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1 PERFIL 

2 CONTEXTO SETORIAL E REGULATÓRIO 

 

 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021 

 

 

Senhores Acionistas, 
 
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração da Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A. 
submete à apreciação dos senhores o Relatório da Administração do exercício findo em 31 de dezembro de 
2021. 
 

 

 
* 

 

A Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A. é uma geradora hidrelétrica situada no Rio Paranaíba, no 

município de Cachoeira Dourada, Estado de Goiás, distante 240 km de Goiânia. Criada na década de 1950 e 

constituída como sociedade anônima de capital fechado, foi adquirida em 1997 pelo Grupo Endesa España, e 

posteriormente, passou a ser controlada pelo Grupo Enel, que possui 99,61% de seu capital total. A Companhia 

atua também como comercializadora e possui autorização para importar energia da Argentina e do Uruguai, 

destinada ao Mercado de Curto Prazo brasileiro, até 31 de dezembro de 2022.  

Com 658 MW de capacidade instalada, subdivididos em 10 unidades geradoras, possui 394 MWm de energia 

assegurada. Em 2021, a usina gerou 1.632 GWh (2.866 GWh em 2020), de acordo com despacho do ONS.   

A usina Cachoeira Dourada conta com 6,3 km de linhas aéreas de transmissão, sendo 2,8 km de média-tensão 

e 3,5 km de alta-tensão. 

 

 

 

Proposta de solução para a falta de liquidez do mercado no curto prazo 

A partir de 2015, o mercado brasileiro de curto prazo enfrentou um cenário de judicialização que resultou no 

travamento das liquidações financeiras no âmbito da CCEE. Ao longo daquele ano, diversas liminares na 

justiça foram concedidas aos geradores hidráulicos por assumirem riscos não hidrológicos. Isso porque o 

despacho térmico realizado fora da ordem do mérito de custo, a importação de energia sem garantia física e 

o impacto das usinas estruturantes (usinas de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio) deslocaram sua geração e 

as expuseram ao mercado no curto prazo, devido a fatores não gerenciáveis não relacionados ao risco 

hidrológico. Dessa forma, as liminares isentavam os geradores hidráulicos de pagar suas dívidas no mercado 

de curto prazo, valor que atingiu cerca de R$ 10 bilhões.  

Após a publicação da Lei nº 14.052, em 8 de setembro de 2020, que estabelece novas condições para a 

repactuação do risco hidrológico, em 1º de dezembro/2020, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 

895/2020 (REN 895/2020) para regulamentar a compensação de riscos não hidrológicos assumida por 

hidrelétricas entre 2013 e 2020. Após apuração dos ativos regulatórios pela CCEE e ANEEL ao longo do 

primeiro semestre de 2021, os agentes firmaram o acordo de repactuação mediante desistência das 

discussões no âmbito judicial. Esse acordo resolveu o impasse dos geradores hidráulicos na Justiça e 

restaurou a liquidez no mercado brasileiro no curto prazo. Atualmente, resta um passivo no mercado de curto 

prazo de R$ 1 bilhão. Como próximos passos, a ANEEL precisa publicar despachos para postergar o fim das 

outorgas de autorização e assinar aditivos para postergar o fim dos contratos de concessão. 

Para Cachoeira Dourada, o final da Concessão será postergado em 782 dias, encerrando em 02/11/2029, 

mediante aditivo ao Contrato de Concessão nº 011/1997 de 12/09/1997. 

 
* Valores não auditados pelos auditores independentes 
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3 DESEMPENHO OPERACIONAL 

2 PRINCIPAIS INDICADORES 

REN 899/2020 – Alocação de energia no MRE 

Em 4 de dezembro de 2020, a ANEEL publicou a Resolução Normativa (“REN”) nº 899 que altera a REN nº 

584 com as definições de alocação de energia do MRE (“Mecanismo de Realocação de Energia”) para os 

próximos anos. 

A REN estabelece que até dezembro de 2026, continuarão existindo dois tipos de alocação: uma para lastro e 
outra para o MRE. Até esse ano, os valores mensais de garantia física sazonalizada para fins de alocação de 
energia no MRE passarão a ter uma limitação entre 80% e 120% da geração média dos últimos cinco anos 
para cada usina. A partir de janeiro de 2027, os valores mensais de garantia física sazonalizada para fins de 
alocação de energia no MRE devem atender ao perfil de geração média do MRE dos cinco anos anteriores ao 
de vigência da sazonalização da garantia física. 
 
No mesmo dia, a ANEEL também publicou a Resolução Normativa nº 898, que estabelece o tratamento 

regulatório para as exposições financeiras de energia secundária no MRE. 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

O índice de disponibilidade acumulado de 2021 foi de 94,9% (95,5% em 2020). Além da geração própria, a 
Companhia comprou energia por meio de contratos bilaterais e no mercado Spot para operações de 
comercialização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Operacionais

2021 2020 Variação Var. %

Capacidade instalada (MW) 658                     658                     - 0,0%

Energia assegurada (Garantia Fisica) (MW) 394                     394                     - 0,0%

Geração de energia elétrica - Total (GWh/ano) 1.632                  2.866                  (1.234) -43,1%

Venda de energia elétrica - Total (GWh/ano) 7.297                  11.647                 (4.350) -37,4%

Investimento Total (R$ Mil) 4.191                  7.909                  (3.718) -47,0%

Número de Colaboradores

2021 2020 Variação Var. %
Número de colaboradores próprios 86 124 (38) -30,6%

Número de colaboradores parceiros 261 63 198 314,3%

Total 347 187 160 85,6%
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5 INVESTIMENTOS 

6 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL* 

4 DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

 
 
A receita operacional bruta de 2021, incluindo receita com importação de energia, apresentou uma redução de 

R$ 382,5 milhões em relação ao ano de 2020, explicado, principalmente, pela redução significativa do volume 

de energia comercializada atribuída à crise hídrica, que afetou a capacidade de geração de energia das 

hidrelétricas. 

Os custos do serviço e despesas operacionais apresentaram uma redução de R$ 356,7 milhões em relação 

ao ano anterior, explicado, principalmente, pelo (i) menor custo com energia elétrica comprada para revenda 

(incluindo partes relacionadas), cuja variação registrada foi de R$ 388,8 milhões. 

Estas variações resultaram em uma redução de R$355,1 milhões no EBITDA, que alcançou R$ 338,7 milhões 

em 2021 (R$ 693,8 milhões em 2020). 

O resultado financeiro líquido apresentou uma saldo negativo de R$ 232,7 milhões em 2021, representando 

um aumento de R$ 202,1 milhões frente ao ano anterior, devido, principalmente à maior despesa com variações 

monetárias ativas e cambiais passivas, fechando 2021 com um resultado líquido de R$ 159,8 milhões em razão 

do aumento substancial das transações de importação de energia ocorridas em dezembro de 2021. 

Em decorrência dos efeitos acima mencionados, o lucro líquido da Companhia encerrou o exercício de 2021 

em R$ 13,5 milhões, 96,6% inferior ao apresentado em 2020 (R$ 398,3 milhões). 

 
 

 

Os investimentos em 2021 somaram R$ 4,2 uma redução de R$ 3,7 milhões em comparação com o volume 

investido em 2020. A diminuição do investimento deve-se, principalmente, à finalização das principais 

atividades relacionadas à segurança de barragem em 2019 e 2020. Em 2021, um dos focos foi em 

modernização das turbinas. Além disso, a necessidade de investimentos em sistemas foi menor em 2021. 

 

 

 

 

Valores em R$ Mil

2021 2020 Variação Var. %

Receita Operacional Bruta (1) 1.814.585            2.197.128            (382.543) -17,4%

Deduções da Receita Bruta (798.110) (448.327) (349.783) 78,0%

Receita Operacional Líquida 1.016.475            1.748.801            (732.326) -41,9%

Custo do Serviço e despesas operacionais (761.886) (1.118.581) 356.695 -31,9%

EBITDA (1) 338.678               693.795               (355.117) -51,2%

Margem EBITDA 33,32% 39,67% - -6,35 p.p

EBIT (2) 254.589               630.220               (375.631) -59,6%

Margem EBIT 25,05% 36,04% - -10,99 p.p

Resultado Financeiro (232.683) (30.573) (202.110) 661,1%

Imposto de Renda e Contribuição Social (8.386) (201.375) 192.989 -95,8%

Lucro Líquido 13.521                398.272               (384.751) -96,6%

Margem Líquida 1,33% 22,77% - -21,44 p.p

Lucro Líquido por ação (R$) 0,00                    0,14                    (0,13) -96,6%

(1) Inclui importação de energia

(1) EBITDA: Lucro operacional antes do resultado financeiro e impostos sobre o lucro + Depreciação e Amortização

(2) EBIT: Lucro operacional antes do resultado financeiro e impostos sobre o lucro
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A Enel Green Power Cachoeira Dourada tem a sustentabilidade na estratégia do seu negócio e sempre busca 
conhecer as necessidades e expectativas do público das suas áreas de influência para a efetiva ação social e 
apoio ao desenvolvimento regional. O Plano de Sustentabilidade, importante ferramenta estratégica que 
utilizamos, é revisto anualmente, tem a participação de diversas áreas e reafirma o compromisso e o potencial 
da empresa em contribuir com o desenvolvimento sustentável do país e com a geração de valor para acionistas, 
colaboradores, clientes, comunidades, fornecedores e governo. A sustentabilidade faz parte não só da natureza 
do nosso negócio, mas também da nossa estratégia corporativa. 
 
A atuação da empresa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que integram a 
Agenda 2030 das Nações Unidas com o propósito de acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o 
clima, e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e prosperidade. Estamos 
especialmente comprometidos com seis dos 17 ODS: Educação de Qualidade (ODS 4); Energia Limpa e 
Acessível (ODS 7); Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8); Indústria, Inovação e Infraestrutura 
(ODS 9); Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11) e Ação Contra a Mudança Global do Clima (ODS 
13). 

Por meio dos projetos de Sustentabilidade junto às comunidades com as quais a Enel Green Power Cachoeira 
Dourada se relaciona no território, em 2021, a empresa beneficiou por meio de 4 projetos, cerca de 300 
pessoas. Face ao período do distanciamento social em razão da pandemia do COVID-19, a forma de interagir 
com as comunidades foi adaptada e foram ampliados os canais com a implantação de uso de meios digitais. 
Entre os projetos realizados no ano, destacam-se: 

Enel Compartilha Atitude Verde – Escola Sustentável: de modo a impulsionar a cultura da sustentabilidade 
no município de Cachoeira Dourada de Goiás, a empresa, por meio do programa Enel Compartilha Atitude 
Verde, patrocina desde 2016 o projeto Escola Sustentável, realizado no Colégio Estadual Inácio Pinheiro Paes 
Leme. O projeto consiste em ações de conscientização ambiental por meio das práticas realizadas em horta 
escolar implementada, palestras educativas e ações de conscientização para a cidadania que extrapolam os 
muros da escola e que tem se ampliado a cada ano. As atividades visam estimular o despertar da consciência 
ambiental entre os alunos e moradores, por meio da horta, uma usina de compostagem dentro das instalações 
da escola, propiciando a produção orgânica de alimentos para o consumo na merenda escolar e doações para 
a comunidade. Além disso, de maneira inovadora e a partir do engajamento de todos os alunos e professores, 
também são desenvolvidas ações nas comunidades locais, por meio de palestras, plantio de mudas, coleta de 
resíduos e ações de cuidado com as margens da represa localizada no município e compartilhada com a usina, 
promovendo, desta forma, a integração escola-comunidade e empresa, dentro de uma cultura de 
sustentabilidade. Atualmente o projeto beneficia 235 alunos. 

Enel Compartilha Atitude Verde - Associação dos Pescadores: Outra iniciativa é a parceria com a 
Associação de Pescadores Locais que visa a expansão das ações dos pescadores para melhoria de renda e 
qualidade de vida. A parceria com EGP Cachoeira Dourada tem permitido a execução de melhorias na estrutura 
física da associação além de oficinas para o desenvolvimento técnico dos associados. Os pescadores também 
são envolvidos nas atividades da usina com a manutenção do reservatório, com o intuito de trazer aproximação 
e parceria para as ações nesse espaço cm a troca de conhecimento com as comunidades. 
 
Enel Compartilha Cultura: No Colégio Estadual Inácio Pinheiro Paes Leme, em Cachoeira Dourada de Goiás, 
a Enel Green Power Cachoeira Dourada também manteve duas outras iniciativas, de apoio à educação e ao 
esporte local, a Fanfarra da Escola e o Grupo de Violeiros e ações de estrutura para esporte e lazer, com o 
intuito de trazer temas transversais ao desenvolvimento dos alunos. Os dois projetos juntos beneficiam cerca 
de 70 alunos. 

Parceiro Responsável: Desde 2007, o programa tem como objetivo principal desenvolver e engajar a cadeia 
de suprimentos da Enel nas temáticas de sustentabilidade e na Agenda 2030 da ONU. Em 2021, foram 
capacitadas 1.243 pessoas de 374 empresas fornecedoras, além de 176 colaboradores Enel, incluindo 
compradores e gestores de contrato. Entre os temas, destacam-se a Estratégia de Sustentabilidade da Enel, 
Conceitos ESG, Direitos Humanos, Gestão Ambiental, Economia Circular, Sistema de Gestão Integrado e 
Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) à estratégia das 
empresas. Anualmente são premiadas as empresas com melhor gestão de sustentabilidade, de acordo com o 
desempenho nos requisitos da Enel, e as empresas com as melhores práticas em sustentabilidade. 
  
Due Diligence de Direitos Humanos (DDDH): Com o objetivo de promover o respeito aos Direitos Humanos 
Universais e reduzir os riscos, a Enel realiza a cada 3 anos seu processo de DDDH em suas atividades. O 
último ciclo teve início em 2020, envolvendo os principais stakeholders por meio de pesquisas e entrevistas. A 
avaliação do nível de gestão da Enel sobre o tema identificou 95% de integração das políticas da empresa aos 
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7 RECONHECIMENTOS E PREMIAÇÕES* 

Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, contra 73% de aderência 
identificada em 2017. Esse processo gerou um Plano de Ação com 15 iniciativas de melhorias para serem 
executadas entre os anos de 2021 e 2022. Em 2021, o Plano de Ação teve um avanço de 69% das atividades 
planejadas para o biênio. 
   
Rede do Bem: A Rede do Bem, programa de voluntariado corporativo da Enel no Brasil, lançada em 2012, 
tem feito a diferença nas vidas dos nossos colaboradores e de milhares de pessoas que beneficiamos nas 
comunidades. Com o foco de estimular a cidadania e uma cultura de engajamento social, o programa tem um 
formato colaborativo e dinâmico, semelhante a uma rede social, tornando o voluntário protagonista das 
atividades na plataforma, propondo ações e impressões após as atividades. Em 2021, o programa beneficiou 
16 mil pessoas com a atuação de 2 mil voluntários nas 35 atividades, divididas entre “Campanhas Sazonais” 
(surgem ao longo do ano, como arrecadação de donativos, apoio em enchentes, material escolar, etc.), 
“Diversidade” (Mulheres de Energia - Encontros com estudantes do ensino médio e superior, o qual voluntárias 
da Enel falam sobre carreira e vida profissional) e “Natal com Propósito”, onde a Enel mais uma vez foi doadora 
e embaixadora da campanha Natal sem Fome da ONG Ação da Cidadania. 
  
Programa de Cultura da Sustentabilidade “Ser – Sustentabilidade em Rede”: Criado com o objetivo de 
difundir a cultura de sustentabilidade em toda a cadeia de valor – incentivando colaboradores, fornecedores, 
clientes e sociedade a adotar atitudes sustentáveis e criar valor compartilhado. Inspirado nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), e esse ano com um foco especial em Conceitos e Aplicação 
ESG na Enel, o programa se desdobra em 4 frentes: Ser Ambiental, Ser Econômico, Ser Social e Ser Humano, 
e em 2021, alcançou mais de 10 mil participações entre os 56 eventos da iniciativa em todo o Brasil – número 
130% maior quando comparado a 2020.  Foram convidados mais de 40 especialistas externos e internos sobre 
as diversas temáticas tratadas nos debates, dinâmicas e palestras realizados no ano. 
 
Certificações: 
A Enel Green Power Cachoeira Dourada conta com um Sistema de Gestão Integrado (SGI) que busca a 
excelência na qualidade e o constante aprimoramento de seus serviços. A empresa possui as seguintes 
certificações ISO: a 9001 em qualidade, a 14001 em meio ambiente, a 45001 sobre saúde e segurança 
ocupacional e a 37001 em gestão antissuborno. 

 
 
 
 
100 Open Startups 
Somos uma das empresas mais abertas à inovação no Brasil e a organização 100 Open Startups, plataforma 
internacional de maior impacto na geração de negócios ente grandes empresas e startups, reconheceu a Enel 
Brasil como uma das empresas que mais fazem Open Innovation no país. 
 
Empresa Amiga da Criança 
A Enel Brasil recebeu mais uma vez o selo concedido pela Fundação Abrinq, em reconhecimento as diversas 
iniciativa do Grupo voltadas para o apoio e desenvolvimento de crianças e jovens, assim como de engajamento 
no combate ao trabalho infantil em toda a cadeia produtiva. 
  
Empresa Pró-Ética  
A Enel Brasil é reconhecida como uma Empresa Pró-Ética no país por meio da Controladoria-Geral da União 
(CGU) do governo federal. A iniciativa avalia empresas em relação a práticas de prevenção de atos de 
corrupção e outros crimes no âmbito das suas atividades de negócio, nos últimos 2 anos.  A Enel já foi 
reconhecida pelo programa nos anos de 2016 e 2017, quando a premiação era anual, em 2018/2019 quando 
o processo passou a ser bienal e novamente premiada no biênio 2020/2021.  
 
Empresa Mais Digital de 2021 
Prêmio concedido pelo +Digital Institute, reconhece as companhias mais bem posicionadas para enfrentar os 
desafios e colher as oportunidades do mundo digital, em eventos no quais são promovidas palestras, além de 
trilhas de conteúdo, salas de negócios e materiais sobre as melhores práticas de transformação digital. 
 
Certificação Top Employer 
Pela terceira vez consecutiva, a Enel Brasil foi certificada como uma empresa Top Employer. A certificação, 
realizada pelo Top Employers Institute, é internacional e avalia práticas de gestão de RH e condições dos 
colaboradores dentro das organizações. 
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8 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS 

9 AGRADECIMENTOS 

 
 
  
Anuário Época Negócios 360 
Em 2021, a Enel Brasil foi destaque no Anuário Época Negócios 360º, uma das mais importantes premiações 
do País, que ranqueia as 300 melhores companhias brasileiras. Fruto de uma parceria entre a revista Época e 
a Fundação Dom Cabral, a publicação contempla diferentes setores, entre eles, o de Energia. Na dimensão de 
Sustentabilidade, a Enel ficou na 15º posição entre as 300 empresas listadas no Guia de todos os setores. 
 
Reconhecimento do Pacto Global sobre Práticas Empresariais de Direitos Humanos 
O processo de Due Diligence de Direitos Humanos da Enel foi selecionado pelo Pacto Global do Brasil e pelo 
Escritório Regional do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos entre as 12 melhores práticas 
empresariais sobre o tema, em 2021. O processo de seleção envolveu uma chamada pública para as empresas 
apresentarem suas práticas, e as melhores foram selecionadas para compor uma publicação histórica e 
exclusiva de cases sobre Empresas e Direitos Humanos, em comemoração aos 10 anos de lançamento dos 
“Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos”. 

 
 
 
 

 
 

 

 

A Administração expressa seus agradecimentos aos acionistas, conselheiros, parceiros, fornecedores e 
clientes e, em especial, a todos os Colaboradores, sejam próprios ou de empresas parceiras. Reconhece ainda 
que os resultados alcançados em 2021 se tornaram efetivos pelo especial comprometimento, dedicação e 
competência demonstrados. 
 
A Administração. 
 

 

 

 

 

 

 

2021 2020

Acionistas Ações % Ações %

Enel Brasil S.A. 2.914.518.720 99,61% 2.914.518.720 99,61%

Ações em Tesouraria 4.346.357 0,15% 4.346.357 0,15%

Não Controladores 7.185.789 0,24% 7.185.789 0,24%

Total 2.926.050.866 100,00% 2.926.050.866 100,00%

Diretoria Executiva Descrição do Cargo

 Roberta Bonomi Diretor Presidente

 Raffaele Enrico Grandi Diretor Administrativo, Financeiro e de Planejamento e Controle

Fabio Destefani Campos Diretor de Usina

Vago Diretor de Gestão de Energia e Comercialização

 Raffaele Enrico Grandi Diretor de Assessoria Tributária

Janaina Savino Vilella Carro Diretora de Comunicação

 Alain Rosolino Diretor de Recursos Humanos e Organização

Vago Diretora Jurídica

José Nunes de Almeida Neto Diretor de Relações Institucionais

 Anna Paula Hiotte Pacheco Diretora de Regulação

Vago Diretora de Compras
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Relações com Investidores 

Fábio Romanin 

 

Contador Responsável 

Camila Silva de Mello 

CRC 1RS083577/O-5 

Conselho de Administração Membros

Presidente Roberta Bonomi

Conselheiro Julia Freitas de Alcântara Nunes

Conselheira Marcia Massotti de Carvalho


