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Resumo – Este artigo apresenta o processo de construção de um conjunto de indicadores de
sustentabilidade empresarial (foco socioambiental) para a geração hidrelétrica nas Empresas
Eletrobras. Tal construção faz parte do Projeto IGS (Indicadores para Gestão da Sustentabilidade
Empresarial das Empresas Eletrobras) em desenvolvimento pelo CEPEL e coordenado pelo
Departamento de Meio Ambiente da Eletrobras, desde 2007. Os indicadores selecionados vêm
sendo monitorados por meio de um Sistema Computacional, denominado Sistema IGS, que,
juntamente com outras práticas de gestão da Sustentabilidade Empresarial em implantação nos
últimos anos, têm contribuído para auxiliar na melhoria contínua do processo de gestão empresarial.
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CORPORATE SUSTAINABILITY INDICATORS FOR HYDROPOWER
GENERATION
Abstract – This paper describes the definition of a set of corporate indicators for Eletrobras
hydropower generation (focused on social and environmental aspects of sustainability). The
selection of the set of indicators was a part of the IGS Project (Eletrobras Corporate Sustainability
Indicators) which is being run by CEPEL and coordinated by the Environmental Department of
Eletrobras since 2007. The indicators are being monitored by the IGS System and, together with the
implementation of other sustainability practices are already working as a support to continually
improve the management of sustainability in Eletrobras.
Keywords – corporate sustainability, indicators, hydropower generation.

INTRODUÇÃO
Do ponto de vista empresarial, a sustentabilidade tem se tornado cada vez mais um fator
estratégico, sempre buscando a forma mais eficiente de ponderar a ampliação da atividade
econômica, a inovação tecnológica e a redução dos impactos ambientais. A otimização no uso dos
recursos naturais, os investimentos em tecnologias limpas e renováveis, e as mudanças climáticas
são questões importantes que surgem desta reflexão, que atrai o interesse do setor privado como um
todo, fato consolidado pelo desenvolvimento dos índices de sustentabilidade como o Dow Jones
Sustentability Index (DJSI), e o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa (ISE), que
identificam as empresas comprometidas com a sustentabilidade, estimulando com isso o processo
de melhoria da gestão.
Portanto, é fundamental a implantação de programas de melhoria da sustentabilidade no qual
o monitoramento do desempenho da empresa é acompanhado e avaliado. As Empresas Eletrobras
têm evoluído neste processo, especialmente a partir de 2007 com a criação do Projeto IGS –
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Indicadores para a Gestão da Sustentabilidade Empresarial, desenvolvido pelo CEPEL e
coordenado pelo Departamento de Meio Ambiente da Eletrobras, cujo objetivo inicial era o
estabelecimento de um conjunto de indicadores para subsidiar a avaliação e comunicação da
melhoria do desempenho socioambiental dessas empresas, bem como a concepção e implementação
de um banco de dados para os indicadores estabelecidos no âmbito do projeto.
Após seis anos do Projeto IGS, tem-se como resultado a efetiva implementação do banco de
dados, inserido no chamado Sistema IGS, que engloba todas as empresas Eletrobras e inclui todo o
conjunto de indicadores para geração hidrelétrica, termelétrica, transmissão, distribuição e
atividades administrativas, identificados tanto a partir do levantamento do estado da arte do setor
elétrico nacional e internacional em termos de Gestão de Sustentabilidade Empresarial (Etapa 1 do
Projeto IGS), quanto do mapeamento do status das empresas em relação à questão da
sustentabilidade (Etapa 2 do Projeto IGS). O Sistema IGS (Etapa 3 do Projeto) foi implementado
com um conjunto inicial de indicadores, que foi posteriormente aumentado e que é constantemente
reavaliado de forma a refletir as demandas das empresas e dos stakeholders. Os itens a seguir
descrevem as três etapas mencionadas, com foco para a geração hidrelétrica.
FERRAMENTAS E RELATÓRIOS ANALISADOS NA ETAPA 1
Um olhar sobre as principais ferramentas e relatórios de avaliação e divulgação do
desempenho socioambiental foi o primeiro passo do projeto, etapa que permitiu entender as várias
demandas nacionais e internacionais do setor, bem como identificar os indicadores propostos nos
diferentes modelos. Foram analisados os relatórios desenvolvidos pela sociedade civil, IBASE
(Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), GRI (Global Reporting Initiative) e
Instituto Ethos, os relatórios orientados para investidores, DJSI (Dow Jones Sustainability Index), o
FTSE4Good (Financial Times Stock Exchange), o ISE/BOVESPA e o CDP (Carbon Disclosure
Project), além da análise das demandas oriundas das obrigações legais, que inclui a Lei SOx, (Lei
Sarbanes-Oxley), TCU (Tribunal de Contas da União), CFC (Conselho Federal de Contabilidade) e
a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Já os relatórios de sustentabilidade das empresas do Setor de Energia Elétrica analisados na
Etapa 14 indicaram que a maioria utiliza o modelo GRI de comunicação dos resultados, que tem
como um dos pilares o envolvimento das partes interessadas, embora nem todas as empresas
tenham esta prática em todas as etapas do processo. Os indicadores são usados para o
acompanhamento do desempenho ambiental, sendo que diversas empresas adotam um conjunto de
indicadores que atendem tanto a demandas especificas quanto as da sociedade civil e investidores,
demonstrando ser possível a compatibilização desses diferentes objetivos.
MAPEAMENTO DAS EMPRESAS ELETROBRAS EM RELAÇÃO À QUESTÃO
AMBIENTAL – ETAPA 2
A análise empreendida na Etapa 1 do Projeto IGS permitiu adquirir a sensibilidade necessária
para investigar o posicionamento das Empresas Eletrobras em termos da sustentabilidade
empresarial (foco socioambiental), no que seria a Etapa 2 do projeto, chamada de “Mapeamento das
atividades e dos stakeholders relacionados ao desempenho socioambiental da Eletrobras”. Os
resultados deste mapeamento permitiram definir o primeiro conjunto de variáveis e indicadores
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(CEPEL, 2007b) do Projeto IGS para as atividades de geração hidrelétrica, termelétrica,
transmissão e atividades administrativas.
A avaliação fornecida nesta etapa do projeto mostrou a relevância das questões relacionadas à
gestão socioambiental e ao monitoramento dos impactos das atividades-fim das empresas,
apontando oportunidades de melhoria e caminhos de evolução da gestão no que tange a
comunicação socioambiental e as atividades administrativas, (CEPEL, 2008a). Como resultado,
foram apontados os principais impactos socioambientais das atividades-fim das empresas, que
serviram de base para a elaboração do conjunto inicial de temas a serem trabalhados posteriormente
sob a forma de indicadores e variáveis. A Figura 1 apresenta os temas propostos e seus respectivos
objetivos (CEPEL, 2008b).

Figura 1 – Temas Selecionados na Etapa 2 do Projeto IGS

A Figura 2, por sua vez, mostra a lista dos indicadores selecionados ao final desta segunda
etapa para a atividade Geração Hidrelétrica, foco deste artigo. Cabe destacar que a seleção dos
indicadores contou com a validação e contribuições dos especialistas das Empresas Eletrobras em
todas as etapas.
A partir da seleção desta primeira lista de indicadores, onde 45 deles se referem à atividade
Geração Hidrelétrica, foram identificados os considerados essenciais, que possuíam grande
compatibilidade com os indicadores da GRI. Com isso, deu-se início ao trabalho de detalhamento
de protocolos, com definição de conceitos, métodos de cálculo, fontes de obtenção dos dados e
referências bibliográficas (CEPEL, 2009), de forma a unificar o entendimento e a forma de calcular
cada indicador entre os diferentes usuários das Empresas Eletrobras. O Quadro 2 mostra os 16
indicadores essenciais da atividade Geração Hidrelétrica.
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Figura 2 – Lista dos Indicadores Selecionados para a Atividade Geração Hidrelétrica Classificados por Tema

Quadro 2 – Lista dos Indicadores Essenciais da Atividade Geração Hidrelétrica
Tema
Emissões
Resíduos
Riscos

Biodiversidade

Indicador
IHEGE1: Emissão de Gases de Efeito Estufa
IHR1: Total de Resíduos gerados nas atividades de manutenção e operação das usinas por tipo de resíduos
IHR2: Total de Resíduos gerados na construção da usinas por tipo de resíduos
IHR3: Destinação de Resíduos gerados nas atividades de manutenção e operação das usinas por tipo
IHR4: Destinação de Resíduos gerados na construção por tipo
IHRA1: Derramamento de óleo mineral
IHB1a: Interferência em áreas relevantes para a conservação da biodiversidade por bioma - Áreas ocupadas pelos
reservatórios em áreas relevantes para a conservação da biodiversidade por bioma brasileiro
IHB1b: Interferência de empreendimentos de Geração Hídrica em Áreas Protegidas por bioma
IHB2a: Áreas protegidas apoiadas pela empresa por bioma – Geração Hídrica
IHB2b: Áreas relevantes para conservação da biodiversidade apoiadas pela empresa por bioma – Geração Hídrica
IHB3: Razão de recursos financeiros em programas de proteção à biodiversidade - Geração Hídrica
IHB4 Modificação física do ambiente aquático
IHB5 - Programas de monitoramento da ictiofauna
IHB6 – Uso de técnicas especiais para a proteção da biodiversidade – Geração Hídrica
IHUS1: Área Inundada pelo reservatório (Km²/MW)
IHUS2: Recuperação de Áreas Degradadas (Implantação) e Recuperação de Áreas de Preservação Permanente
(Operação)

Fonte: CEPEL, 2009.

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

4

Sistema IGS – ETAPA 3
Em paralelo ao processo de definição e detalhamento dos indicadores, teve início a elaboração
do modelo conceitual do Sistema IGS, destinado ao armazenamento, consolidação, visualização e
auxílio à análise dos indicadores e das variáveis a eles relacionadas. Trata-se de um sistema que,
além das funcionalidades de um banco de dados tradicional, também recolhe as informações via
internet e relaciona as informações armazenadas, produzindo sumarizações e relatórios. A
concepção do Sistema IGS deu-se de forma a permitir uma maior agilidade e confiabilidade no
processo de cálculo e monitoramento dos indicadores. Sua estrutura se dá por meio de diferentes
perfis de acesso referentes às funções e níveis de visualização dos dados de cada categoria de
usuário, preservando assim a confidencialidade necessária.
Na fase inicial do Sistema foi selecionado um subconjunto dos indicadores essenciais
apresentados no Quadro 2 considerando aqueles que permitissem o teste de todas as funções do
Sistema e atendessem ao critério de facilidade de obtenção das informações. Esta fase inicial
permitiu observar a necessidade de revisão nos protocolos de alguns indicadores, além da
elaboração de novos protocolos, visando não apenas o aprimoramento metodológico e a adequação
à realidade das empresas, mas também a criação de evidências positivas do processo de gestão para
atendimento às demandas externas, como os questionários ISE/BOVESPA e DJSI.
Cabe destacar que tal processo de construção dos indicadores e variáveis do Projeto IGS é
contínuo e participativo, buscando sempre a melhor forma de atender à realidade das Empresas
Eletrobras e contribuir para a melhoria da gestão. Os fluxogramas mostrados na Figura 3, a seguir,
permite a visualização da evolução das discussões e do histórico da implementação dos indicadores
da atividade Geração Hidrelétrica do início do Projeto IGS até o presente momento. Nos quadros
apresentados, a primeira linha se refere ao item (1), a segunda linha ao item (2), a terceira linha ao
item (4) e a última linha ao que está atualmente no Sistema IGS. Nos quadros em amarelo as
variáveis estão ativas e nos em cinza estão inativas. Além do tema Uso do Solo, encontram-se
inativos também os temas Emissões, Risco de Acidentes Ambientais, Materiais, Água, Comunidade
e Patrimônio Histórico, Arqueológico e Paisagístico.
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Figura 3 – Fluxograma dos indicadores do BD-IGS para a Atividade Geração Hidrelétrica

Os indicadores que estão atualmente no Sistema IGS para a atividade Geração Hidrelétrica
são apresentados no Quadro 5.
Em 2011, foi realizado um segundo mapeamento da situação da gestão da sustentabilidade
(foco socioambiental). Tal mapeamento, realizado quatro anos após o início do Projeto IGS,
permitiu identificar que os indicadores e o Sistema IGS estão funcionando como suporte para a
gestão da sustentabilidade nas Empresas Eletrobras (GARCIA et AL, 2012.)
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Quadro 5 – Lista dos Indicadores da Atividade Geração Hidrelétrica mais atual no Sistema IGS

Biodiversidade

Resíduos

Energia

Tema

Indicador
IHEE: Consumo de energia elétrica no processo de geração hidrelétrica
IHEGO: Energia Elétrica Operacional Gerada por Geração Hidrelétrica
IHPIO: Potência Instalada Operacional da Geração Hidrelétrica
IHR1a: Total de Resíduos Classe I gerados nas atividades de manutenção e operação das usinas hidrelétricas
IHR1b: Total de Resíduos Classe II gerados nas atividades de manutenção e operação das usinas hidrelétricas
IRCGH: Total de resíduos gerados nas atividades de Geração Hidrelétrica destinados à COMPOSTAGEM
IRRUGH: Total de resíduos gerados nas atividades de Geração Hidrelétrica destinados à REUTILIZAÇÃO
IRRCGH: Total de resíduos gerados nas atividades de Geração Hidrelétrica destinados à RECICLAGEM
IRIPGH: Total de resíduos PERIGOSOS (Classe I) gerados nas atividades de Geração Hidrelétrica destinados à
INCINERAÇÃO
IRASGH: Total de resíduos gerados nas atividades de Geração Hidrelétrica destinados ao ATERRO SANITÁRIO
INDUSTRIAL
IRNPALGH: Total de resíduos gerados NÃO PERIGOSOS nas atividades de manutenção e operação das usinas
hidrelétricas destinados ao ARMAZENAMENTO NO LOCAL
IRPALGH: Total de resíduos PERIGOSOS gerados nas atividades de manutenção e operação das usinas hidrelétricas
ARMAZENADOS NO LOCAL
IRPCPGH: Total de resíduos PERIGOSOS (Classe I) gerados nas atividades de Geração Hidrelétrica destinados ao
COPROCESSAMENTO
IRLGH: Total de resíduos gerados nas atividades de Geração Hidrelétrica destinados à COLETA MUNICIPAL
IHB1a - Interferência de empreendimentos de Geração Hídrica (em implantação) em Áreas Protegidas
IHB1b - Interferência de empreendimentos de Geração Hídrica (em operação) em Áreas Protegidas
IHB2 - Áreas protegidas apoiadas pela empresa relacionadas aos empreendimentos em operação - Geração Hídrica
IHBRc - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente
IHBRa - Recuperação de áreas degradadas por empreendimentos de geração hídrica - Implantação
IHBRb - Recuperação de áreas degradadas por empreendimentos de geração hídrica - Operação
IHB3a - Recursos financeiros aplicados em programas ambientais - Geração Hídrica – Implantação
IHB3b - Recursos financeiros aplicados em programas ambientais- Geração Hídrica – Operação
IHB5 - Programas de Monitoramento de fauna em empreendimentos de geração hídrica aprovados por órgão ambiental
competente
IHBRAPP – Recursos financeiros aplicados em Áreas de Preservação Permanente – Geração Hídrica

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os indicadores de sustentabilidade empresarial são instrumentos valiosos para auxiliar a
melhoria do desempenho ambiental, social e econômico de uma empresa, além de ser útil no
processo de tomada de decisão, permitindo uma atuação mais transparente e gerando mais
credibilidade.
Na Eletrobras, tal processo de definição de indicadores, propostos no âmbito do Projeto IGS,
também vem permitindo incrementar a discussão em torno da gestão da sustentabilidade
empresarial. A participação dos integrantes das empresas viabilizou a customização de uma
ferramenta de auxílio ao processo de gestão da sustentabilidade - o Sistema IGS - adequada à
realidade das Empresas Eletrobras, considerando os seus eixos de atuação. Assim, foi possível
conceber uma ferramenta flexível, que permite o monitoramento de questões socioambientais
relevantes das atividades das empresas, com parametrização, rastreabilidade e segurança nas
informações. Além disso, os indicadores são constantemente reavaliados e revistos de acordo com
as demandas internas e também externas, de forma a melhor refletir o posicionamento da Empresa e
contribuir para o processo de melhoria contínua da gestão da sustentabilidade.
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A evolução constante e implementação de novas funcionalidades no Sistema IGS, bem como
a revisão e definição de outros indicadores importantes para ações de controle e para o
planejamento de melhorias nas questões relevantes do desempenho socioambiental, e das outras
dimensões que compõe a sustentabilidade, deverão garantir que, cada vez mais, a geração de
hidroeletricidade nas empresas Eletrobras seja realizada de forma a maximizar a geração de
benefícios econômicos e sociais e minimizar os impactos e riscos ao meio ambiente, contribuindo
assim para o desenvolvimento sustentável.
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