os recursos 

destinados para a região. 
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Peter Eric Volf  
Diretor Superintendente

Rogério Pizeta
Diretor de Sustentabilidade

 A estratégia da BAESA tem sido focar em ações 

e parcerias que impulsionem o desenvolvimento  

dos municípios do entorno do empreendimento. 

As principais linhas de atuação da BAESA e de 

seus acionistas contemplam projetos de geração 

de renda, preservação ambiental e promoção da 

saúde e segurança.

 Na área ambiental, destaque para  o projeto 

de repovoamento do reservatório da Usina 

Hidrelétrica Barra Grande, que prevê a soltura 

de um total de 139.500 mil alevinos em três anos, 

iniciado no final de 2014, e que será finalizado 

em dezembro de 2017. Estão sendo introduzidas 

espécies nativas como dourado, curimatã, piava, 

pintado, mandi-amarelo, piracanjuba e suruvi. 

 O Programa de Conservação da APP (Área de 

Preservação Permanente) promoveu mais duas 

edições no biênio 2015/2016, consolidando-se 

como um projeto de grande receptividade por 

parte da população. Trata-se de uma iniciativa 

que premia, anualmente, moradores lindeiros 

que adotam ações em defesa do meio ambiente, 

ajudando a BAESA a proteger a APP localizada no 

entorno do reservatório da Usina. 

 No biênio 2015/2016, a BAESA também 

consolidou parceiras relevantes com a região. 

Gradativamente, o capital social vai sendo 

aprimorado, afloram resultados positivos de 

projetos sociais, resultando em transformações 

que contribuem para o desenvolvimento 

local e regional. É dessa forma, atuando em 

conjunto com lideranças e instituições locais, 

que estamos construindo uma organização cada 

vez mais sólida e atuante, motivo de orgulho 

para nossos acionistas, pares, colaboradores 

e a comunidade, a quem agradecemos pela 

importante participação na elaboração deste 

Relatório de Sustentabilidade. 

Boa leitura.
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G4-18 G4-28 G4-29 G4-30 G4-31 G4-32 G4-24 G4-25 G4-26 G4-27

Perfil do Relatório

 E s t e  R e l a t ó r i o  f o i  e l a b o r a d o  d e 

acordo com as  d iret r izes  da GRI  G 4 

na opção Essencial. O Relatório anterior 

contemplou o período de 2013/2014. A 

presente publicação é a terceira edição do 

Relatório de Sustentabilidade alinhado às 

diretrizes da GRI, organização reconhecida 

intenacionalmente por definir padrões e 

indicadores de desempenho relacionados 

com as gestões econômica, ambiental e social.  

 Este Relatório de Sustentabilidade apre- 

senta os principais desafios e resultados  

obtidos entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de 

dezembro de 2016, nas categorias Econômica, 

Ambiental, Social e Setorial de Energia. Será  

publicado em versão impressa e também 

estará no site www.baesa.com.br. Dúvidas, 

sugestões ou críticas podem ser enviadas 

para o e-mail  contato@baesa.com.br. 

Conforme diretrizes da GRI, a elaboração do 

Relatório de Sustentabilidade deve considerar 

previamente as percepções de públicos de 

interesse, o que permite identificar os temas de 

maior relevância a serem comunicados. Como 

limite dos aspectos desse Relatório, os temas 

foram focados em atividades desenvolvidas 

pela Usina Hidrelétrica Barra Grande e 

também em ações que possuem relação 

com as comunidades dos nove municípios 

do entorno do empreendimento. Para tanto, 

foram realizadas consultas via e-mail e oficinas 

presenciais no segundo semestre de 2014. 

Ao todo, 65 pessoas participaram, a saber: 

Público Interno:  of icina presencial e 

questionário online com colaboradores, 

acionistas e prestadores de serviços lotados 

na Usina, totalizando 29 pessoas e 22 

questionários.

Público Externo: oficina realizada com a 

comunidade e principais representantes 

dos municípios do entorno da Usina com os 

quais a BAESA mantém parcerias em projetos 

sociais voltadas ao desenvolvimento local 

e regional, tais como Corpo de Bombeiros 

Militar, Prefeituras, APAE, Epagri, Emater, 

Polícia Militar e Ambiental e Associações. 

Ao todo participaram 35 pessoas e foram 

preenchidos 25 questionários. 

METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO
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Para o período do presente Relatório foram 

mantidas as percepções e os resultados das 

oficinas e consultas realizadas em 2014, pois 

não foram observadas mudanças significativas 

na percepção das partes interessadas. 

 Em adição ao processo descrito, a coleta 

de informações complementares para o 

Relatório de Sustentabilidade também 

considera fatos relevantes apontados em 

outros canais de comunicação, como o Centro 

de Atendimento à População, reuniões do 

Grupo de Atitude Sustentável e do Conselho 

Comunitário Consultivo, além das Semanas de 

Meio Ambiente e de Sustentabilidade. Para o 

próximo relatório será realizado novamente  

o engajamento das partes interessadas.

Nas consultas realizadas foram considerados 

todos os aspectos da GRI e seus conteúdos 

relacionados em cada categoria das Diretrizes 

e os conteúdos setoriais aplicáveis. Com isso, 

os públicos de interesse consultados puderam 

classificar os Aspectos como “importantes” ou 

“não importantes”. Para aspectos considerados 

“importantes”, a pesquisa foi aberta em nível 

de Indicadores, que receberam classificação 

de: "muito relevante", "relevante" ou "pouco 

relevante". Além disso, para todos os aspectos 

materiais, os conslutados puderam apontar 

um tema de livre escolha, dentre os quais, 

6 indicadores foram considerados neste 

Relatório (citados com o código O). Cumpre 

salientar que nas nas consultas não ocorreram 

tendências de informações requeridas de 

grupos específicos, podendo ser realizada 

uma homogeneização das informações sem 

prejuízos a um determinado  público de 

interesse. 
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Lista de aspectos materiais considerados importantes (por público)

PÚBLICO

Categoria Aspectos Interno Externo

ECONÔMICA Desempenho Econômico X X

Presença no mercado  X

Impactos Econômicos Indiretos X X

Práticas de compra  X

AMBIENTAL Materiais  X

Energia X X

Água X X

Biodiversidade X X

Emissões X X

Efluentes e Resíduos X X

Produtos e Serviços  X

Conformidade X  

Transportes  X

Geral X X

Avaliação Ambiental de Fornecedores X  

Queixas e Reclamações ambientais X X

G4-19 G4-20 G4-21
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Lista de aspectos materiais considerados importantes (por público)

PÚBLICO

Categoria Aspectos Interno Externo

SOCIAL Emprego  X

Saúde e Segurança no Trabalho X X

Treinamento e Educação X X

Diversidade e igualdade de oportunidades  X

Igualdade remuneração entre homens e mulheres  X

Investimento X X

Liberdade de associação coletiva  X

Trabalho infantil X X

Trabalho forçado ou análogo ao Escravo X  

Práticas de segurança X X

Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos  X

Comunidades locais X X

Combate a corrupção  X

Avaliação de fornecedores em impacto na sociedade X

Queixas e Reclamações relacionadas a Impactos na 
sociedade X X

Saúde e segurança do cliente X

SETORIAL Disponibilidade e confiança X X
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G4-33

PADRÃO GERAL PADRÃO ESPECÍFICO

Indicadores selecionados 

pelos públicos internos e 

externos. Nesta categoria 

também estão inclusos os 

indicadores que, embora não 

tenham sido apontados pelos 

públicos de interesse, foram 

incluídos pela organização.

Indicadores da versão 

Essencial, definidos  pre- 

viamenente pela GRI.

SETORIAL

Indicadores específicos par 

setor elétrico, selecionados 

pelos públicos internos e 

externos. 

 O  c o n t e ú d o  d e s t e  R e l a t ó r i o  d e 

Sustentabilidade passou pela revisão e 

aprovação da Diretoria da BAESA e pela 

verificação externa independente realizada 

pela empresa KPMG.

 

A par t ir  da def inição dos aspec tos 

importantes e dos respectivos indicadores, 

as informações foram apresentadas em 

cinco áreas: Perfil da Organização, Dimensão 

Econômica, Dimensão Ambiental, Dimensão 

Social e Compromisso com a Melhoria 

Contínua. Ao longo do texto, à medida que 

os indicadores são informados, há a citação 

numérica abaixo de cada título, disposta em 

uma caixa de texto colorida (ver legenda), 

cuja descrição pode ser consultada no 

Índice Remissivo GRI, disponível no final do 

documento. 
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G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G4-9

* A partir do 2º semestre de 2016.
** A Intercement permaneceu até 30/12/15, cedendo a totalidade de sua participação para a 
Barra Grande Participações.

Perfil da Organização
 Em 14 de maio de 2001, a BAESA adquiriu a 

concessão da Usina Hidrelétrica Barra Grande, 

firmada perante a ANEEL (Agência Nacional 

de Energia Elétrica). O empreendimento está 

localizado no rio Pelotas, entre os municípios 

de Anita Garibaldi/SC e Pinhal da Serra/RS, 

cerca de 43 km de sua confluência com o rio 

Canoas.

A BAESA é uma sociedade anônima de 

capital fechado*, responsável pela construção, 

operação e manutenção da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande, formada por cinco investidores 

acionistas: Alcoa Alumínio S/A, Companhia 

Paulista de Força e Luz (CPFL), Companhia 

Brasileira de Alumínio (CBA), Barra Grande 

Participações** e Departamento Municipal 

de Eletricidade. A BAESA conta com o apoio de 

uma Central de Serviços Compartilhados (CSC), 

que auxilia na implantação dos programas e 

processos.

A administração central está situada em 

Florianópolis e a sede (Parque Gerador) está 

localizada na cidade de Pinhal da Serra/RS. 

A empresa ainda dispõe de um Centro de 

Atendimento à População no município de 

Anita Garibaldi/SC.
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G4-8 EU-1

 O empreendimento recebeu a primeira 

Licença de Operação Nº 447/2005 do IBAMA, 

emitida em 04 de julho de 2005. Em 26 de 

março de 2014 ocorreu a última renovação 

da Licença de Operação, com validade até 

março de 2024.

 O reservatório formado para a operação 

da Usina ocupa uma área de 95 quilômetros 

quadrados, abrangendo parcialmente terras 

rurais de nove municípios: Anita Garibaldi, 

Cerro Negro, Campo Belo do Sul, Capão 

Alto e Lages, no estado de Santa Catarina; 

e Pinhal da Serra, Esmeralda, Vacaria e 

Bom Jesus, no estado do Rio Grande do 

Sul. Devido a esse fato, a região do entorno 

do reservatório é conhecida como Região 

dos Lagos, que por intermédio da ADREL 

(Agência de Desenvolvimento da Região dos 

Lagos), vem gradativamente se tornando 

uma atração turística para os dois estados.

 

 A Usina Hidrelétrica Barra Grande tem 

potência instalada de 690 megawatts. São 

três unidades de geração com potência 

de 230 megawatts cada uma. A energia 

assegurada é de 380,6 MW médios, que 

corresponde a 3.334.056 MWH/ano.  

A energia gerada é considerada limpa e 

renovável e é distribuída pelo Operador 

Nacional do Sistema (ONS), responsável pela 

coordenação e controle da operação, geração 

e transmissão de energia elétrica no Sistema 

Interligado Nacional (SIN), que despacha essa 

energia em alta tensão, conforme demanda, 

até grandes consumidores e empresas 

distribuidoras de energia elétrica que, por 

sua vez, entregam aos estabelecimentos 

residenciais, comerciais e industriais do país. 

 A energia gerada é contabilizada pela 

Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE).
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G4-9 G4-10 LA-12

 A BAESA conta com 30 colaboradores, sendo 28 lotados na Usina Hidrelétrica Barra Grande e 2 

no escritório de Florianópolis. Todos os empregados da BAESA são regidos pela CLT (Consolidação 

das Leis do Trabalho) com contratos permanentes. 

NOSSA EQUIPE

Colaboradores por faixa etária

2015 2016

Homens Mulheres Homens Mulheres

Até 30 anos 10 1 09 1

De 31 a 50 anos 17 3 16* 2

Acima de 50 anos 3 0 2 0

TOTAL 30 4 27 3

Colaboradores por região (naturalidade)

2015 2016

Homens Mulheres Homens Mulheres

SC 22 3 19 2

RS 4 1 3 1

Demais Estados 4 0 5 0

TOTAL 30 4 27 3

* Incluem dois Diretores responsáveis pela governança
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LA-1 LA-12

EU-14

 A BAESA também conta com suporte de empresas prestadoras de serviços, que envolvem 

diretamente 16 colaboradores, sendo que 5 são mulheres.

 Em 2015, dois empregados foram desligados (sexo masculino – faixa etária de 31 a 50 anos) 

e foi contratado um colaborador (faixa etária até 30 anos). A taxa de rotatividade foi de 4,29%. 

Em 2016, sete colaboradores foram desligados (sexo feminino – 1 na faixa etária de 31 a 50 

anos; sexo masculino – 1 na faixa etária até 30 anos, 4 na faixa etária de 31 a 50 anos, e 1 acima 

de 50 anos). Foram contratados três novos colaboradores (sexo masculino – 1 na faixa etária até 

30 anos e 2 na faixa etária de 31 a 50 anos). A taxa de rotatividade foi de 14,71%.

 Com relação a treinamentos que objetivam a melhoria contínua de processos e controles, a 

BAESA realiza anualmente treinamentos operacionais e de saúde e segurança no trabalho e meio 

ambiente para os colaboradores e contratados que atuam na Usina Hidrelétrica Barra Grande. 

Todos recebem orientações sobre as Normas Regulamentadoras, tais como: 10 (Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade), 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio 

de Materiais), 33 (Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados) e 35 (Trabalho em 

Altura), resíduos, consumo consciente, entre outros. 

TREINAMENTOS

Colaboradores por categoria funcional

2015 2016

Homens Mulheres Homens Mulheres

Nível técnico/2º grau     25       2      22     2

Nível superior      5       2       5     1

TOTAL    30       4     27     3
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Treinamentos – horas (média/colaborador)

2015 2016

Treinamentos por colaborador 54:27 79:33

Treinamentos – gênero Feminino 22:15 8:00

Treinamentos – gênero Masculino 59:03 85:16

Treinamentos por categoria funcional (média/colaborador)

2015 2016

Operação 31:25 102:21

Elétrica 80:00 72:45

Mecânica 110:22 91:00

Meio Ambiente 30:45 29:40

Civil 112:00 87:30

Administração 45:30 19:20

50% dos colaboradores receberam treinamento sobre direitos humanos em 2015, totalizando 

25 horas e 30 minutos. 

LA-9 HR-2
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A geração de energia hidrelétrica pode ser 

considerada sustentável e renovável, já que 

não ocorre o consumo definitivo de recurso 

natural (a água). Portanto, as fontes hídricas 

não são afetadas.

 O rio Pelotas, na região da Usina Barra 

Grande, apresentou vazões acima da média 

histórica durante o ano de 2015, com média 

anual de 164% da MLT – Média de Longo 

Termo, levando a uma condição favorável de 

armazenamento do reservatório no decorrer 

do ano. 

Destaca-se a importância da reser va 

energética estratégica do reservatório da 

Usina que, em uma condição de recessão 

hidrológica do SIN, mostrou-se um importante 

mantenedor das vazões no rio Uruguai, 

contribuindo para geração em toda sua 

bacia, mesmo nos períodos secos. Em média, 

pode-se afirmar que para cada MWh gerado 

na UHE Barra Grande, houve um acréscimo de 

mais de 2 MWh gerados nas demais usinas de 

jusante em cascata.

 Em 01 de novembro de 2015, a Usina 

Hidrelétrica Barra Grande alcançou a marca 

de 10 anos de operação comercial. Para 

comemorar a data, a BAESA promoveu 

diversas atrações, envolvendo acionistas, 

empregados,  fornecedores, parceiros e 

comunidade em geral. 

GERAÇÃO DE ENERGIA

EN-9 EU-30
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EU-2 EU-30

 O Índice de Disponibilidade Médio em 2015 

foi de 94,98%, bem acima dos 85,31% exigidos 

no Contrato de Concessão. A indisponibilidade 

de 6,40% teve a seguinte composição: 

2,90% de indisponibilidade por manutenção 

programada e 3,50% de indisponibilidade por 

manutenção forçada. Já em 2016, o Índice de 

Disponibilidade Médio foi ainda maior: 97,41%. 

A indisponibilidade de 2,59% teve a seguinte 

composição: 2,26% de indisponibilidade 

por manutenção programada e 0,33% de 

indisponibilidade por manutenção forçada.

 Em junho de 2015, houve revisão dos valores 

da taxa de referência de indisponibilidade 

forçada TEIF e indisponibilidade programada 

TEIP da UHE Barra Grande, conforme a Portaria 

248 do Ministério de Minas e Energia, alterando 

o Índice de Disponibilidade Anual de 85,315% 

para 94,258%, a partir de janeiro de 2017.

A UHE Barra Grande antecipou-se na aplicação 

da nova resolução e dispõe de 30 dias de 

saldo para indisponibilidade de uma UG sem 

entrar no Mecanismo de Redução de Energia 

Assegurada – MRA. Caso a Usina apresente 

indisponibilidade acima do estabelecido pela 

ANEEL, esta é penalizada através do MRA.

 A Garantia Física da UHE Barra Grande, de 

acordo com o Contrato de Concessão, alcançou 

3.343 GWh em 2016. O percentual de perdas 

da Rede Básica e Consumo Interno adotado 

e descontado da Garantia Física para venda 

de energia foi de 2,85% (sendo 2,3% de perda 

Geração de energia

2015 2016

Geração total- GWh (bruta) 3.702 3.798

Geração total – GWh (líquida) 3.682 3.777

Disponibilidade média 94,98%  97,41%

 As condições hidrológicas possibilitaram a geração de 3.702 GWh em 2015, o que corresponde 

a 111% da energia assegurada. Em 2016, a geração foi de 3.798 GWh, o que corresponde a 114% 

da energia assegurada.
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estimada do sistema e 0,55% referente ao consumo interno da Usina). A energia foi vendida: (i) aos 

Acionistas da BAESA, no Ambiente de Contratação Livre, a um preço médio de R$ 82,16/MWh; (ii) 

a distribuidoras, no Ambiente de Contratação Regulado, conforme preço firmado nos respectivos 

contratos firmados através do Leilão de Energia ANEEL 002/2006.

G4-12 EN-32 HR-10 HR-1 SO-10 SO-9

 A seleção de fornecedores vai além das 

condições de preço oferecidas por seus 

produtos e/ou serviços, pois os prestadores 

de serviços contratados a partir de 2013 

apresentam documentos que comprovam 

sua qualificação técnica e o cumprimento de 

normas de Saúde, Segurança, Meio Ambiente 

e Direitos Humanos. 

Em 2015 e 2016, todos os contratos firmados 

(100%) contêm cláusulas/exigências associadas 

a necessidade de atender aos requisitos de 

Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Direitos 

Humanos. Estes critérios também são avaliados 

em auditorias realizadas em fornecedores 

considerados críticos. Nos contratos firmados 

existem cláusulas que informam punições 

FORNECEDORES DE SERVIÇOS 
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Gastos com fornecedores (compras Florianópolis)

MATERIAIS 2015 2016

Gasto Total R$ 846.664,35 R$ 741.476,16

Número contratos firmados 51 48

Número de fornecedores locais 4 0

Gastos com Fornecedores locais R$ 37.672,52 0

Proporção de gastos com fornecedores locais 4,45% 0%

caso seja constatada ocorrência de trabalho 

infantil e/ou trabalho escravo ou a iminência 

de um impacto socioambiental relevante para 

a sociedade. A principal delas é a rescisão 

imediata do contrato. Em adição, na ocorrência 

de impactos significativos que possam afetar a 

sociedade, a BAESA utilizará um dos canais de 

comunicação já estabelecidos para informar 

os riscos. Até o momento, as avaliações 

de fornecedores não resultaram em riscos 

significativos para a BAESA e tampouco para as 

comunidades do entorno do empreendimento.

São priorizadas contratações locais, desde que 

atendam às exigências básicas de contratação. 

São contratados os seguintes serviços: 

transporte de colaboradores, fiscalização do 

reservatório, limpeza e conservação, refeitório 

e vigilância patrimonial.

 Na tabela abaixo constam as informações 

sobre a cadeia de fornecedores da BAESA. O 

baixo índice de fornecedores locais deve-se 

à singularidade dos materiais necessários e 

à limitação dos fornecedores que atuam na 

região de abrangência da Usina Barra Grande. 

EC-9
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Gastos com fornecedores (compras Florianópolis)

SERVIÇOS 2015 2016

Gasto Total R$ 7.730.142,78 R$ 1.804.762,34

Número contratos firmados 55 32

Número de fornecedores locais 6 1

Gastos com Fornecedores locais R$ 875.762,20 R$ 27.274,58

Proporção de gastos com fornecedores locais 11,33% 1,51%

Gastos com fornecedores (compras usina)

MATERIAIS E SERVIÇOS 2015 2016

Gastos Total  R$ 167.991,00  R$ 410.858,00 

Gastos com Fornecedores locais  R$ 120.900,00  R$ 174.585,00 

Proporção de gastos com fornecedores locais 71,97% 42,49%

EC-9
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Governança Corporativa

G4-34 G4-56

 A estrutura de governança corporativa adotada pela BAESA é norteada por seus valores e pelo 

compromisso com as melhores práticas no relacionamento com acionistas e demais públicos de 

interesse. Sua atuação empresarial é fundamentada em preceitos previamente estabelecidos.

ASSEMBLEIAS GERAIS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 Composto por cinco membros efetivos e cinco suplentes, que representam as empresas 

acionistas da BAESA, o Conselho de Administração é responsável, dentre outras funções, por 

estabelecer as diretrizes fundamentais para a BAESA, acompanhar sua execução, aprovar 

orçamentos anuais e eleger os membros da Diretoria. Seu funcionamento é disciplinado pelo 

Estatuto Social da companhia, que prevê o relacionamento com os Comitês Técnico, Financeiro 

e SSMA&S (Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade).

DIRETORIA

 A Diretoria é o órgão executivo da administração da BAESA e, juntamente com o Conselho de 

Administração, cabe-lhe a execução do objeto social (Operação e Manutenção da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande), gestão do patrimônio da empresa e representação dos acionistas em todos os atos 

necessários.  A Alta Direção é constituída por dois Diretores. Dentre suas atribuições, destaca-se 

a competência para gerir todos os negócios sociais, fazer cumprir o Código de Ética e de Conduta 

Empresarial (instituído em 2010), elaborar o planejamento anual de atividades e o Relatório da 

Administração, e propor ao Conselho de Administração a destinação dos lucros sociais.  

 O Estatuto Social da BAESA estabelece que a Assembleia Geral é o fórum com maior poder de 

decisão. Composta por representantes dos acionistas, as assembleias são convocadas e presididas 

pelo Presidente do Conselho de Administração e obedecem à Lei das Sociedades Anônimas. 
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Dimensão Econômica
G4-9 G4-17 EC-1

Em 2015, a BAESA alcançou aproximadamente 

R$ 482 milhões de receita operacional e no 

ano seguinte R$ 270 milhões. Destaque para 

a elevada necessidade de compra de energia 

de fonte térmica, em decorrência da baixa 

geração hidráulica do sistema em 2015, fator 

determinante para o resultado do exercício 

verificado.

 O valor econômico direto gerado e 

distribuído pela BAESA nos anos de 2015 e 

2016 encontra-se no demonstrativo que segue 

abaixo.  

Valores (em milhares de reais)

2015 2016

1 – RECEITAS 481.847 269.965

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS -265.138 -76.814

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO  216.709 193.151

4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO -53.411 -53.315

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 163.298 139.836

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA

25.325 28.772

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 188.623 168.607

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

            8.1 Pessoal 4.322 4.253

            8.2 Impostos, Taxas e contribuições

                  8.2.1 Federais 47.132 44.291

                  8.2.2 Estaduais 6.054 1.510

                   8.2.3 Municipais 49 0

            8.3 Remuneração de Capitais de Terceiros  

                  8.3.1 Juros e variações cambiais passivas 122.388 80.252

                  8.3.1 Aluguéis 402 649

            8.4 Remuneração de Capitais Próprios

                  8.4.1 Dividendos 78 0

                  8.4.2 Lucros Retidos 8.198 37.652

9 - VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 188.623 168.607

Obs.: As Demonstrações Financeiras referem-se à unidade matriz da BAESA onde são centralizadas 
todas as operações
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 No biênio 2015/2016, a Usina Hidrelétrica 

Barra Grande repassou um montante de 

R$ 45.321.791,83 a título de Compensação 

Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 

(CFURH). Trata-se de um montante destinado 

mensalmente para os municípios da área de 

abrangência do empreendimento, estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e órgãos 

do Governo Federal, em decorrência do uso 

da água para a geração da energia. Quanto 

maior a geração, maior o montante repassado. 

Os recursos podem ser empregados pelas 

administrações municipais e pelos governos 

estaduais na melhoria da infraestrutura e dos 

serviços dos municípios e no desenvolvimento 

socioeconômico da região.

EC-7 EC-8

Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH)

2015 2016

Estado de Santa Catarina  R$ 4.742.737,06 R$ 4.812.397

Estado do Rio Grande do Sul  R$ 4.252.711,47 R$ 4.317.851

Órgãos do Governo Federal  R$ 4.497.766,77 R$ 4.572.632

Municípios de Santa Catarina  R$ 4.742.737,06 R$ 4.812.397

Anita Garibaldi  R$ 1.946.463,30 R$ 1.976.278

Campo Belo do Sul  R$ 803.557,99       R$ 815.860

Capão Alto  R$ 896.295,45 R$ 910.045

Cerro Negro  R$ 1.020.906,84 R$ 1.033.544

Lages  R$ 75.513,48 R$ 76.670

Municípios do Rio Grande do Sul  R$ 4.252.711,47 R$ 4.317.851

Bom Jesus  R$ 124.135,62 R$ 126.037

Esmeralda  R$ 879.467,30 R$ 892.938

Pinhal da Serra  R$ 1.671.748,94 R$ 1.697.356

Vacaria  R$ 1.577.359,61 R$ 1.601.520

TOTAL  R$ 22.488.663,83 R$ 22.833.128
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A Gerência Contábil, subordinada à Diretoria, 

é responsável pela supervisão dos riscos 

referentes à elaboração e à divulgação das 

demonstrações financeiras. Anualmente, 

a Gerência Contábil monitora a ef icácia 

dos controles internos dos processos de 

negócio que impactam de forma relevante 

as demonstrações financeiras para garantir a 

integridade dos registros contábeis.

Durante o ano de 2015, a BAESA na condição 

de Sociedade Anônima de Capital Aberto, 

seguiu rigorosamente a legislação aplicável aos 

mercados de capitais do Brasil, cujas diretrizes 

de avaliação de controles internos estão 

alinhadas às exigências da Lei Sarbanes-Oxley 

para divulgação dos relatórios financeiros, 

bem como ao cumprimento da Instrução 

480/2009, da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). Para o ano de 2016, a BAESA resgatou 

todas as debêntures emitidas, passando à 

condição de Sociedade Anônima de Capital 

Fechado e, nesta condição, não está mais 

sujeita às regras da CVM.

A BAESA também adota os processos de 

auditorias externas regulares e o conceito 

de autoavaliação de controles (“control 

self-assessment”) sobre as demonstrações 

financeiras, que abrangem todas as operações, 

os executivos da Companhia, desde os gerentes 

até o Diretor-Presidente. 

Como implicações financeiras, as mudanças 

climáticas que vêm ocorrendo, como a 

alteração do regime e da distribuição de 

chuvas, influenciam na geração de energia 

das usinas hidrelétricas. Com a mudança do 

perfil da composição da matriz energética 

do país, ocorrem influências nos custos das 

geradoras (aplicação do GSF - Generating 

Scaling Factor), fazendo com que a BAESA 

pagasse R$ 88.827.885,40 no ano de 2015.

G4-14 SO-3 EC-2

RISCO FINANCEIRO 
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Dimensão Ambiental
EN-14 EN-12

A BAESA deu prosseguimento ao atendimento dos programas ambientais previstos na Licença de 

Operação renovada pelo período de 10 anos, contados de sua emissão em 26 de março de 2014. 

Em 2016 foi apresentado o 2º Relatório de atendimento das condicionantes da LO. Os programas 

abaixo listados visam a mitigar os impactos associados à implantação do empreendimento.

Dentre os programas em desenvolvimento, 

destaque para o repovoamento do reservatório 

da UHE Barra Grande, que prevê a soltura de 

um total de 139.500 mil alevinos em três anos 

de projeto piloto, iniciado no final de 2014. Estão 

sendo introduzidas espécies nativas: dourado, 

curimatã, piava, pintado, mandi-amarelo, 

piracanjuba e suruvi (estes dois últimos 

ameaçados de extinção). Em 2015 e 2016 

foram soltos, respectivamente, 47.000 e 46.900 

alevinos e peixes juvenis, correspondendo ao 

alcance de 70,53% da meta do projeto piloto.

REPOVOAMENTO DO RESERVATÓRIO

Soltura de alevinos

SERVIÇOS 2015 2016

Dourado 6.050 0

Curimatã ou grumatão 25.250 25.000

Piapva ou Piapara 8.500 7.500

Suruvi 2.500 5.000

Piracanjuba 2.100 2.000

Pintado ou Surubim 100 2.400

Mandi-amarelo 2.500 5.000

TOTAL 47.000 46.900
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PISCICULTURA (JUNDIÁ) 

Durante o biênio 2015-2016 foi dado andamento ao projeto pioneiro na região de Piscicultura 

em Sistema Semi-Intensivo de Jundiás (Rhandia quelen). Com foco em geração de renda, o projeto 

incentiva a criação dessa espécie nativa em açudes da região. Foram soltos 20 mil alevinos de jundiá 

durante esse período. Mensalmente foram realizadas visitas técnicas às propriedades e também 

foram promovidos cursos de capacitações das famílias participantes do projeto. Como principal 

contribuição para o desenvolvimento local e regional, o projeto publicará, em 2017, um protocolo 

tecnológico de criação dessa espécie em açudes, o que poderá ser utilizado por produtores da 

região.

EN-12

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Programa de Educação Ambiental está 

sendo desenvolvido em duas linhas de atuação: 

Comunidade e Trabalhadores. Na primeira, 

destaque para as ações promovidas em datas 

comemorativas, como o Dia Mundial do Meio 

Ambiente, Dia da Árvore, e também ações e 

projetos de Educação Ambiental selecionados 

pelos dois Conselhos Comunitários Consultivos 

(CCC), estabelecidos em Santa Catarina e no Rio 

Grande do Sul no ano de 2015. 

Já no âmbito dos Trabalhadores, o foco é 

na capacitação dos colaboradores da Usina 

e terceirizados, com vistas a aumentar o 

envolvimento com a comunidade. Ao longo 

do ano, foram realizadas atividades como 

palestras, encenação de peças teatrais, visitas 
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ao Viveiro de Florestal Berço das Araucárias 

e distribuição de mudas de espécies nativas. 

O principal foco é a conscientização e o 

empoderamento das comunidades, de modo 

a despertar o senso de responsabilidade de 

todos para a conservação do meio ambiente. 

 Dentre as ações de Educação Ambiental 

envolvendo as comunidades, destaque para 

a distribuição de mais exemplares do livro 

“Planeta Energia: educação e conscientização”, 

cuja primeira edição foi publicada em 2014. 

Também foi apoiado o projeto “A Cultura da 

Sustentabilidade”, desenvolvido em escolas 

da região e que ajuda a abordar os temas 

contidos no livro através da apresentação da 

peça teatral “A revolta do Lixo Papão”. 

Para incentivar a adoção do livro como 

complemento didático, a BAESA promoveu, 

em 2015, a Gincana Cultural nos municípios 

gaúchos de Vacaria e Bom Jesus, reunindo 

alunos e professores de 12 escolas. Em 

2016, a Gincana foi realizada nas cidades 

catarinenses de Cerro Negro e Capão Alto, e 

contou com a participação de sete escolas. 

Os alunos, os professores e as escolas que 

mais se destacaram nas atividades do livro 

foram agraciados com prêmios: bicicletas, 

tablets e notebook. O objetivo da Gincana 

Cultural é sensibilizar as pessoas, a começar 

pelas crianças nas escolas. Trata-se de uma 

ferramenta pedagógica que contribui na 

abordagem do tema Educação Ambiental. 

Capacitações no Programa Planeta Energia

SERVIÇOS 2015 2016

Vacaria – RS 541

Bom Jesus – RS 190

Cerro Negro – SC 195

Capão Alto – SC 120

TOTAL 731 315
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PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA APP

 Em 2015 foi realizada a quarta edição do Programa de Conservação da APP (Área de Preservação 

Permanente) e contou com a participação de 118 agricultores. O número de inscrições aumentou no 

ano seguinte (quinta edição), totalizando 144 inscritos. Trata-se de um programa ambiental, realizado 

anualmente, que visa a incentivar a preservação das áreas do entorno do reservatório da Usina 

Hidrelétrica Barra Grande, por meio de reconhecimento e premiação em dinheiro aos moradores 

lindeiros* de Santa Catarina e Rio Grande do Sul que praticam ações em defesa do meio ambiente.  

* Lindeiros: pessoas que vivem em propriedades contíguas às áreas da BAESA.

EN-12

Vencedores do Programa de Conservação da APP

2015 2016

Estado de SC

1º Paulo Volnei Ramos – 
Capão Alto

Alexsandro Antônio Secco – 
Anita Garibaldi

2º Claudete Ferreira dos Santos 
Rodrigues – Anita Garibaldi

Darceu Martins – 
Cerro Negro

3º Sandra Regina Melo de Moraes – 
Cerro Negro

Jane Demertine Varela – 
Anita Garibaldi

4º Altair de Souza Melo – 
Cerro Negro

Arão Bitencourt Neri – 
Anita Garibaldi

5º Dilseu Oliveira de Almeida – 
Anita Garibaldi

Oliveira Pereira de Souza – 
Capão Alto
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Vencedores do Programa de Conservação da APP

2015 2016

Estado de SCEstado do RS

1º Adriana Bizotto – Vacaria Aneri Zardo – Vacaria

2º Miguel Borges de Souza –
Esmeralda Luiz Antônio Borges – Esmeralda

3º Odir Passarin – Vacaria Otaviano Alves da Costa –
Pinhal da Serra

4º José Hugo Borges de Almeida –
Pinhal da Serra Alcides Vanzetto – Vacaria

5º Sabino Lemos Rodrigues – Esmeralda Cirley Terezinha Longhi – Esmeralda
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EN-12 EN-13 EN-14

REFLORESTAMENTO  

 Em 2016, o Projeto de Reflorestamento 

da BAESA completou 12 anos, alcançando o 

número de aproximadamente 954 mil mudas 

de árvores nativas plantadas no entorno da 

Usina Hidrelétrica Barra Grande e doadas para 

a comunidade em geral. 

As intervenções da BAESA somam 4.242,36 

hectares, que formam a APP, sendo 93,85 

hectares de áreas recuperadas pelo PRAD, 

309,53 hectares de áreas revegetadas e 

3.838,98 hectares de áreas preservadas.

Atualmente, o foco das ações é a proteção e 

fiscalização das áreas, não sendo realizados 

novos plantios.

 As mudas produzidas em 2015 e 2016 no 

Viveiro Florestal Berço das Araucárias foram 

destinadas à população, tanto em atividades 

de educação ambiental coordenadas pela 

empresa, como na participação em campanhas 

promovidas por instituições locais. Em 2015 

foram doadas 31.532 mudas, e em 2016 foram 

doadas 28.528 mudas. Dentre as mudas nativas 

cultivadas, destaque para a araucária, espécie 

classificada como “em perigo de extinção”.
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EN-12

O Programa de Monitoramento da Lontra 

longicaudis também foi desenvolvido durante 

os anos de 2015 e 2016, conforme metodologia 

aprovada pelo IBAMA. Em 2016 foi registrado 

o acompanhamento do desenvolvimento dos 

três filhotes de uma família de lontras na área 

a jusante da barragem, comprovando que 

mesmo nesta área com a maior influência em 

relação ao regime operacional da Usina (água 

turbinada, vertimentos etc.), os animais estão 

se reproduzindo, o que é um bom indicador 

das condições ambientais.

MONITORAMENTO DE FAUNA – LONTRA

MONITORAMENTO DA ÁGUA E EFLUENTES DA USINA

EN-12 EN-22 

Apesar de não ser consumida diretamente 

pelos colaboradores da BAESA, a água tratada 

na ETA (Estação de Tratamento da Água) é 

utilizada para higienização e, em razão disso, 

deve atender aos padrões de potabilidade da 

água exigidos pela legislação em vigor.

Os efluentes gerados são conduzidos para a 

ETE (Estação de Tratamento de Efluentes), onde 

passam por tratamento antes do lançamento 

no rio Pelotas. A BAESA monitora mensalmente 

a qualidade dos efluentes gerados para 

atendimento a legislação vigente e a ETE tem 

mostrado ótima eficiência (média de DBO em 

2015: 106,467, e em 2016: 43,827 mg/L).

Água tratada e efluentes (m3)

2015 2016

Água tratada 557,58 859,07

Efluentes 607,14 483,65
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EN-23

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Desde 2007, a BAESA possui o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, onde 

constam os procedimentos necessários para 

garantir o manejo adequado do lixo gerado na 

UHE Barra Grande. A coleta seletiva permite 

que mais resíduos sejam encaminhados para 

reciclagem, evitando assim a disposição em 

aterros de resíduos que podem virar novos 

produtos. 

Além de monitorar o volume de resíduos, a 

BAESA adotou práticas que visam à redução do 

volume de resíduos gerados, como eliminação 

do uso de copos plásticos, substituição de 

estopas/panos trapo por toalhas industriais 

recicláveis, instalação de secadores de mãos 

nos banheiros e outras. 

Resíduos Classe I (perigosos)

Disposição Final 2015 2016

Materiais contaminados (m3) Aterro industrial 8 8

Óleo lubrificante (L) Rerrefino 0 1.200

Pilhas, baterias e tecnológicos (Kg) Reciclagem 96,74 0

Lâmpadas (un.) Reciclagem 427 399

Em 2015/2016 foram encaminhados aproximadamente 84% dos resíduos classe II para reciclagem 

e compostagem.
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Resíduos Classe II (não perigosos) – em Kg

Disposição Final 2015 2016

Papel Reciclagem 883,48 885,16

Plástico Reciclagem 254,44 182,30

Não reciclável Aterro sanitário 588,53 585,54

Orgânico Compostagem 2.821,11 2.715,93

Vidro Reciclagem 53,71 50,62

Metal Reciclagem 263,63 281,92

Madeira Aterro sanitário 260,14 280,42

Madeira pallet Reciclagem 0 126,70

TOTAL 5.125,04 5.108,59

Com relação a gastos e investimentos 

com proteção ambiental em atividades não 

previstas no licenciamento ambiental, segue 

abaixo a tabela que discrimina os valores gastos 

com disposição final de resíduos, compra de 

produtos reciclados, auditorias do sistema 

de gestão e de inventário de Gases do Efeito 

Estufa, bem como adoção de tecnologias 

limpas, como a locação de toalhas industriais 

laváveis. 

EN-31

Gastos com proteção ambiental

2015 2016

Disposição final de Resíduos não perigosos  R$ 37.584,27 R$ 44.240,70

Disposição final de Resíduos perigosos  R$ 18.260,15 R$ 12.653,74

Compras verdes R$ 87.968,00 -

Locação de toalhas industriais laváveis R$ 3.618,82 R$ 3.723,56

Gastos com Programas Ambientais R$ 955.902,00 R$ 779.348,00

Certificação / Inventário GEE R$ 21.037,88 R$ 14.790,00

Total R$ 1.124.371,12 R$ 854.756,00

Obs.: recursos informados não contemplam os custos com pessoal próprio.

35

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIADE 2015/2016



EN-30 EN-15 EN-16 EN-17 EN-19

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS  

 A BAESA elabora o Inventário de Gases do Efeito Estufa de acordo com os requisitos do GHG 

Protocol, metodologia mais utilizada mundialmente pelas empresas e governos para entender, 

quantificar e gerenciar suas emissões. Suas principais fontes emissoras de gases referem a emissões 

indiretas provenientes do consumo de combustível fóssil destinados a transporte de empregados.

Consumo de combustível - em litros

2015 2016

Frota - Gasolina 11.236,91 9.319,36

Frota – Diesel 3.232,94 2.966,73

Deslocamento de colaboradores - Gasolina 3.077,00 3.167,00

Deslocamento de colaboradores - Diesel 4.185,00 3.296,00

O total de emissões da UHE Barra Grande 

em 2015 foi de 135,7 toneladas de CO2 e 

distribuídas nos escopos 1 (combustão móvel, 

combustão estacionária, emissões fugitivas 

e efluentes), escopo 2 (energia consumida no 

Centro de Atendimento a População) e escopo 

3 (viagens a negócios, serviços terceirizados, 

transporte de funcionários etc.). O Inventário 

de 2015 (tabela abaixo) recebeu o selo ouro. 

Não houve redução de emissões no período.
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GEE
Em toneladas do gás Em toneladas de CO2 equivalente

Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3

CO2 31,376 0,341 73,637 31,376 0,341 73,637

CH4 0,183 0,000 0,124 4,566 0,000 3,091

N2O 0,003 0,000 0,013 1,038 0,000 3,922

HFCs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PFCs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

SF6 0,001 0,000 0,000 17,761 0,000 0,000

NF3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total 54,741 0,341 80,649

EN-6

Com relação ao consumo de energia elétrica 

com potencial de uso de fontes que utilizam 

combustíveis fósseis, a parcela de utilização 

da BAESA é pequena, uma vez que na Usina, a 

energia consumida provém de fonte hidráulica, e 

a energia consumida no Centro de Atendimento 

a População, fornecida pelo Sistema Interligado 

Nacional (composto por várias fontes), é 

relativamente pequena, conforme tabela da 

sequência: 

Consumo de energia elétrica

2015 2016 Redução

Energia elétrica usina (MWh) 4.262,31 4.456,08 -

Energia elétrica CAP (KWh) 2.739,00 2.925,00  -

37

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIADE 2015/2016



Dimensão Social
Em 2016 foi elaborada a Política de 

Sustentabilidade e Investimento Social, 

que formalizou o compromisso e a linha de 

atuação da BAESA na área de sustentabilidade 

e apoio ao desenvolvimento local e regional dos 

municípios do entorno da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande, a saber:

 A  B A E S A tem o  compromis so  e  o 

comprometimento de ampliar a comunicação 

com os públicos de interesse e de contribuir 

para o desenvolvimento dos municípios, 

instituições e comunidades da área de 

abrangência da Usina  Hidrelétrica Barra Grande. 

A atuação responsável da empresa está 

fundamentada em três eixos básicos:

 k Alinhamento com as expectativas dos públicos de interesse.

 k Temas relevantes que direcionam a estratégia e a atuação da empresa.

 k Mapeamento, avaliação e, sempre que possível, minimização dos riscos e impactos relacionados 

ao valor protegido e/ou gerado para a empresa e públicos de interesse.

 k Monitoramento através de indicadores e metas desafiadoras de desempenho.

 k Grandes tendências globais e desafios setoriais que afetem à perenidade dos negócios. 

 k Estabelecer as diretrizes de sustentabilidade e de apoio a projetos sociais dos municípios do 

entorno da Usina Hidrelétrica Barra Grande contribuindo com o desenvolvimento econômico 

e social das comunidades, perenidade do negócio e desenvolvimento sustentável.

 k Em conformidade com o atendimento aos requisitos legais e com atuação ética e transparente, 

a Política que segue estabelece compromissos da atuação responsável e social da empresa.

  Além disso, a Política de Sustentabilidade 

e Invest imento Social  da BAESA es tá 

em consonância com as diretr izes de 

sustentabilidade de suas empresas acionistas. 

As decisões e iniciativas relacionadas à 

sustentabilidade na BAESA devem considerar:
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G4-15 EC-8 EC-7

Como planejamento estratégico, a BAESA vem 

focando em ações e parcerias que contribuam 

para o desenvolvimento local e regional dos 

municípios localizados no entorno da Usina 

Hidrelétrica Barra Grande. As principais linhas 

de atuação da BAESA e de seus acionistas 

focam em projetos que contribuam para a 

geração de renda, desenvolvimento de práticas 

voltadas a preservação ambiental, promoção a 

saúde e segurança. Em complemento, a BAESA 

procura converter em apoio a projetos sociais 

todos os recursos disponíveis previstos nas leis 

de incentivos fiscais (que envolvem as áreas de 

cultura, esporte, crianças e melhor idade).

Tais linhas estratégicas de investimentos 

sociais da BAESA possuem relação com os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM). 

PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS SOCIAIS

 k Estabelecimento de diálogo constante com os públicos de interesse. 

 k Capacitação para auxiliar as instituições a elaborarem projetos sociais sustentáveis.

 k Apoio à implantação de projetos sociais promotores do desenvolvimento local.

  São estimulados processos e mecanismos 

de comunicação com os públicos de interesse 

que fomentem parcerias em prol da elaboração 

de ações sustentáveis e do apoio à viabilização 

de projetos sociais, prioritariamente através 

do uso de recursos incentivados nas seguintes 

linhas de atuação: 

 k Educação.

 k  Agregação de renda.

 k  Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

 k Desenvolvimento de Crianças, Adolescentes e Idosos.

 k  Incentivo à prática do Esporte.

 k Desenvolvimento da Cultura.
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Com relação ao investimento direto nas 

comunidades, no biênio 2015/2016, a BAESA 

aportou R$ 652.331,26 em 61 ações e projetos 

aprovados. As ações possuem caráter mais 

imediato e não se prolongam no tempo. Já os 

projetos envolvem a execução de atividades 

mais elaboradas e desenvolvidas ao longo 

de determinado período de tempo. Ao todo, 

somados os valores aplicados em ações e 

projetos, o investimento da BAESA e dos 

acionistas na comunidade alcançou o montante 

de R$ 2.151.144,73, assim distribuídos:

O-1 O-2

Investimento voluntário em projetos e ações sociais

2015 2016

Saúde, Segurança e Meio Ambiente R$ 67.986,00 R$ 10.450,00

Educação R$ 72.103,00 R$ 28.390,00

Incentivo a Prática de esporte R$ 13.000,00 R$ 5.000,00

Desenvolvimento de Crianças, 
Adolescentes e Idosos R$ 128.000,00 R$ 38.000,00

Agregação de renda R$ 3.750,00 R$ 81.583,00

Desenvolvimento da Cultura R$ 90.000,00 R$ 19.000,00

Ações Sociais R$ 49.361,00 R$ 45.707,00

TOTAL - investimento Baesa R$ 424.200,00 R$ 228.130,00

Aporte adicional do Instituto Alcoa, Instituto  
Votorantim e Votorantim Energia R$ 520.789,00 R$ 856.595,00

TOTAL (Baesa + acionistas) R$ 944.989,00 R$ 1.084.725,00

Obs: Na tabela acima, não estão informados os valores referentes a contrapartidas das instituições locais 
parceiras e outros participantes da viabilidade dos projetos.
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Números de Projetos Sociais por linha de atuação

2015 2016

Saúde, Segurança e Meio Ambiente 05 02

Educação 04 05

Incentivo a Prática de esporte 01 01

Desenvolvimento de Crianças, Adolescentes e Idosos 05 03

Agregação de renda 01 02

Desenvolvimento da Cultura 03 01

Total 19 14

 Além dos projetos apoiados conforme as linhas definidas na Política de Sustentabilidade e 

Investimento Social, a BAESA apoiou outras 15 ações sociais em 2015, e 13 em 2016. Estas ações 

sociais consistem em pequenos apoios, patrocínios para eventos, ou convênios com instituições. 

Principais projetos aprovados: Construindo Novos Horizontes, Atitude Verde e Consciente, 

Equoterapia, Escola de Futsal e Voleibol, Enfrentamento de todas as formas de violência nas escolas, 

VIA Diagnóstico (Votorantim Infância e Adolescência) e outros.

Em comemoração aos 10 anos de operação da Usina Hidrelétrica Barra Grande, ocorrido em 

novembro de 2015, a BAESA elaborou uma cartilha 

com o balanço de investimentos sociais realizados 

neste período, disponível no site da empresa.

Todos os projetos aprovados pela BAESA são 

divulgados no site www.baesa.com.br. Lá também 

é possível conhecer as diretrizes do programa, 

identificar as linhas de atuação da Política de 

Sustentabilidade e Investimento Social e, assim, 

cadastrar novos projetos, facilitando a participação 

das instituições sociais.

Conforme linhas de atuação em investimento social definidas pela Política de Sustentabilidade 

e Investimento Social BAESA, os projetos apoiados em 2015 e 2016 seguiram a distribuição:
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Edição nº 120

Fevereiro/2016

BARRA GRANDE
Publicação da Usina Hidrelétrica Barra Grande

Informativo

SO-1

DIÁLOGO CONSTANTE COM OS PÚBLICOS DE INTERESSE

 A comunicação é ferramenta primordial 

no relacionamento da BAESA com seus 

stakeholders. Por meio de ações criativas e de 

canais específicos para alcançar seus diversos 

públicos, a BAESA vale-se da elaboração de 

publicações impressas ( jornal institucional 

Informativo Barra Grande, Relatório da 

Administração), mídia eletrônica, diálogo 

constante e troca de informações para 

fortalecer a transparência e a credibilidade. 

 Os investimentos da BAESA nos municípios 

da região de abrangência da Usina são 

apresentados a grupos representativos da 

população. O debate para prospecção e 

avaliação do desempenho de projetos sociais 

tem sido discutido em reuniões periódicas 

dos Grupos de Atitude Sustentável (GAS) 

das cidades de Anita Garibaldi/SC e Pinhal 

da Serra/RS. A partir de 2015, o balanço de 

projetos sociais e a prestação de contas vêm 

sendo apresentados em reuniões com a 

ADREL (Agência de Desenvolvimento da Região 

dos Lagos), instituição que reúne prefeitos e 

lideranças dos municípios do entorno da Usina, 

fomentando a discussão de ações voltadas ao 

desenvolvimento turístico da Região dos Lagos.
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Nesse sentido, além da participação da BAESA junto a ADREL, no biênio 2015/2016 foram 

realizadas contribuições importantes para o desenvolvimento turístico da região, a saber:

 k Conclusão da implantação do Parque 

A rqueológ ico  P inhal  da  Serra /R S , 

inaugurado em 7 de dezembro de 2016. 

O local é destinado à visitação pública 

e agrega informações relevantes sobre 

a história da região, dispondo ainda de 

completa estrutura para receber o público. 

Um grande desafio para os próximos anos é 

tornar o Parque Arqueológico reconhecido 

como um importante elemento de apoio ao 

resgate e à valorização da cultura e história 

da região.

 k Implantação da sede administrativa da 

ADREL no município de Capão Alto/SC, 

inaugurada em 21 setembro de 2015, 

graças a uma parceria realizada entre o 

Instituto Alcoa, BAESA, prefeitura municipal, 

Florestal Gateados e ADREL. As instalações 

objetivam aumentar a articulação dos 

municípios e a performance dos projetos 

de desenvolvimento do turismo, agregação 

de renda e educação ambiental na Região 

dos Lagos.

  Outra forma de incentivar a participação da comunidade na identificação de projetos sociais é 

o Sistema de Gestão de Projetos, ferramenta disponível no site da BAESA, que permite inscrever 

projetos no Programa de Responsabilidade Socioambiental. 
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 O CAP (Centro de Atendimento à População), em Anita Garibaldi/SC, é um local construído 

pela BAESA para receber sugestões, solicitações e críticas da comunidade em relação a ações e 

programas que são desenvolvidos. As demandas são registras no PROFAB – Programa de Famílias 

e Benefícios, sistema de atendimentos e em planilhas de controle. Estes controles classificam as 

demandas conforme a temática do questionamento encaminhado (Engenharia, Meio Ambiente, 

Regularização Fundiária e Social), não havendo a classificação “Reclamação” e “Queixa”. 

 O PROFAB foi criado em 2006 para atender as demandas do remanejamento das famílias. 

Posteriormente não houve ajustes no sistema que possibilitassem a identificação específica para 

as categorias reclamações e/ou queixas.

 A BAESA possui outras ferramentas ou processos estruturados de comunicação com seu público 

de interesse, tais como: 

G4-15 G4-16 SO-1 SO-11 EN-34

 A BAESA também participa de discussões com entidades públicas e grupos já existentes e que 

representam municípios do entorno da Usina, como a ADREL, Associação dos Municípios da Serra 

Catarinense (Amures) e a Associação dos Municípios dos Campus de Cima da Serra (Amucser). 

Colaboradores da BAESA participam ativamente de vários grupos de trabalho e fóruns de discussão, 

a saber:  

 k Informativo Barra Grande: jornal impresso;

 k Midia eletrônica: Site BAESA e Informativo 

BAESA Online;

 k Divulgação em Veículos Locais: Jornal 

Correio dos Lagos e Revista Expressiva;

 k Semanas Temáticas;

 k Oficina do Relatório de Sustentabilidade;

 k Conselhos Comunitários Consultivos de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

 k Programa de Visitas.

 k Movimento Nós Podemos Santa Catarina: 

instituição que planeja ações para o 

atendimento aos oito Objetivos do Milênio.

 k Associação Brasileira das Concessionárias 

de Energia Elétrica (ABCE).

 k Comitê da Bacia Apuiaê-Inhandava.

 k Comitê da Bacia do Canoas.

 k Programa Governamental Maio Amarelo.
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BAESA
Diretoria e

Administração
Florianópolis/SC

Supervisão/Apoio aos
Sistemas de Gestão -
CSC Florianópolis/SC

BAESA - Centro
Atendimento à População
(CAP) Anita Garibaldi/SC

Usina Hidrelétrica
Barra Grande Pinhal

da Serra/RS
CIRCEH

PEA

Conselho
Comunitário
Consultivo

(CCC)

PLANO INTEGRADO DE RELACIONAMENTO COM AS

COMUNIDADES DO ENTORNO DA HIDRELÉTRICA

 Durante a operação da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande, várias ações de comunicação 

social, educação ambiental, monitoramento 

ambiental e de desenvolvimento local e 

regional podem interagir diretamente com a 

dinâmica social e econômica dos municípios, 

principalmente naqueles de pequeno porte 

localizados mais próximos do entorno da 

Usina. Dessa forma o Plano Integrado de 

Relacionamento com as Comunidades do 

Entorno da Usina Hidrelétrica Barra Grande 

(PIRCEH) apresenta-se também como um 

instrumento eficaz de gestão que objetiva, 

antes de tudo, o fortalecimento do capital social 

e cultural das comunidades envolvidas. Como 

parte integrante do Licenciamento Ambiental 

conduzido pelo IBAMA, o PIRCEH prevê ações 

de comunicação, capacitação e envolvimento 

das comunidades.

 Em 2015, o PIRCEH consolidou dois grupos 

representativos da sociedade e importantes 

para o fortalecimento do diálogo e das relações 

com a população: o CCC (Conselho Comunitário 

Consultivo), reunindo representantes de 

instituições dos estados de Santa Catarina e 

do Rio Grande do Sul.

SO-1

45

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIADE 2015/2016



Comércio

Imprensa

Turismo

Agricultura

Assistência
Rural

Meio
Ambiente

Associações &
Cooperativas

Empreendimento
(CIRCE)

Área de
Saúde

Conselho
Comunitário
Consultivo

 Por meio de reuniões periódicas, definidas pelos membros dos Conselhos, os grupos formados 

têm a função de atuar como um canal de comunicação entre a BAESA e as populações da região 

circunvizinha, objetivando:

 k Estabelecer uma relação de envolvimento e parceria entre a Usina e as comunidades 

localizadas em sua área de influencia;

 k Estimular o protagonismo social e a corresponsabilidade socioambiental;

 k Incentivar a implementação, o desenvolvimento e a gestão de ações do PCAU com a 

participação da comunidade. 

 A partir dos objetivos elencados, da proposta dos Conselhos Comunitários Consultivos, a 

composição do grupo busca o envolvimento de atores e lideranças representativas de vários 

segmentos da sociedade, exemplificados na figura que segue.
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 O Plano de Conservação Ambiental e de 

Usos da Água e do Entorno do Reservatório 

(PCAU) foi elaborado para atendimento 

da Resolução CONAMA 302/02, Termo de 

Referência do IBAMA e Novo Código Florestal  

- Lei 12.651/2012. Este plano objetiva o uso 

sustentável do reservatório e da APP, bem como 

da região do entorno da Usina. 

 A implantação do PCAU vem sendo realizada 

conforme as responsabilidades assumidas 

pela BAESA no âmbito do plano, tendo como 

principais metas a regularização dos acessos e 

corredores mapeados, bem como as atividades 

de geração da identidade do lago e o fomento 

ao uso sustentável das águas e do entorno, 

principalmente através da interação com a 

comunidade, municípios e instituições, que 

foi reforçada com a formação dos Conselhos 

Comunitários Consultivos.

SO-1

CAPACITAÇÕES SOBRE PROJETOS SOCIAIS

 No biênio 2015/2016, a BAESA realizou 

10 capacitações de projetos sociais, voltadas 

para públicos interessados em aprender a 

elaborar e executar projetos sociais. O objetivo 

é estimular a participação de entidades da 

região. Além disso, o curso também ensina 

seus representantes a elaborar um plano de 

negócio. Esta atividade faz parte do PIRCEH 

(Plano Integrado de Relacionamento com as 

Comunidades do Entorno da Hidrelétrica) . 

EN-13

PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DA ÁGUA E 

DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO - PCAU
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PR-1

Compromisso com a 
melhoria contínua

 Em dezembro de 2015 foi realizada pelo BSI a 

auditoria externa de recertificação das normas 

ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental) e 

OHSAS 18001 (Sistema de Gestão de Saúde 

e Segurança Ocupacional). Foram verificados 

documentos, instalações e atividades laborais 

pertinentes à operação da Usina, além de 

atividades relacionadas ao meio ambiente. Não 

foram detectadas não-conformidades.

 Nesse período também foram realizadas 

diversas campanhas de conscientização 

dos colaboradores, como Campanha de 

Conservação Auditiva, Proteção das Mãos, 

Maio Amarelo, além de treinamento dos 

colaboradores em Desempenho Humano. 

 Os Objetivos e Metas do SGI são definidos 

anualmente e aprovados pela Diretoria da 

BAESA. A equipe do SGI monitora mensalmente 

esses indicadores através do Farol de 

Desempenho apresentado abaixo:

CERTIFICAÇÃO ISO 14001 E OHSAS 18001

Meta 2015                                                                          Atingiu Meta |  Não Atingiu Meta

Reduzir em 12% o consumo de combustível dos veículos 

Encaminhar 100% dos resíduos orgânicos para compostagem 

Reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterro sanitário 
(máximo de 25% do volume total) 

Realizar 2 auditorias do Programa de Avaliação de Fornecedores Críticos 

Zero incidentes ocupacionais para colaboradores BAESA e terceiros 
(exceto categoria primeiros socorros) 

Identificar 6 potenciais incidentes por mês 

Realizar 1 campanha de saúde, 1 campanha de segurança e 1 campanha ambiental 

48

BAESA - Energética Barra Grande S.A.



LA-6

 Com destaque especial dos indicadores do 

SGI, a BAESA obteve uma conquista relevante 

na performance de Saúde e Segurança do 

Trabalho: desde fevereiro de 2007, a Usina 

Hidrelétrica Barra Grande não registra acidentes 

com afastamento. São 2.603.904 horas sem 

acidentes com afastamento com empregados e 

contratados. Todas as ferramentas, programas 

e processos de segurança do trabalho estão 

voltadas a o foco preventivo de ocorrência de 

danos conforme esquematizado no modelo 

apresentado adiante.

* Nessa taxa não é computado as lesões classificadas como “Primeiros Socorros”

Meta 2016                                                                          Atingiu Meta |  Não Atingiu Meta

Reduzir em 13% o consumo de combustível dos veículos 

Encaminhar 100% dos resíduos orgânicos para compostagem 

Encaminhar 76% dos resíduos Classe II para compostagem 

Substituição de lâmpadas fluorescentes por LED 
(local: galeria de drenagem do vertedouro) 

Zero incidentes ocupacionais para colaboradores Baesa e terceiros 
(exceto categoria primeiros socorros) 

Identificar 7 potenciais incidentes por mês 

Resolver 90% dos Potenciais (categoria de risco alto) identificados no ano 

Realizar campanha de Proteção das Mãos 

Taxas de acidentes (Baesa e Prestadores de Serviços)

2015 2016

Primeiros Socorros (ASA) 7 2

Tratamento médico (ASA) 1 0

TF sem afastamento* 6,55* 0

Doenças ocupacionais 0 0

Dias perdidos 0 0

Óbitos 0 0
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0-4

 k Notificações de Potenciais Incidentes: em 2015 foram registradas 170 notificações de 

potenciais incidentes e, em 2016, apenas 79 notificações. Periodicamente os gestores se 

reúnem para elaborar plano de ação das notificações identificadas. Além disso, mensalmente 

são sorteados brindes aos participantes do programa. 

  

 k Programa 4Ps: em 2016 foi lançado pela Diretoria o Programa 4Ps (Pare, Pense, Previna-se e 

Prossiga), iniciativa criada com o objetivo de enfatizar a atitude preventiva e o comprometimento 

com segurança, para evitar a ocorrência de acidentes de trabalho. O programa está fundamentado 

em 4 eixos do comportamento do trabalhador diante de uma tarefa. O primeiro deles é o Pare, 

que autoriza o empregado a paralisar o início das atividades se houver dúvidas para realizar as 

tarefas ou quando surgirem imprevistos ou situações desconhecidas. O segundo P é o Pense, 

e alerta para a importância de avaliar a eficácia dos controles de segurança na execução dos 

 Dentre as principais ferramentas implantadas para a efetivação do modelo da gestão de 

segurança, destacam-se:

A
M

B
IE

N
TE

 D
E

 T
R

A
B

A
LH

O

C
o

nc
ei

to
Qualquer condição carac-
terísitca ou situação com 
potencial de provocar 
danos

Ocorrências reais não 
programadas que inter-
ferem ou interrompem o 
andamento normal de um 
trabalho

Morte, Lesão 
Doença para 
o trabalhador

PERIGO                                   Risco de ocorrência de     ACIDENTE                     DANOS

 Característica Natural 
e Própra
 Desvio: Situação em 
discordância com Pa-
drão / Normas/ Leis
 Situação Não Prevista

Incidente Potencial
Situação contendo 
ato ou condição in-
segura não prevista/ 
controlada em que 
ainda não ocoreu o 
dano

Fo
co

: E
vi

ta
r 

D
an

o
s 

 
      

P
R

E
V

E
N

Ç
Ã

O

ANÁLISE DE RISCO 
Avaliação das 
condições e situações 
perigosas

Definição e Implantação 
das Camadas de 
Controle

Identificação e 
Resolução de inci-
dentes potenciais
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to Chance de ocorrer o 
evento X consequência p/ 
Trabalhador

Treinamentos, Procedi-
mentos, Campanhas, EPIs, 
EPCs, sinalizações para os 
riscos não toleráveis

Eliminação de condições 
e atos inseguros
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trabalhos, além de desafiar cada colaborador a estudar e implantar meios e mecanismos 

adicionais para tornar a tarefa mais segura. O terceiro P é o Previna-se, e sugere a adoção de 

práticas fundamentais, como inspeção do ambiente de trabalho, identificação e comunicação de 

incidentes potenciais, esclarecimento de dúvidas antes de iniciar as tarefas e busca de soluções 

para situações que possam representar riscos. O eixo Previna-se relembra o trabalhador de 

todas as práticas, procedimentos e ferramentas de segurança que devem constar na execução 

da tarefa. Por fim, o quarto P é o Prossiga, que autoriza o prosseguimento das tarefas desde que 

todas as medidas de controle sejam adotadas e os EPIs (equipamentos de proteção individual) 

estejam colocados. Este P fornece confiança ao trabalhador no desempenho seguro de sua 

atividade, visto que todas as reflexões, avaliações e medidas preventivas foram planejadas. 

 k Programa Paternidade: trata-se de um programa onde o responsável (chamado de “pai”, por 

isso o nome do programa) por uma Norma Regulamentadora (NR) assegura o cumprimento 

da mesma e implementa melhorias. Os participantes também concorrem a prêmios.   

O-5 EU-8

 Para o cumprimento da Lei 9.991/2000, 

as concessionárias dos serviços de Geração, 

Transmissão e Distribuição de energia elétrica 

devem investir anualmente no mínimo 1% da sua 

Receita Operacional Líquida (ROL) em projetos 

do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico do Setor de Energia Elétrica (P&D), 

sob regulação da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). Esses projetos deverão estar 

pautados pela busca de inovações para fazer 

frente aos desafios tecnológicos do setor 

elétrico.

 No período de 2015 e 2016, a BAESA investiu 

mais de 7 milhões de reais em projetos de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Destaque 

para o projeto “Desenvolvimento de plataforma 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) 
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de monitoração de barragens integrada, 

on-line e multi-parâmetros”, cujo objetivo é o 

desenvolvimento de um sistema de monitoração 

integrado, on-line, de multiparâmetros para 

barragens utilizando uma única tecnologia de 

sensores ópticos (FBG). São utilizados sensores 

FBG comerciais prontos para medição de 

cada parâmetro ou sensores comerciais FBG 

a serem adaptados para cada aplicação. Os 

seguintes efeitos ou parâmetros poderão ser 

monitorados: deformação do concreto, fissuras 

e trincas pré-identificadas, deslocamento de 

juntas, nível de água (cota/e ou percolação), 

temperatura e inclinação. O projeto pretende 

comparar os resultados obtidos nesta técnica 

com as tecnologias de monitoramento já 

instaladas nas barragens.

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES CRÍTICOS

 Comprometida com a garantia de que 

os resíduos gerados nas dependências 

da Usina Hidrelétrica Barra Grande sejam 

destinados de forma correta, com o mínimo 

de impacto ambiental, a BAESA implementou 

o Programa de Avaliação de Fornecedores 

Críticos, diminuindo assim o risco de passivos 

ambientais e ocupacionais. São classificados 

como fornecedores críticos todos aqueles que 

realizam serviços relacionados ao manejo de 

resíduos, desde o transporte até a destinação 

final, seja ele resíduo perigoso ou não perigosos 

(Classe I e II). Neste programa a equipe do 

Sistema de Gestão Integrada faz auditorias in 

loco, onde são verificados requisitos de saúde, 

segurança, meio ambiente e direitos humanos, 

infraestrutura e processos. Caso sejam 

observados não conformidades consideradas 

graves, tal fato será apontado nos registros 

da avaliação e encaminhado para a Diretoria 

Pesquisa & Desenvolvimento

2015 2016

Total investimento em projetos P&D  R$    4.108.234,07 R$ 3.199.182,60 

Número de projetos 16 15

SO-9 EN-32 HR-6 HR-5 HR-10 
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PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES CRÍTICOS

da BAESA. Em 2015 foram realizadas duas 

auditorias em fornecedores críticos.

 Durante o período não foram detectados 

riscos para ocorrência de trabalho infantil, 

forçado ou análogo ao escravo que possam 

causar impactos na BAESA ou na sociedade.

 No biênio 2015/2016, todos os novos 

contratos incluem cláusula com critérios de 

direitos humanos, trabalho infantil e trabalho 

análogo escravo.

OPORTUNIDADES E APRIMORAMENTOS 

SO-2 EN-27

 Uma vez que as os impactos provenientes 

da fase de implantação do empreendimento 

já foram mitigados e controlados, no atual 

momento (11 anos de operação) a BAESA tem 

identificado oportunidades de potencialização 

dos efeitos positivos de suas ações. Não foram 

identificados impactos negativos significativos 

de seus produtos e serviços nas comunidades.  

 As reuniões com lideranças, participação 

em eventos, semanas temáticas, reuniões dos 

Conselhos Comunitários Consultivos e outras 

oportunidades de diálogo com as partes 

interessadas têm sido utilizada pela BAESA como 

ferramentas para monitoramento e feedback 

dos resultados das ações implementadas.Há 

mais de 10 anos a BAESA vem apoiando projetos 

dos municípios do entorno da Usina, resultando 

num aporte de mais de 350 projetos. Contudo 

não basta apoiar a viabilização. Avaliações do 

Programa de Apoio a Projetos Sociais indicam 

a necessidade de manter o programa de 

capacitação das instituições para elaboração e 

gestão de projetos sustentáveis.

 As iniciativas e os desafios não param. Nos 

próximos anos serão revisados e melhorados 

os processos e controles existentes, como 

capacitação dos colaboradores em saúde, 

segurança e meio ambiente, implantação da 

fase 2 do Programa 4Ps e revisão das práticas 

anticorrupção e do Código de Ética e Conduta 

Empresarial, objetivando o atendimento da Lei 

12.846/2013.

 Em adição, os projetos pilotos Programa 

de Conservação da APP, Concurso Planeta 

Energia, Livro de Fauna, Soltura de Peixes 

no rio Pelotas, Incentivo à Piscicultura em 

Açudes, já mencionados, serão objetos de 

avaliação e revisão junto ao IBAMA, visando ao 

aperfeiçoamento para os próximos anos.
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Relatório de 
Verificação Externa 
Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes

Ao Conselho de Administração, Acionistas e Demais Partes Interessadas

Energética Barra Grande S.A.

Pinhal da Serra - RS 

Introdução

  Fomos contratados pela Energética Barra Grande S.A. (“BAESA” ou “Companhia”) com o 

objetivo de aplicar procedimentos de asseguração limitada sobre as informações de sustentabilidade 

divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2015/2016 da BAESA, relativas ao período de 01 de 

janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016.

Responsabilidades da administração da BAESA

  A administração da BAESA é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada 

das informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2015/2016 de 

acordo com as Diretrizes para Relato de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4), 

com o suplemento setorial “GRI Electric Utilities Sector Supplement” e com os controles internos 

que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

  Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações divulgadas no Relatório de 

Sustentabilidade 2015/2016, com base no trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com 

o Comunicado Técnico (CT) 07/2012, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado 
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tomando por base a NBC TO 3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão), 

emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que é equivalente à norma internacional 

ISAE 3000, emitida pela Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às informações não 

financeiras históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo 

requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança 

limitada de que as informações divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2015/2016, tomadas 

em conjunto, estão livres de distorções relevantes.

  Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 

3000) consiste principalmente de indagações à administração da BAESA e outros profissionais 

da Companhia que estão envolvidos na elaboração das informações constantes no Relatório de 

Sustentabilidade 2015/2016, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter 

evidências que nos possibilitem concluir na forma de asseguração limitada sobre as informações 

de sustentabilidade tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, 

a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de 

assuntos que o levem a acreditar que as informações divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 

2015/2016, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.

  Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos 

relativos à compilação, materialidade e apresentação das informações constantes no Relatório de 

Sustentabilidade 2015/2016 e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre 

áreas e sobre os processos associados às informações materiais de sustentabilidade divulgadas 

no Relatório de Sustentabilidade 2015/2016, em que distorções relevantes poderiam existir. Os 

procedimentos compreenderam:

(a) planejamento dos trabalhos: consideração da materialidade dos aspectos para as atividades 

da BAESA, da relevância das informações divulgadas, do volume de informações quantitativas 

e qualitativas e dos sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a 

elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2015/2016 da BAESA. Esta análise definiu os indicadores 

a serem testados em detalhe; 
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(b) entendimento e análise das informações divulgadas em relação à forma de gestão dos aspectos 

materiais;

(c) análise dos processos para a elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2015/2016 e da sua 

estrutura e conteúdo, com base nos Princípios de Conteúdo e Qualidade das Diretrizes para Relato 

de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4);

(d) avaliação dos indicadores não-financeiros amostrados:

•  entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos indicadores 

por meio de entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações; 

•  aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre 

as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados no Relatório de 

Sustentabilidade 2015/2016;

•  análise de evidências que suportam  as informações divulgadas;

•  visitas aos escritórios da BAESA para aplicação destes procedimentos, assim como dos itens (b) 

e (c);

(e) análise da razoabilidade das justificativas das omissões de indicadores de desempenho 

associados a aspectos e tópicos apontados como materiais na análise de materialidade da 

Companhia;

(f) confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações financeiras e/ ou 

registros contábeis.

  Acreditamos que as informações, as evidências e os resultados obtidos em nosso trabalho 

são suficientes e apropriados para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

Alcance e limitações

Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos 

extensos do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguração razoável. Consequentemente, 

não nos possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos
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que seriam identificados em um trabalho de asseguração razoável, que tem por objetivo emitir 

uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho de asseguração razoável, poderíamos ter 

identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações constantes 

no Relatório de Sustentabilidade 2015/2016.

   Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados 

financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou 

estimar esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados 

estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não realizamos qualquer 

trabalho em dados informados para os períodos anteriores, para a avaliação da adequação das 

suas políticas, práticas e desempenho em sustentabilidade, nem em relação a projeções futuras.

Conclusão

   Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao 

nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes no Relatório de 

Sustentabilidade 2015/2016 da BAESA, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, 

de acordo com as Diretrizes para Relato de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative - GRI 

(GRI-G4), com o suplemento setorial “GRI Electric Utilities Sector Supplement” e com os registros e 

arquivos que serviram de base para a sua preparação.

São Paulo, 25 de setembro de 2017

KPMG Assessores Ltda.
CRC 2SP034262/O-4 F-SP

Eduardo V. Cipullo
Contador CRC 1SP135597/O-6

KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda.

Ricardo Algis Zibas
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G4-32

Índice GRI – 
Opção Essencial (G4-32) 
CONTEÚDO PADRÃO GERAL 

Indicador Descrição Página Localização

Estratégia e Análise

G4-1
Declaração do detentor do cargo com maior poder 
de decisão na organização sobre a relevância da sus-
tentabilidade para a organização e sua estratégia.

6
Mensagem da 
Administração

Perfil Organizacional

G4-3
Nome da Organização.

13
Perfil da 
Organização 

G4-4
Principais marcas, produtos e/ou serviços.

13
Perfil da 
Organização

G4-5
Localização da sede da organização.

13
Perfil da 
Organização

G4-6

Número de países em que a organização opera e 
nome dos países em que suas principais operações 
estão localizadas ou são especialmente relevantes 
para as questões de sustentabilidade cobertas pelo 
relatório.

13
Perfil da 
Organização

G4-7
Tipo e natureza jurídica da propriedade.

13
Perfil da 
Organização

G4-8
Mercados atendidos (incluindo discriminação ge-
ográfica, setores atendidos e tipos de clientes/
beneficiários).

14
Perfil da 
Organização

G4-9

Porte da Organização (n. empregados, número de 

operações, vendas líquidas ou receita líquida, ca-

pitalização total discriminada em termos de dívida 

e patrimônio líquido, quantidade de produtos ou 

serviços prestados)

13; 15 e 24

Perfil da 
Organização – 
Nossa Equipe; 
Dimensão 
Econômica
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Indicador Descrição Página Localização

G4-10

Número de empregados, discriminados por contrato 
de trabalho e gênero; número de empregados pró-
prios, discriminados por tipo de emprego e gênero; 
Força de trabalho total, discriminada por trabalha-
dores próprios e terceirizados e por gênero; Força 
de trabalho discriminada por região e gênero

15
Perfil da 
Organização – 
Nossa equipe

G4-11
Percentual do total de empregados cobertos por 
acordos de negociação coletiva

- 100%

G4-12 Descreva a cadeia de fornecedores da organização 20

Perfil da 
Organização – 
Fornecedores 
de Serviços

G4-13
Principais mudanças durante o período coberto pelo 
relatório referentes a porte, estrutura ou participa-
ção acionária.

- Sem alterações

G4-14 Relate se a organização adota a abordagem ou 
princípio da precaução 26

Dimensão 
Econômica-
Risco financei-
ro

G4-15

Liste as cartas, princípios ou outras iniciativas de-
senvolvidas externamente de caráter econômico, 
ambiental e social que a organização subscreve ou 
endossa

39 e 44
Programa de 
apoio a 
projetos sociais

G4-16

Liste a participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais de defesa em que a or-
ganização: tem assento no conselho de governança; 
participa de projetos ou comissões; Contribui com 
recursos financeiros além da taxa básica da orga-
nização; Considera estratégica a sua participação

44

Dimensão 
Social – Diálo-
go constante 
com públicos 
de interesse
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Indicador Descrição Página Localização

Aspectos Materiais identificados e limites

G4-17

Liste todas as entidades incluídas nas de-
monstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização; 
Relate se qualquer entidade incluída nas 
demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização 
não foi coberta pelo relatório

24
Dimensão 
Econômica

G4-18

Explique processo adotado para definir o 
conteúdo do relatório e os limites dos As-
pectos. Explique como a organização im-
plementou os Princípios para Definição do 
Conteúdo do Relatório

8
Perfil do 
Relatório

G4-19
Liste todos os aspectos materiais identifica-
dos no processo de definição do conteúdo 
do relatório

10 e 11
Perfil do 
Relatório

G4-20

Para cada aspecto material, relate o limite do 
Aspecto dentro da organização. Relate se o 
aspecto é material dentro da organização
Se o aspecto não for material para todas as 
entidade dentro da organização, selecione 
uma das seguintes abordagens: lista de en-
tidades ou grupos incluídos no ponto G4-17 
para os quais o aspecto não é material OU 
para o aspecto é material

10 e 11
Perfil do 
Relatório
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Indicador Descrição Página Localização

Aspectos Materiais identificados e limites

G4-21 Para cada aspecto material, relate o seu limi-
te fora da organização, da seguinte forma: 

•	 Relate se o aspecto é material fora da 
organização

•	 Se o aspecto for material fora da or-
ganização, identifique as entidades, 
grupos de entidades ou elementos 
para os quais o aspecto é material. 
além disso, descreva a localização ge-
ográfica na qual o aspecto é material 
para as entidades identificadas.

•	 Relate qualquer limitação específica 
relacionada ao limite do aspecto fora 
da organização.

10 e 11
Perfil do 
Relatório

G4-22

Relate o efeito de quaisquer reformu-
lações de informações fornecidas em 
relatórios anteriores e as razões para 
reformulações

-
Sem 
alterações

G4-23

Relate alterações significativas em rela-
ção a períodos cobertos por relatórios 
anteriores em Escopo e Limites do As-
pecto

-
Alteração da 
diretoria

Engajamento de Stakeholders

G4-24
Apresente uma lista de grupos de stake-
holders engajados pela organização

8
Perfil do
Relatório

G4-25
Relate a base usada para a identificação 
e seleção de stakeholders para engaja-
mento

8
Perfil do 
Relatório

G4-26

Relate a abordagem adotada pela orga-
nização para engajar stakeholders, inclu-
sive a frequência do seu engajamento 
discriminada por tipo e grupo, com uma 
indicação de que algum engajamento foi 
especificamente promovido como parte 
do processo de preparação do relatório

8
Perfil do 
Relatório
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Indicador Descrição Página Localização

Engajamento de Stakeholders

G4-27

Relate os principais tópicos e preocupações le-
vantadas durante o engajamento de stakehorl-
ders e as medidas adotadas pela organização 
para abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive no processo de relatá-las. Relate os 
grupos de stakeholders que levantaram cada 
uma das questões e preocupações mencio-
nadas.

8
Perfil do 
Relatório

Perfil do Relatório

G4-28 Período coberto pelo relatório (como ano con-
tábil/civil) para as informações apresentadas. 8 Perfil do 

Relatório

G4-29 Data do relatório anterior mais recente (se 
houver). 8 Perfil do 

Relatório

G4-30
Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal 
etc.).

8
Perfil do 
Relatório

G4-31
Informe o ponto de contato para perguntas 
sobre o relatório ou seu conteúdo

8
Perfil do 
Relatório

Sumário de conteúdo da GRI

G4-32

Relate a opção “de acordo” escolhida pela 
organização;
 
Relate o Sumário de Conteúdo da GRI para 
opção escolhida

8 e 58
Perfil do 
Relatório;
Índice GRI

G4-33
Relate a política e prática corrente adotadas 
pela organização para submeter o relatório a 
uma verificação externa.

12
Perfil do 
Relatório

G4-34

Relate a estrutura de governança da organiza-
ção, incluindo comitês sob o mais alto órgão 
de governança. Identifique quaisquer comitês 
responsáveis pelo assessoramento do conselho 
na tomada de decisões que possam causar 
impactos econômicos,ambientais e sociais.

23

Perfil da 
Organização 
– Governança 
corporativa

G4-56
Descreva os valores, princípios, padrões e nor-
mas de comportamento da organização, como 
códigos de conduta e de ética.

05 e 23

Diretrizes 
corporativas; 
Perfil da 
Organização 
-Governança 
corporativa
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CONTEÚDO PADRÃO ESPECÍFICOS

Indicador Descrição Página Localização

Aspecto Material: Desempenho Econômico

G4-EC1
Valor econômico direto gerado e dis-
tribuído

24
Dimensão 
Econômica

G4-EC2
Implicações financeiras devido a mudan-
ças climáticas

26
Dimensão Eco-
nômica - Risco 
financeiro

Aspecto Material: Presença no Mercado

G4-EC6
Proporção de membros da alta direção 
contratados na comunidade local 

- Zero

Aspecto Material: Impactos Econômicos Indiretos

G4-EC7
Desenvolvimento e impacto de investi-
mentos em infraestrutura e serviços   

25 e 39

Dimensão  
Econômica e 
Programa de 
apoio a proje-
tos sociais

G4-EC8
Impactos econômicos indiretos signifi-
cativos 

25 e 39 Dimensão 
Econômica
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Indicador Descrição Página Localização

Aspecto Material: Práticas de compra

G4-EC9
Proporção de gastos com forne-
cedores locais  

20; 21 e 
22

Fornecedores de serviços

Aspecto Material: Materiais

G4-EN2
Percentual dos materiais usados 
provenientes de reciclagem

-
No processo de geração de 
energia não são utilizados 
produtos reciclados

Aspecto Material: Energia

G4-EN6 Redução do consumo de energia 37 Compromisso com a melhoria 
contínua - Emissões de GEE

Aspecto Material: Água

G4-EN9
Fontes hídricas significativa-
mente afetadas por retirada de 
água

18 Geração de Energia

Aspecto Material: Biodiversidade

G4-EN12 Impactos significativos sobre a 
biodiversidade 

27; 28; 
30; 32 

e 33

Dimensão ambiental - Moni-
toramento de fauna; Progra-
ma de Conservação da APP; 
Reflorestamento

G4-EN13 Habitats protegidos ou restau-
rados 32 e 47 Reflorestamento e PCAU

G4-EN14 Espécies ameaçadas de extin-
ção 27 e 32 Repovoamento do reservató-

rio; Monitoramento de Fauna

Aspecto Material: Emissões

G4-EN15
Emissões diretas de gases do 
efeito estufa (escopo 1)

36 e 37
Compromisso com a melhoria 
contínua - Emissões de GEE

G4-EN16
Emissões indiretas de GEE pro-
venientes da aquisição de ener-
gia (escopo 2)

36 e 37 Compromisso com a melhoria 
contínua - Emissões de GEE

G4-EN17 Outras emissões indiretas de 
gase do efeito estufa (escopo 3) 36 e 37 Compromisso com a melhoria 

contínua - Emissões de GEE

G4-EN19 Reduções de emissões de GEE 36 Compromisso com a melhoria 
contínua - Emissões de GEE

G4-EN20 Emissões de substâncias que 
destroem a camada de ozônio - 30Kg de gás refrigerante R22 

em 2015 e 15Kg em 2016.
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Indicador Descrição Página Localização

Aspecto Material: Efluentes e Resíduos

G4-EN22
Descarte total de água, discri-
minado por qualidade e des-
tinação

33
Dimensão ambiental - Monito-
ramento de água e efluentes

G4-EN23 Peso total de resíduos, por tipo 
e método de disposição. 34 Dimensão Ambiental - Geren-

ciamento de resíduos

G4-EN24 Número total e volume de va-
zamentos significativos - Zero

Aspecto Material: Produtos e Serviços

G4-EN27
Extensão da mitigação de im-
pactos ambientais de produtos 
e serviços

53
Compromisso com a melhoria 
contínua - Oportunidade e 
aprimoramentos

Aspecto Material: Conformidade

G4-EN29 Multas e sanções ambientais - Zero

Aspecto Material: Transportes

G4-EN30
Impactos ambientais decor-
rentes do transporte de pro-
dutos e empregados

36 Compromisso com a melhoria 
contínua - Emissões de GEE

Aspecto Material: Geral

G4-EN31 Total de investimentos e gas-
tos com proteção ambiental 35 Dimensão ambiental

Aspecto Material: Avaliação Ambiental de fornecedores

G4-EN32
Fornecedores selecionados 
com base em critérios am-
bientais

20 e 52

Fornecedores de serviços; 
Compromisso com a melho-
ria contínua - Programa de 
avaliação de fornecedores 
críticos

Aspecto Material: Queixas e Reclamações relacionadas a impactos ambientais

G4-EN34
Número de queixas e reclama-
ções relacionadas a impactos 
ambientais 

44 Diálogo constante com os 
públicos de interesse

Aspecto Material: Emprego

G4-LA1 Novas contratações de empre-
gados e rotatividade 16 Perfil da organização - 

Nossa equipe
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Indicador Descrição Página Localização

Aspecto Material: Saúde e Segurança no Trabalho

G4-LA6
Lesões, doenças ocupacionais, 
absenteísmo e número de 
óbitos

49

Compromisso com a melhoria 
contínua; Taxa de absenteís-
mo: não é calculada, pois a 
empresa adotou o "banco de 
horas" 

Aspecto Material: Treinamento e Educação

G4-LA9 Horas de treinamento por ano 
por empregado 17 Treinamentos

G4-LA10
Gestão de competências e 
aprendizagem  - preparação 
para a aposentadoria

- Não há

Aspecto Material: Diversidade e Igualdade de oportunidades

G4-LA12 Composição dos grupos res-
ponsáveis pela governança 15 e 16

Dois Diretores (categoria de 
de 31 a 50 anos) 100% dos 
colaboradores são brancos

Aspecto Material: Igualdade de remuneração entre homens e mulheres

G4-LA13
Razão matemática do salário e 
remuneração entre mulheres e 
homens

-

Devido ao tamanho da organi-
zação e quantidade de fun-
ções, não há gêneros diferen-
tes em uma mesma função.

Aspecto Material: Investimento

G4-HR1 Contratos que incluem cláusu-
las de direitos humanos 20 Perfil da Organização - Forne-

cedores de serviços

G4-HR2
Treinamento de empregados 
em políticas de direitos huma-
nos 

17   Treinamentos

Aspecto Material: Liberdade de Associação Coletiva

G4-HR4

Operação e fornecedores 
identificados em que o direi-
to de exercer a liberdade de 
associações e a negociação 
coletiva possa estar sendo 
violado 

-  Zero
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Indicador Descrição Página Localização

Aspecto Material: Trabalho infantil

G4-HR5 Risco para a ocorrência de 
casos de trabalho infantil 52

Compromisso com a melho-
ria contínua - Programa de 
avaliação de fornecedores 
críticos

Aspecto Material: Trabalho forçado ou análogo ao escravo

G4-HR6
Risco significativo para a ocor-
rência de trabalho forçado ou 
análogo ao escravo 

52

Compromisso com a melho-
ria contínua - Programa de 
avaliação de fornecedores 
críticos

Aspecto Material: Práticas de segurança

G4-HR7
Pessoal de segurança que re-
cebeu treinamento em direitos 
humanos               

- Zero

Aspecto Material:Avaliação de fornecedores em Diretos Humanos

G4-HR10
Novos fornecedores seleciona-
dos com base em critérios de 
direitos humanos

20 e 52

Perfil da Organização - Forn-
cedores de serviços;
Compromisso com a melhoria 
contínua - Programa de ava-
liação de fornecedores críticos

Aspecto Material: Comunidades Locais

G4-SO1

Programas engajamento da 
comunidade local, avaliações 
de impacto e desenvolvimento 
local

4 2 ; 4 4 ; 
45 e 47

Dimensão social - Diálogo 
constante com públicos de 
interesse

G4-SO2

Operações com impactos 
negativos significativos reais 
e potenciais nas comunidades 
locais

53
Compromisso com a melhoria 
contínua - Oportunidade e 
aprimoramentos

Aspecto Material: Combate a corrupção

G4-SO3
Avaliações de riscos relacio-
nados à corrupção e os riscos 
identificados

26 Dimensão Econômica - Risco 
financeiro

G4-SO4
Comunicação e treina-
mento em políticas  de                                     
combate a corrupção

-

No biêniode 2015/2016 não 
houve  treinamento específico 
para os colaboradores da BA-
ESA relacionado ao combate 
à corrupção.

G4-SO5 Casos confirmados de corrup-
ção e medidas  tomadas - Zero

67

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIADE 2015/2016



Indicador Descrição Página Localização

Aspecto: Políticas públicas

G4-SO6

Valor total de contribuições 
financeiras para políticos e 
partidos políticos e discrimi-
nado por país e destinatário/
beneficiário.

-

A BAESA não faz qualquer 
contribuição a partidos politi-
cos em campanhas eleitorais, 
conforme previsto em seu 
Código de Ética.

Aspecto Material: Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade

G4-SO9

Fornecedores selecionados 
com base em critérios relati-
vos a
impactos na sociedade

20 e 52 Dimensão ambiental - Avalia-
ção de fornecedores críticos

G4-SO10 Impactos negativos da cadeia 
de fornecedores na sociedade 20 Perfil da organização - Forne-

cedores de serviços

Aspecto Material: Queixas e Reclamações relacionadas a impactos na sociedade

G4-SO11
Queixas e reclamações rela-
cionadas a impactos na socie-
dade

44 Diálogo constante com os 
públicos de interesse

Aspecto Material: Saúde e Segurança do cliente

G4-PR1
Produtos e serviços para as 
quais são avaliadas impactos 
na saúde e segurança 

48
Compromisso com a melhoria 
contínua - Certificação ISO 
14001 e OHSAS 18001

G4-PR2

Não conformidade com regu-
lamentos e códigos voluntá-
rios relacionados aos impactos 
na saúde e segurança durante 
o ciclo de vida

- Zero

68

BAESA - Energética Barra Grande S.A.



CONTEÚDO SETORIAL

Indicador Descrição Página Localização

EU1 Capacidade instalada 14 Perfil da organização

EU2
Produção 
líquida de energia

19
Perfil da Organização - 
Geração de energia

EU8 Pesquisa e 
Desenvolvimento 51 Compromisso com a melhoria contínua 

- Pesquisa e Desenvolvimento

EU10
Capacidade planejada X 
energia de demanda a 
longo prazo  

-

Não aplicável. O planejamento de opera-
ção é realizado pelo ONS, que depende 
das condições hidrológicas, demanda 
do consumo de energia, entre outros.

EU14

Programas que assegu-
ram a disponibilização 
de mão de obra quali-
ficada

16 Treinamentos

EU18

Porcentagem de traba-
lhadores terceirizados 
submetidos a treinamen-
tos de saúde e segu-
rança

- 100% dos trabalhadores terceirizados 
passam pela Integração de SSO

EU30 Fator de disponibilidade 
média da usina 18 e 19 Perfil da Organização - 

Geração de energia
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OUTROS INDICADORES APONTADOS PELOS PÚBLICOS

Indicador Descrição Página Localização

O1
Aporte de projetos de 
geração de renda 

40
Dimensão social - Programa de apoio a 
projetos sociais

O2
Número de projetos 
sociais por linha de 
investimento

40
Dimensão social - Programa de apoio a 
projetos sociais

O3
Percentual de 
fornecedores com ISO 
14001 e OHSAS 18001

- Zero

O4 Número de incidentes 
potenciais 50

Compromisso com 
melhoria continua. 
Notificações Potenciais

O5

Número de projetos 
e valor investido em 
Pesquisa e Desenvol-
vimento

51

Compromisso com a 
melhoria contínua - 
Pesquisa e 
Desenvolvimento
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