
 

  

 
Eneva lança Relatório de Sustentabilidade nos padrões GRI/SASB e destaca a importância do gás na transição 

energética 
Documento mostra a inserção mais ampla de aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês) no 

planejamento estratégico da companhia 

 

A Eneva lançou, nesta quinta-feira (24), seu primeiro Relatório de Sustentabilidade nos padrões GRI/SASB. No 
documento, o CEO da companhia, Pedro Zinner, destaca a importância do gás na transição energética para 
uma economia de baixo carbono, substituindo combustíveis fósseis mais poluentes. Segundo ele, o Brasil, por 
suas características singulares, é um país com potencial de expansão da geração com gás natural. “Com isso, o 
consumidor terá uma energia mais limpa e barata”, diz.  
 
“Em um cenário de crescente demanda por energia em todo o mundo, a descarbonização é um tema 
relevante. Nesse contexto, o gás tem papel fundamental como combustível de transição no caminho para uma 
economia de baixo carbono. Por isso, este é um assunto de extrema importância no desenvolvimento do 
portfólio da empresa”, afirma Zinner.   
 
Aqui no Brasil, a implantação da usina termelétrica Jaguatirica II, em Roraima, vai transformar o gás natural do 
Amazonas em energia para o estado, reduzindo as emissões de CO2 em 178.700 ton/ano, por exemplo.  
 
Já os projetos de fechamento de ciclo da companhia em usinas a gás natural do Complexo Parnaíba, no 
Maranhão, evitarão emissões de 1.110.330 ton/ano, quantidade gerada por uma usina termelétrica de ciclo 
aberto. Lá, o vapor produzido pelas usinas vai ajudar a gerar energia ainda mais limpa, contribuindo para o 
atendimento do aumento da demanda por energia no país. Serão 477 MW de capacidade de geração 
adicionada ao sistema elétrico sem qualquer consumo a mais de gás natural.  
 
"Vamos continuar crescendo de forma responsável, fornecendo energia segura, gerando emprego e renda, e 
sempre atentos ao impacto ambiental de nossas operações. Com o objetivo de viabilizar a transição energética 
e assegurar o crescimento do país, continuaremos expandindo nosso modelo de negócio", afirma o chairman 
da companhia Jerson Kelman.  
 
Reestruturação - Nos últimos cinco anos, a Eneva passou por um profundo processo de reestruturação e 
transformação. Ao longo desse período, a administração da empresa fez uma gestão de riscos ativa, 
incorporando critérios ESG em seu processo de decisão de alocação de capital. Um dos resultados desse 
trabalho é o Relatório de Sustentabilidade apresentado pela companhia.  
 
O documento, que ressalta o papel do gás natural na transição energética, é um passo fundamental para a 
inserção mais ampla de aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG, do inglês Environment, Social and 
Governance) no planejamento estratégico da companhia. 
 
"Com a divulgação do Relatório de Sustentabilidade, a Eneva busca dar um passo adiante, dividindo 
informações-chave de performance com seus stakeholders, no intuito de promover a participação ativa destes 
na formatação da estratégia de sustentabilidade da companhia”, afirma Pedro Zinner. “O objetivo deste 
relatório é apresentar um diagnóstico da posição atual da Eneva, de forma direta e transparente, que servirá 
de base para a definição das metas de sustentabilidade", complementa.  
 



 

  

O conteúdo apresentado no relatório traz um panorama geral da companhia e detalhes das ações 
desenvolvidas junto aos stakeholders, no período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019. 
 
"Nosso desempenho foi resultado de sólida execução, investimento contínuo em imperativos estratégicos e 
mais um ano de sucesso na participação em novos leilões de energia. Ampliamos nossa liderança como uma 
das fontes de energia mais competitivas em um mercado em transição e consolidamos nosso reconhecimento 
como parceiro preferencial nas regiões Norte e Nordeste", explica Jerson Kelman.  
 
O Relatório de Sustentabilidade foi elaborado com base nos GRI Standards, observando os Princípios para 
Definição do Conteúdo do Relatório e o Princípio da Materialidade, conforme orienta a Global Reporting 
Initiative (GRI).  
 
O documento também considera os indicadores específicos dos setores de Óleo & Gás e de Energia da 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB), ferramenta que permite a identificação, gestão e 
comunicação dos temas mais relevantes do ponto de vista financeiro e de sustentabilidade, para cada setor.  
 
Sobre a Eneva 
Empresa brasileira integrada de energia, que une a atividade de exploração e produção de gás natural em terra 
à geração de energia. As operações da Eneva estão concentradas no Norte e Nordeste do país e contribuem 
para o aumento da segurança energética das regiões e para a modicidade tarifária. A companhia é responsável 
por 46% da capacidade instalada de geração térmica do subsistema Norte e 11% da capacidade instalada de 
geração a gás do país. 


