
Processo de 
materialidade
No processo de relato, a materialidade ajuda a 
determinar a relevância de diversos assuntos 

desempenho da organização. A construção da 
chamada Matriz de Materialidade é o resultado 
de uma metodologia que avalia diversos temas 

os coloca em ordem de relevância, direcionando 
os assuntos e ações essenciais que devem 
movimentar o pensamento estratégico da Chesf 
no período.

empregados, fornecedores, comunidade, 
governo, sociedade, sindicatos e entidades de 
classe) são aqueles afetados de forma direta 
e indireta pelos resultados e ações da Chesf e 

a avaliação dos assuntos essenciais que devem 

ser tratados pela empresa a cada período. 
Eles são consultados de forma perene, com 
pesquisas anuais de clima para os empregados, 
pesquisas de satisfação entre os fornecedores, 
comunicação constante (por meio de reuniões 
presenciais, comunicados ou e-mails) com as 
entidades de classe, sindicatos, comunidades 
de entorno das operações e acionistas.
Para o ciclo 2014 (base 2013), o estudo foi 
realizado por meio da análise de documentos 
da Chesf, informações provenientes do canal 
digital voltado a análises de risco reputacional e 
com a realização de reuniões que envolveram os 
principais executivos e líderes da organização, algo 
de extrema importância em virtude das mudanças 
internas pelas quais a Chesf está passando. O 
mesmo processo terá continuidade no próximo 
ciclo (2015 – base 2014), com a extensão da 
consulta para os principais stakeholders.
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Matriz de materialidade

1. Desempenho operacional

2. Funcionários e emprego

3. Água

4. Mudanças Climáticas

5. Questões de Conformidade

6. Biodiversidade

8. Comunidades

9. Resíduos

10. Saúde e Segurança

11. Corrupção e Gestão da Ética

12. Direitos Humanos

13. Modernização de ativos
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Com base nesse estudo, foram 

sendo quatro deles críticos, sete 
importantes e dois potencialmente 
materiais que estão sendo 
tratados dentro das ações do 
planejamento estratégico anual 
da empresa. São eles: 
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Vista da Ilha do Urubu, em Angiquinho (AL)


