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A Neoenergia, por meio desta segunda Comunicação de Progresso, renova 

mais uma vez seu compromisso com o Pacto Global e seus 10 princípios.

Ao participarmos desta iniciativa proposta pela Organização das Nações 

Unidas, expressamos publicamente os princípios e os valores em que acredi-

tamos e que estão presentes em todas as atividades do Grupo Neoenergia. 

Com quatorze anos de atuação no setor elétrico brasileiro, o Grupo 

Neoenergia vem trabalhando continuamente para a implementação de prá-

ticas socioambientais responsáveis na sua gestão, na sua atividade-fim e nos 

relacionamentos com os mais diversos públicos de interesse.  

Temos consciência dos imensos desafios da sustentabilidade, por isso, temos 

buscado desenvolver processos mais eficientes, investido na diversificação 

da matriz energética. A exemplo disso, são os recentes investimentos em 

energia eólica (10 parques no Nordeste arrematados em leilão), de biomassa 

(somos pioneiros na comercialização de fonte de biomassa) e cogeração de 

energia, por meio da aquisição da empresa EnergyWorks.

Também temos inovado na implantação dos projetos de eficiência energé-

tica como, por exemplo, a eficientização de prédios públicos (Teatro Castro 

Alves, em Salvador - BA, com lâmpadas LED). Outro projeto de destaque 

nesta área é o Estádio esportivo de Pituaçu, também em Salvador, que será 

o primeiro estádio com energia solar da América Latina.

Diante disso, temos o prazer de apresentar as principais ações do Grupo 

Neoenergia de 2010, nas áreas de direitos humanos, direitos do trabalho, 

meio ambiente e combate à corrupção.

M E N S A G E M  A O  P R E S I D E N T E
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A Neoenergia é um dos maiores grupos do setor elétrico brasileiro, atuando em toda a cadeia de produção da 

energia elétrica, com negócios nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Atende mais de 

9 milhões de clientes e uma população de 26 milhões na Região Nordeste.

Desde a sua constituição em 1997, o Grupo Neoenergia acumula investimentos de mais de R$ 18 bilhões e hoje já está 

presente em doze estados brasileiros. Suas três distribuidoras, nos estados da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, 

operam 353 mil quilômetros de rede, com uma oferta atual 22,5 mil empregos diretos e indiretos.

Q U E M  S O M O S

Na geração, o Grupo investe no aumento da capacidade 

instalada por meio da construção de novos 

empreendimentos. Com novos ativos adquiridos em 2010, 

vai alcançar até 2018 a capacidade instalada de 4.049 MW. 

São exemplos de novos negócios as participações na Usina 

Hidrelétrica (UHE) Belo Monte (PA), de 11,2 mil MW (10% 

de participação da Neoenergia, ou seja, 1,12 mil MW), 

Teles Pires (MT), de 1.820 MW (50,1% de participação da 

Neoenergia, ou seja, 912 MW), e dez parques eólicos no 

Nordeste, que serão construídos em parceria com a 

Iberdrola Renováveis.

Os negócios do Grupo Neoenergia são pautados por 

uma gestão responsável, com foco no desenvolvimento 

sustentável das regiões onde suas empresas estão 

presentes. Orientada pela agenda do Instituto Ethos, 

investe em projetos com foco na educação, na cultura 

e no meio ambiente.
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Á R E A  D E  A T U A Ç Ã O
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PERFORMANCE
DIREITOS HUMANOS

 

PrincíPio 1 - resPeitar e Proteger os direitos humanos

Compromisso

O Grupo Neoenergia pauta sua relação com seus 

públicos de interesse, colaboradores, acionistas, 

clientes, fornecedores e prestadores de serviços, entes 

públicos, entre outros no respeito mútuo, na ética e na 

transparência. A empresa manifesta, por meio do Código 

de Ética, o compromisso em apoiar e desenvolver ações 

de responsabilidade social, empresarial e de fomento da 

cultura e da educação.
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Sistemas

Gestão de Pessoas 

Ações

Saúde, Segurança e Qualidade de Vida

Performance

A Neoenergia dispõe de um programa de saúde, 

segurança e qualidade de vida estruturado em todas 

as empresas do Grupo: o Energia da Vida, que visa o 

bem-estar dos seus colaboradores diretos e indiretos. 

Dentre as atividades realizadas em 2010, destacam-

se ações voltadas para a saúde e bem-estar, como o 

programa diário de sessões de Shiatsu e a Caminhada 

com a família. 

O Shiatsu é uma técnica de manipulação corporal, 

aplicada nas dependências das empresas do Grupo 

Neoenergia, com sessões que duram em torno de 15 a 

20 minutos, que auxilia no combate ao estresse, à fadiga 

e à tensão.  Em 2010, foram atendidos um total de 

1.876 colaboradores, sendo 70 da holding Neoenergia, 

588 da Coelba, 768 da Celpe e 450 da Cosern.

A holding Neoenergia, anualmente promove a 

Caminhada pela Saúde e Segurança com objetivo de 

estimular a prática de esportes como essência para uma 

vida saudável. A caminhada, extensiva aos familiares dos 

colaboradores, é feita em percurso leve para abranger 

um número maior de participantes, independente das 

condições físicas ou da idade. O trajeto é monitorado 

e orientado por profissionais especializados. Em 2010, 

no mês de novembro, devido a problemas de segurança 

na cidade do Rio de Janeiro, não foi realizada a 

“Caminhada pela Saúde e Segurança”, que encerraria 

a Semana Interna de Prevenção de Acidentes – SIPATs. 

A realização da caminhada ocorreu em 04 de abril de 

2011, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro.
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 O Grupo Neoenergia anualmente realiza a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes. Em 2010, as Sipats 

foram marcadas pela realização de campanhas, palestras 

sobre atividade física e saúde, estresse etc. Além disso, 

foram realizados exames preventivos, medição de pressão 

arterial, detecção precoce do diabetes e do colesterol, 

avaliações físicas, sessões de Shiatsu entre outras. 

Em 2010, durante a Semana da Saúde Neoenergia os 

colaboradores contaram com uma programação repleta de 

atividades visando à busca por uma melhor qualidade de 

vida, como terapias e ginástica laboral.  O foco desta edição 

foi a conscientização para uma alimentação saudável.

Outra iniciativa do Grupo, em 2010, foi a campanha de 

vacinação contra a gripe. Em 2010, foram imunizados 

74% dos colaboradores do Grupo Neoenergia. Em 2010, 

foram aplicadas 3.771 doses da vacina contra o vírus da 

gripe. Essa campanha é realizada todos os anos.
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Sistemas

Gestão de Pessoas 

 

Ações

Recrutamento e Seleção

Performance

O Grupo Neoenergia respeita a diversidade e não 

permite qualquer tipo de discriminação por razão de 

raça, cor, sexo, ideologia, nacionalidade, religião ou 

qualquer outra condição pessoal, física ou social de seus 

profissionais. Esta conduta ética permeia todas as áreas 

de negócio da empresa, inclusive em seus processos de 

recrutamento e seleção de pessoal.

Sistemas

Responsabilidade Social Empresarial 

 

Ações

Apoio a projetos sociais 

Performance

O Grupo Neoenergia e o Instituto Ayrton Senna 

contabilizam resultados positivos na parceria que firmaram 

há cinco anos para apoio ao projeto Educação pela Arte, 

que estimula a melhoria do desempenho escolar de 

crianças e jovens de baixa renda com o desenvolvimento 

de atividades artísticas.  Por meio das distribuidoras do 

Grupo - Coelba, da Bahia, Celpe, em Pernambuco, e 

Cosern, no Rio Grande do Norte - a parceria envolve cinco 

Organizações Não Governamentais (ONGs) – Associação 

Pracatum e Instituto Oyá, na Bahia; Associação Ária 

Social e Movimento Pró-Criança, em Pernambuco; e Casa 

da Ribeira Educação & Cultura, no Rio Grande do Norte 

– que atuam sob orientação do Instituto.

Segundo balanço do ano de 2010, o projeto Educação 

pela Arte possibilitou a capacitação de 65 professores e 

o atendimento a 1.115 crianças e jovens, com idades de 

7 a 18 anos. Entre os beneficiados do projeto, os índices 

de aprovação e evasão escolar, desde a série inicial 

até o ensino médio, foram melhores do que os índices 

médios dos alunos da rede estadual, segundo dados 

do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

A proposta do projeto Educação pela Arte é oferecer 

itinerários formativos com base no ensino de arte, de 

modo que a atividade contribua efetivamente para o 

desenvolvimento do potencial e das competências de 

crianças e jovens e estimule nos alunos o gosto pelos 

estudos e o interesse em permanecer na escola. O 

objetivo é fazer com que eles aprendam com sucesso 

na escola e façam escolhas bem fundamentadas na vida 

pessoal e profissional.

O projeto Educação pela Arte foi desenvolvido pelo Instituto 

Ayrton Senna desde 2002 e, a partir de 2006, passou a 

contar com o apoio das empresas do Grupo Neoenergia.
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No projeto, além das atividades artísticas, os alunos se 

dedicam também a melhorar suas competências cognitivas. 

Os resultados positivos podem ser comprovados na própria 

adesão dos alunos às atividades. Em 2010, os educando 

permaneceram, em média, cerca de 13 horas semanais nas 

ONGs, realizando atividades de arte como dança, teatro e 

música, ou desenvolvendo competências cognitivas como 

resolução de problemas, cálculo, leitura e escrita. 

O impacto das atividades no desempenho escolar dos alunos 

foram significativos, fazendo com que suplantassem seus 

colegas da rede estadual. Na série inicial até a 4ª série, o 

índice de aprovação escolar dos alunos do projeto Educação 

pela Arte chegou a 95,4% para uma média estadual de 

80,4%. Da 5ª à 8ª série, a aprovação dos educandos 

beneficiados pelo Instituto somou 90,3% para uma média 

estadual de 70,7%. No ensino médio, a diferença foi de 

89,8% para 72,1%. 

Os bons resultados também aparecem na permanência dos 

alunos nas escolas. Enquanto mais de 16% dos alunos da 

região Nordeste, que cursam o ensino médio, abandonaram 

suas escolas, nas organizações parceiras esse índice não 

chegou a 4%. Da série inicial à 4ª série, a diferença entre os 

índices de abandono escolar dos alunos das ONGs parceiras e 

dos alunos da região Nordeste foi, respectivamente, de 1,5% 

para 4%. Da 5ª à 8ª série, de 1,3% para 8,9% e no ensino 

médio, de 3,9% para 16,4%.  

Na Bahia, o Projeto acontece com apoio da Coelba em parceria 

com as ONGs Escola Pracatum e Instituto Oyá, em aliança com 

a Coelba, do grupo Neoenergia. Na Pracatum, que trabalha 

com 250 jovens, de 15 a 18 anos, a música é a mola mestra que 

impulsiona todo o processo de aprendizado. O Oyá trabalha 

com 60 jovens, de 6 a 18 anos, com oficinas de dança e de 

música que visam o desenvolvimento cultural e artístico como 

forma de expressão e comunicação.

Em Pernambuco, com apoio da Celpe, a Associação Ária 

Social trabalha com 450 crianças e jovens, de 6 a 18 anos, 

moradores de Jaboatão dos Guararapes e da periferia de 

Recife, com oficinas centradas na dança e na música. Outra 

ONG parceira no estado é o Movimento Pró-Criança, no 

Núcleo Educacional de Coelhos, onde 295 educandos 

da Região Metropolitana de Recife, de 6 a 18 anos, são 

formados em oficinas de artes plásticas, incluindo artesanato 

com cerâmica.
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Sistemas

Comunicação 

 

Ações

Canais de comunicação com os públicos de interesse

Performance

Em 2010, um dos avanços da área de Comunicação do 

Grupo Neoenergia foi a formação de um Grupo Estratégico 

de Comunicação, formado por um representante de 

cada área da empresa. O Grupo se reúne mensalmente 

para fazer leituras de cenário, sugerir pautas, avaliar 

campanhas, eventos e ações da comunicação interna. 
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No Rio Grande do Norte, com apoio da Cosern, o Projeto 

acontece em parceria com o Centro Cultural Casa da Ribeira, 

que beneficia 60 jovens, de 15 a 18 anos, com atividades de 

artes cênicas, incluindo oficinas de figurino, interpretação, 

cenografia, corpo e voz, iluminação e montagem.

Sistemas

Gestão de Pessoas 

 

Ações

Relações trabalhistas

Sistemas

Sociedade  

 

Ações

Mobilização social

Performance

As controladas do Grupo Neoenergia, Coelba, Celpe e 

Cosern e a comercializadora NC Energia são associadas ao 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, uma 

organização não governamental com o objetivo de mobilizar, 

sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de 

forma socialmente responsável. 

Performance

É assegurado ao trabalhador a liberdade de sindicalização. 

Esse compromisso está expresso em cláusula contratual 

de acordo coletivo de trabalho nas empresas controladas 

que possuem este documento. Em 2010, as empresas 

do Grupo Neoenergia Coelba, Celpe, Cosern e Itapebi 

permaneceram com seus acordos coletivos de trabalho com 

seus colaboradores, incluindo cláusula de livre associação. 

O acordo coletivo de trabalho, que formaliza os termos de 

negociações trabalhistas firmados entre as empresas do 

Grupo Neoenergia e os Sindicatos dos Trabalhadores, é 

negociado todos os anos, com validade de um a dois anos.



Sistemas

Sociedade  

 

Ações

Investimento Social

Performance

O Grupo Neoenergia é parceiro da Junior Achievement.  

A     entidade é a maior e mais antiga fundação educativa 

sem fins lucrativos mantida pela iniciativa privada. 

Tem por objetivo de engajar, através do voluntariado, 

profissionais e executivos de empresas na formação 

de jovens para o empreendedorismo. Em 2010, foram 

beneficiados mais de 18 mil jovens pelo projeto 

Junior Achievement, na Bahia e Pernambuco. Como 

mantenedora da Junior Achievement Bahia, a Coelba 

ajudou na realização dos resultados da Associação 

no ano de 2010. Foram beneficiados 7.798 alunos em 

32 escolas no estado da Bahia, contando com 392 

participações de profissionais voluntários e 18 empresas 

mantenedoras. Em Pernambuco, foram atendidos 11 

mil, em 57 escolas públicas e 03 escolas privadas.

Sistemas

Sociedade  

 

Ações

Responsabilidade Social Empresarial 

Performance

Em junho de 2010, por conta das fortes chuvas que 

atingiram o estado de Pernambuco, que causaram o 

rompimento da barragem de um açude e a inundação 

de diversos municípios, milhares de pessoas ficaram 

desabrigadas e sem o abastecimento de energia. A 

Celpe, empresa do Grupo Neoenergia responsável pelo 

serviço no estado, não mediu esforços para restabelecer 

a energia nas áreas atingidas, mobilizando,emregime 

de plantão, 570 trabalhadores da empresa e de suas 

coligadas do Grupo da mesma região, Coelba, da Bahia, 

e Cosern, do Rio Grande do Norte, que trabalharam 

com grande dificuldade, atuando em ruas totalmente  

alagadas e cobertas de lama e entulho. Graças à 

rápida atuação da empresa, nas primeiras dez horas 

de trabalho, mais de 60% das unidades consumidoras 

tiveram a energia restabelecida. Em apenas uma semana 

de trabalho, 94% das unidades consumido-ras foram 

religadas. A concessionária disponibilizou helicóptero, 

veículo de tração 4 por 4, caminhão, camionete, além de 

gêneros de primeira necessidade para a população dos 

municípios em estado de calamidade pública. Agências e 

a sede da Celpe também foram transformadas em postos 

de coleta. Para os dez colaboradores da Celpe, que 

tiveram suas casas alagadas ou destruídas, a empresa 

prestou toda assistência necessária. A Neoenergia abriu 

uma conta bancária para recolher contribuições dos 

demais empregados do Grupo. A Celpe também distribui 

na região afetada 10 mil geladeiras e 50 mil lâmpadas 

econômicas para as vítimas das chuvas por meio do 

seu programa de eficiência energética. Além disso, a 

empresa forneceu a instalação de padrão de entrada 

e fiação elétrica interna dos imóveis danificados pelas 

enchentes, sem custo para os clientes.
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Sistemas

Gestão de Pessoas

Ações

Meu Momento - Programa de Preparação para Aposentadoria 

Performance
O Meu Momento, Programa de Preparação para 

Aposentadoria do Grupo Neoenergia tem o objetivo 

de auxiliar o colaborador para o processo de transição 

da vida profissional para a aposentadoria.  O programa 

visa garantir aos participantes condições de vislumbrar 

novas oportunidades para sua próxima etapa de vida 

e é baseado em ações reflexivas e expositivas através 

de palestras e workshops técnicos e comportamentais. 

Os principais focos do programa são propiciar aos 

trabalhadores elegíveis a possibilidade de construir um 

projeto de vida, atendendo a demandas econômicas, 

sociais e afetivas, que poderá ser seguido após a 

aposentadoria; preparar os líderes destes colaboradores, 

de modo a contribuírem para a melhor a condução 

do processo; orientar e facilitar o processo formal e 

burocrático de obtenção da aposentadoria, incluindo 

estudos e atendimento personalizado sobre o plano de 

previdência privada.

Com esta iniciativa, o Grupo Neoenergia reforça 

seu compromisso com o desenvolvimento de seus 

colaboradores, apoiando quem está para se aposentar 

e garantindo a continuidade do negócio através de 

colaboradores que os substituem. O programa foi 

iniciado em julho de 2010 na Coelba e já está sendo 

implantado nas demais empresas do Grupo. Para 2011, a 

meta é continuar fortalecendo e expandindo ainda mais 

o programa Meu Momento.
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Sistemas

Sustentabilidade / Responsabilidade Social   

 

Ações

Conferência de Sustentabilidade 

Performance

Em 2010, o Grupo Neoenergia promoveu, na Celpe, 

sua 1ª Conferência de Sustentabilidade, cujo tema foi 

“Transforme Palavras em Atitudes”, a fim de debater, 

trocar experiências, buscar caminhos e democratizar as 

informações ligadas ao tema da sustentabilidade.

O evento contou com a participação de palestrantes 

considerados como referência em gestão sustentável 

empresarial, como Global Reporting Initiative (GRI), 

Instituto Akatu pelo Consumo Consciente, Bradesco, 

Instituto Eco-Desenvolvimento e o Grupo Wal-Mart 

Brasil.  O público presente foi formado por representantes 

de empresas, órgãos públicos, organizações não-

governamentais, universidades e demais públicos de 

relacionamento da Companhia, interessados em conferir 

as experiências relatadas pelos convidados. 

Para 2011, a Assessoria de Desenvolvimento Sustentável 

do Grupo Neoenergia está organizando mais uma edição 

da Conferência de Sustentabilidade, que se realizará na 

sede da Coelba, no estado da Bahia.
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Sistemas

Responsabilidade Social

Ações

Cultura 

Performance

A Neoenergia concede, por meio de suas empresas, 

diversos patrocínios a projetos culturais, com recursos 

próprios ou incentivados com dedução fiscal, em nível 

federal, estadual e municipal. O investimento na cultura 

é um dos focos do Programa de Responsabilidade Social 

do Grupo – Energia para Crescer. Em 2010, o Grupo 

investiu R$ 37 milhões nas áreas de cinema, restauração 

de patrimônios históricos, exposições, entre outras. Esse 

montante inclui os investimentos na Lei Rouanet, Lei 

Audiovisual, Câmara Cascudo, Fundo Pernambucano de 

Incentivo à Cultura, Faz Cultura entre outros. 

Dentre as iniciativas apoiadas pelo Grupo Neoenergia, 

destacamos a VI Fliporto, Festa Literária Internacional 

de Pernambuco. A sexta edição, patrocinada pelo Grupo 

Neoenergia, por meio da Celpe e da Termope, fez uma 

homenagem à escritora Clarice Lispector. Cerca de 40 

escritores convidados participaram do evento, entre 

eles Arnaldo Niskier e Moacyr Scliar e, especialistas 

em Clarice Lispector, os biógrafos Nádia Gotlib e o 

americano Benjamin Mose. 

Sistemas

Responsabilidade Social

Ações

Cultura 

Performance

Outro projeto apoiado pelo Grupo Neoenergia é o Paço 

do Frevo, em parceria com a Prefeitura de Recife e a 

Fundação Roberto Marinho. Localizado no Bairro do 

Recife Antigo, o Paço do Frevo será instalado em um 

prédio de destaque dentro do perímetro tomado pelo 

IPHAN. O objetivo do projeto é estimular o aprendizado 

sobre o frevo e promover ações educativas, com a 

realização de oficinas, exposições e apresentações 

especiais. Será um espaço totalmente dedicado à 

celebração do frevo e se tornará uma referência cultural, 

arquitetônica e histórica em todo o país. A fase atual 

do projeto é de recuperação das fachadas do imóvel, 

uma construção de 1.700 m² do século XIX, que está 

sendo toda restaurada. Quando inaugurado, o Paço 

vai oferecer ao público salas de ensaio, um estúdio de 

gravações musicais, biblioteca, salas de aula e de ensaios 

de dança. Também será construído um espaço para 

uma exposição permanente e salas para espetáculos e 

execução de vídeos sobre o frevo. A inauguração do 

Paço do Frevo está prevista para 09/02/2012.
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Compromisso

A Neoenergia, dentro de sua esfera de atuação e de 

influência, está comprometida em evitar a cumplici  

dade nos abusos e violações de   direitos humanos. 

 

Sistemas

Gestão de Pessoas

Ações

Código de Ética 

Performance

O Grupo Neoenergia respeita a diversidade e não 

permite qualquer tipo de discriminação por razão de 

raça, cor, sexo, ideologia, nacionalidade, religião ou 

qualquer outra condição pessoal, física ou social de seus 

profissionais. Esta conduta ética permeia todas as áreas 

 

PrincíPio 2 - imPedir violações de direitos humanos

de negócio da empresa, inclusive em seus processos de 

recrutamento e seleção. Para garantir o cumprimento 

desse Código, o Grupo investe em um Comitê de Ética, 

composto pelos coordenadores de cada Comitê local, 

reunindo representantes de todas as empresas do Grupo. 

Todos os 423 colaboradores que ingressaram no Grupo 

Neoenergia, em 2010, assinaram Termo de Recebimento 

e Conhecimento do Código de ética, declarando ciência, 

concordância e adesão ao documento.

Para 2011, com o objetivo de reforçar a importância das 

diretrizes de conduta (princípios e valores) contidas no 

Código de Ética, a área de Comunicação Interna planejou 

uma série de ações que se estenderão ao longo do ano 

(palestras, campanhas de divulgação nos canais internos etc.) 
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Sistemas

Gestão de Fornecedores

Ações

Contratos 

Performance

A Neoenergia ainda não dispõe de processos e 

procedimentos implementados em relação à aplicação 

de critérios sociais para a gestão e o monitoramento de 

todos os seus fornecedores críticos. No entanto, todos 

os contratos de prestação de serviços e de aquisição de 

materiais das empresas do Grupo Neoenergia contemplam 

cláusulas de respeito aos direitos humanos.

As cláusulas contra o trabalho forçado continuam sendo 

incluídas em 100% dos contratos de prestação de serviços, 

bem como permanecemos atentos a qualquer indício de 

descumprimento que será punido mediante a exclusão do 

cadastro de Fornecedores de Grupo Neoenergia.

As cláusulas descritas nos contratos são:

2.10. A CONTRATADA declara que o processo de 

contratação de seus funcionários é realizado em estrita 

observância à Constituição Federal, que no seu artigo 

7º, inciso XXXIII, proíbe o trabalho de menores de 18 

anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e 

de menores de 16 anos em qualquer trabalho, exceto na 

condição de aprendizes, a partir de14 anos; e 

3.1.1. A CONTRATADA, no intuito de combater a 

exploração do trabalho infantil na cadeia produtiva em 

que atua, obriga-se a não adquirir bens e/ou serviços de 

outras empresas que porventura tenham utilizado mão-

de-obra de crianças ou adolescentes.

Sistemas

Cultura Organizacional

Ações

Comitê de ética 

Performance

O Código de Ética do Grupo Neoenergia procura 

atender a maioria das questões que envolvam situações 

relacionadas à conduta e a ética no ambiente de trabalho 

e nas relações dos colaboradores com seus diferentes 

públicos e a sociedade em geral. No momento, estamos 

em fase de atualização do código, visando mantê-lo 

sempre em linha com o contexto de mídias sociais. Os 

casos que eventualmente possam surgir e que não estão 

detalhados no Código de Ética são direcionados para o 

Comitê de Ética local.

Em 2010, o Comitê de Ética do Grupo Neoenergia não 

registrou nenhum caso de infração as diretrizes contidas no 

Código de Ética.
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DIREITOS DO TRABALHO
 

PrincíPio 3 - aPoiar a liberdade de associação no trabalho

Compromisso

O Grupo Neoenergia respeita a livre associação sindical 

de seus colaboradores, assegurando este compromisso 

em cláusula contratual de acordo coletivo de trabalho nas 

empresas controladas que possuem este documento.

Sistemas

Gestão de Pessoas

Ações

Liberdade sindical 

 

PrincíPio 4 - abolir o trabalho forçado

Compromisso

O Grupo Neoenergia não admite a prática de trabalho 

forçado ou qualquer outra forma de trabalho ilegal.

Sistemas

Gestão de Pessoas

 

Ações

Contratos e Sistemas como Gestão de Fornecedores 

Performance

Os contratos celebrados pelas empresas do Grupo 

Neoenergia contêm cláusula que repudia e proíbe a 

utilização de qualquer forma de trabalho forçado e uso 

de mão-de-obra infantil.

Performance

Em 2010, as empresas do Grupo Neoenergia Coelba, 

Celpe, Cosern e Itapebi permaneceram com seus acordos 

coletivos de trabalho com seus colaboradores, incluindo 

cláusula de livre associação.

É assegurado ao trabalhador a liberdade de sindicalização. 

Esse compromisso está expresso em cláusula contratual 

de acordo coletivo de trabalho nas empresas controladas 

que possuem este documento. Em 2010, as empresas 

do Grupo Neoenergia Coelba, Celpe, Cosern e Itapebi 

permaneceram com seus acordos coletivos de trabalho com 

seus colaboradores, incluindo cláusula de livre associação. 

O acordo coletivo de trabalho, que formaliza os termos de 

negociações trabalhistas firmados entre as empresas do 

Grupo Neoenergia e os Sindicatos dos Trabalhadores, é 

negociado todos os anos, com validade de um a dois anos.
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PrincíPio 5 - abolir o trabalho infantil

Compromisso

O Grupo Neoenergia não admite a exploração de menores, 

bem como não estabelece nenhum relacionamento 

comercial com empresas que porventura tenham 

utilizado mão-de-obra de crianças ou adolescentes.

Sistemas

Cultura Organizacional

Ações

Código de Ética 

Performance

Os contratos celebrados pelas empresas do Grupo 

Neoenergia contêm cláusula que repudia e proíbe a 

utilização de qualquer forma de trabalho forçado e uso 

de mão-de-obra infantil.

Sistemas

Responsabilidade Social Empresarial

Ações

Apoio projetos sociais (Parceria Instituto Ayrton Senna) 

Performance

Em 2010, 1.225 crianças e adolescentes e 63 educadores 

nos estados da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte 

foram beneficiados pelo Educação pela Arte, projeto de 

educação complementar com o uso da arte, apoiado 

pelas empresas controladas do Grupo Neoenergia. Desde 

o início da parceria, em 2006, foram beneficiados 16.954 

jovens beneficiados e 261 professores capacitados.

 

PrincíPio 6 - eliminar a discriminação no ambiente de trabalho

Compromisso

O Grupo Neoenergia respeita a diversidade e não permite 

qualquer tipo de discriminação por razão de raça, cor, 

sexo, ideologia, nacionalidade, religião ou qualquer outra 

condição pessoal, física ou social de seus profissionais.

Sistemas

Gestão de pessoas

Ações

Recrutamento e Seleção 

Performance

O processo de recrutamento e seleção das empresas do 

Grupo Neoenergia está alinhado ao princípio de respeito 

à diversidade, formalizado no Código de Ética. Em seus 

processos de seleção a empresa não permite qualquer 

tipo de discriminação por razão de cor, raça, sexo, 

ideologia, religião ou qualquer outra condição pessoal, 

física ou social de seus profissionais. 
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PROTEÇÃO AMBIENTAL
 

PrincíPio 7 - aPoiar uma abordagem Preventiva aos desafios ambientais

Compromisso

O Grupo Neoenergia expressa por meio de sua Política de 

Meio Ambiente as diretrizes ambientais a serem seguidas 

por todos os colaboradores das suas empresas, diretos, 

indiretos, norteando a atuação nas atividades de geração, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica com práticas ambientalmente sustentáveis, que 

minimizem os impactos nos recursos naturais.

Sistemas

Gestão Ambiental

Ações

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

Performance

Em 2010, a Termope, empresa do Grupo Neoenergia, 

manteve sua certificação de Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA), na auditoria de manutenção da certificação na 

norma NBR ISO 14001:2004. Desde 2006, a Termope, 

primeira termelétrica do Nordeste e a segunda do Brasil 

a conquistar essa certificação, é auditada pela Fundação 

Carlos Aberto Vanzolini. Nos últimos 4 anos, a usina 

manteve a certificação na norma NBR ISO 14001:2004. 

Um exemplo das ações da usina a favor do meio 

ambiente é a doação de mudas que acontece desde 

2007 para ajudar no reflorestamento dos bairros da 

cidade. Em 2010, a Termope doou 3.000 mudas de 

plantas nativas para a Secretaria de Meio Ambiente do 

Município de Cabo de Santo Agostinho, divididas em 

mudas de Ipê, Ingá e Pau-Brasil. Estas plantas serão 

utilizadas para reflorestamento de áreas desmatadas 

da região. 

A Termope, em 2010, teve como meta, contratar 

e implantar no mínimo dois projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento na área de Meio Ambiente. Em 2010, 

a usina contratou três projetos na área ambiental, 

reforçando ainda mais o seu compromisso com a Política 

de Meio Ambiente do Grupo Neoenergia.

Sistemas

Meio Ambiente

Ações

Reciclagem 

Performance

Em 2010, a holding Neoenergia fechou parceria com 

a ONG Tem Quem Queira. A instituição utiliza lonas e 

banners vinílicas como matéria-prima para fabricação 

de diversos produtos feitos por presidiários do Núcleo 

Prisional Ferreira Viana Neto, em Niterói (RJ). Todo o 

material de comunicação confeccionado para a festa de 

final de ano da holding, foi doado para a ONG e foram 

transformados em nécessaires para os colaboradores. A 

idéia da parceria é estimular a reciclagem e o descarte 

correto dos materiais de campanhas, como também 

mostrar para os trabalhadores os benefícios do reuso e 

da reciclagem de forma que eles se sintam estimulados 

a adotar a mesma postura no seu dia-a-dia.
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Sistemas

Meio Ambiente / Eficiência Energética

Ações

Eficiência Energética – Energia Verde 

Performance

O Energia Verde é um projeto de Eficiência Energética 

do Grupo Neoenergia que oferece a clientes que 

consomem mais de 100 kWh/mês dois bônus de 

desconto de até R$ 500,00. O valor é creditado na 

conta de luz para troca de geladeira, freezer e ar 

condicionado por equipamentos novos com Selo 

Procel de economia de energia. Em compensação, 

o cliente efetua uma doação - entre R$ 120 e R$ 

240,00 - para projetos de reflorestamento voltado 

para o estabelecimento de corredores ecológicos, que 

irão unir importantes fragmentos protegidos de Mata 

Atlântica nos três estados participantes. O projeto do 

Corredor Ecológico Monte Pascoal – Pau Brasil, do qual 

o Grupo Neoenergia é parceiro por meio do Energia 

Verde, é o primeiro projeto brasileiro de restauração 

florestal a receber o selo Clima, Comunidade e 

Biodiversidade (CCB). Considerado o mais importante 

certificado internacional para retirada de carbono, o 

selo CCB atesta que o projeto é capaz de, ao mesmo 

tempo, minimizar os efeitos das mudanças climáticas, 

dar, o número de 2.876 clientes inscritos (Coelba, 

Cosern e Celpe).  Os trabalhos de reflorestamento 

são realizados pelo Instituto BioAtlântica – IBio, na 

Bahia, Amane em Pernambuco e pela Universidade 

Potiguar no Rio Grande do Norte, organizações que 

visam à conservação e restauração da Mata Atlântica 

e seus ecossistemas associados, incluindo formações 

florestais, restingas, manguezais, áreas costeiras 

e marinhas. O Energia Verde, já restaurou, até o 

momento, uma área de 17,5 hectares, o equivalente 

a 10 estádios de futebol (referente aos 100 hectares 

previstos na 1ª parte do projeto 2009 -10), nos três 

estados.  A previsão é de que seja alcançada ao 

término das contribuições uma área equivalente a 

170 ha. Para 2011, o projeto prevê a troca de cerca de 

10 mil equipamentos eletrodomésticos e doação de 

aproximadamente 150 mil lâmpadas fluorescentes.
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PrincíPio 8 - Promover a resPonsabilidade ambiental

Compromisso

O Grupo Neoenergia manifesta por meio do seu 

Código de Ética seu compromisso em apoiar o poder 

público na defesa do meio ambiente, desenvolvendo e 

direcionando suas atividades para a consecução real do 

desenvolvimento sustentável.

Sistemas

Meio Ambiente

Ações

Projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)  

Performance

A Neoenergia obteve, em maio de 2011, o registro da 

Organização das Nações Unidas (ONU) de projeto de 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) para 

emissão de créditos de carbono baseado na redução 

de emissões da operação das Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs) do Grupo. As usinas beneficiadas 

foram as PCHs Goiandira, construída no Rio Veríssimo, 

em Goiás; Pirapetinga e Pedra do Garrafão, construídas 

no Rio Itabapoana, divisa do Rio de Janeiro com Espírito 

Santo; e Sítio Grande, construída no Rio Grande, na Bahia.  

O processo para aprovação do projeto de MDL das pchs 

foi bastante complexo e durou 3 (três) anos, período 

correspondente a sua concepção. O registro do MDL foi 

aprovado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), que autorizou 

a emissão, por sete anos, dos Certificados de Redução 

de Emissões (CERs) de Gases de Efeito Estufa (GEE) - 

os créditos de carbono para serem comercializados 

no âmbito do Protocolo de Quioto, gerando recursos 

para as empresas. O MDL é a principal ferramenta das 

Nações Unidas de mitigação do aquecimento global. 

Para obter seu registro, o projeto da Neoenergia 

passou por várias etapas, que englobaram a elaboração 

do Documento de Concepção do Projeto DCP, a sua 

validação por empresa creditada nas Nações Unidas, a 

aprovação pela Comissão Interministerial de Mudança 

Global do Clima CIMGC, ligada ao Governo Brasileiro; 

e intervenções e questionamentos da ONU nesta etapa 

final.  Para concretizar a venda dos créditos de carbono 

deste primeiro ano, o projeto passará agora pelas 

etapas de monitoramento e verificação, a ser feita 

também por empresa credenciada junto à ONU, para 

acompanhamento das reduções de emissões das PCHs. 

O Documento de Concepção de Projeto (DCP) do MDL 

das PCHs da Neoenergia já está publicado no site das 

Nações Unidas, no endereço: 

h t t p : / / c d m . u n f c c c . i n t / P r o j e c t s / D B / S G S -

UKL1268728393.62/view



Sistemas

Meio Ambiente

Ações

Projeto Logisverde  

Performance

Em 2010, o Logisverde, projeto de logística reversa do 

Grupo Neoenergia atingiu a marca de 12 mil carretéis 

reaproveitados, o que equivale a cerca de 4 mil árvores 

de pinus preservadas. Esse resultado foi possível graças 

à expansão do projeto para as demais distribuidoras 

do Grupo Neoenergia, como previsto no segundo 

relatório de Comunicação de Progresso, enviado em 

2010. Inicialmente o projeto havia sido implementado 

como projeto piloto na Coelba e atualmente encontra-se 

implementado também na Celpe e na Cosern.

O Logisverde é um projeto de logística reversa (embalagens 

e materiais retornam para o início da cadeia produtiva) 

que reutiliza carretéis de madeira onde são enrolados 

cabos de energia elétrica usados pelas distribuidoras 

Coelba, Celpe e Cosern. Depois que são utilizados, os 

carretéis são devolvidos para os centros de distribuição, 

desmontados e embalados. Depois, são enviados aos 

fornecedores iniciais, que reutilizam essas bobinas. 

O projeto foi viabilizado por meio de parceria entre as 

distribuidoras e as empresas prestadoras de serviços 

elétricos, fornecedores, fabricantes de carretéis de madeira 

e operador logístico Amara Brasil. No total, são quase 70 

empresas trabalhando em sintonia com o projeto.
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Sistemas

Meio Ambiente

Ações

Conscientização Socioambiental 

Performance

Em 2010, para comemorar o Dia da Árvore, celebrado 

em todo o Brasil, em 21 de setembro, as empresas do 

Grupo Neoenergia promoveram uma série de ações.   

Na Coelba foi realizado em 17/9, o “Encontro de Meio 

Ambiente”. No evento, foram doadas 350 mudas de 

plantas.  Na UHE Itapebi, a data foi comemorada em 

24/9, com o plantio de mudas como o Ipê, Jacarandá da Bahia e Pau Brasil. Na PCH Sítio Grande a data foi comemorada 

por meio do seu Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social. A usina realiza campanha com o tema “Semana 

da Árvore” nas escolas da região. Nas PCHs Goiandira e Nova Aurora comemoraram com a doação de 1.000 mudas de 

espécies do Cerrado, para o Projeto ‘Dedo Verde’ da Prefeitura. Em Dardanelos, em Aripuanã (MT), onde se localiza 

a usina de Dardanelos, a empresa promoveu a campanha “Adote uma Árvore”. A campanha aconteceu em escolas 

municipais com mudas de árvores frutíferas doadas pela empresa. Os alunos participaram de palestras e assistiram a 

vídeos sobre a importância de plantar e cuidar das árvores. Nas três distribuidoras do Grupo, uma das ações de grande 

importância na preservação e conservação ambiental é a utilização de redes elétricas protegidas.   

Em 2010, as empresas Goiás Sul, Rio PCH1 e Bahia 

PCH1 produziram aproximadamente 145.500 

mil mudas de árvores para reflorestamento. Já a 

UHE Dardanelos produziu 450 mil mudas neste 

período. A produção de mudas tem como objetivo 

recuperar áreas que foram degradadas durante a 

implantação dos empreendimentos, atendendo às 

exigências dos Órgãos Ambientais.
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PrincíPio 9 - encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente

Compromisso

O Grupo Neoenergia, dentro de sua esfera de atuação 

e de influência, está comprometido com estímulo 

ao uso de tecnologias que não agridem ao meio 

ambiente.

Sistemas

Meio Ambiente

Ações

Eficiência Energética - Investimento Energia Solar 

Performance

O projeto de eficientização energética do Grupo 

Neoenergia, por meio da Coelba, vai transformar 

o estádio de Pituaçu, em Salvador, no primeiro 

da América Latina com suprimento de energia 

solar fotovoltaica. Serão investidos no projeto do 

estádio de Pituaçu cerca de R$ 5,5 milhões. O 

projeto foi aprovado pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) no âmbito do Programa 

de Eficiência Energética da Coelba em 2010 e será 

realizado em parceria com o Governo do Estado 

da Bahia e apoio técnico do Programa Energia do 

Governo Alemão (GIZ). A energia do estádio será 

usada nas suas instalações, permutando com a 

energia fornecida pela Coelba. O projeto vai gerar 

uma economia de 630 MWh/ano, equivalentes a 

cerca de R$ 200 mil reais por ano.
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Sistemas

Geração de Energia

Performance

Em 2010, a Neoenergia, em parceria com a Iberdrola 

Renováveis venceu o leilão que irá construir nove parques 

de geração de energia eólica no Brasil. Os parques serão 

construídos na região Nordeste, sendo dos no estado 

da Bahia (Caetité 2 e Caetité 3) e sete no estado do 

Rio Grande do Norte (Arizona 1, Calango 1, Calango 2, 

Calango 3, Calango 4, Calango 5 e Mel 02). Este será o 

primeiro empreendimento de geração eólica do Grupo 

Neoenergia, que já possui capacidade instalada total de 

2.938 MW, incluindo usinas em operação, em construção 

e a serem iniciados, de origem hidráulica e térmica. 

Ações

Diversificação Matriz Energética  



CONTRA A CORRUPÇÃO
 

PrincíPio 10 - combater a corruPção em todas as suas formas inclusive extorsão e ProPina.

Compromisso

O Grupo Neoenergia não admite nenhuma forma de 

corrupção. Para isso possui um Comitê de Auditoria, 

referendado pelo Conselho de Administração, que 

tem como função zelar pelo cumprimento das leis, 

normas internas e reguladoras das atividades do Grupo 

Neoenergia, examinar o grau de cumprimento das 

práticas de boa governança entre outros. Em todas 

as relações com seus públicos de interesse, o Grupo 

Neoenergia mantém uma relação ética e de respeito, 

bem como investe na adoção de boas práticas de 

governança corporativas e de mecanismos de controle 

para empresas de capital aberto.

Sistemas

Código de Ética 

Ações

Comportamento Ético  

Performance

O Código de Ética do Grupo Neoenergia estabelece que 

os profissionais no desenvolvimento da sua atividade 

profissional não podem dar nem aceitar presentes, 

favores ou qualquer tipo de benefício direto ou indireto, 

nem sob forma de empréstimo ou adiantamento. 

Mantida a cordialidade nas relações profissionais e 

empresariais, excepcionalmente, dar pre-sentes e aceitar 

presentes será permitida se decorrerem de relações 

comerciais usuais, como almoços, brindes de valores não 

significativos e institucionais e eventos artísticos.  

Todos os 423 colaboradores que ingressaram no Grupo 

Neoenergia, em 2010, assinam Termo de Recebimento e 

Conhecimento do Código de ética, declarando ciência, 

concordância e adesão ao documento. 

Sistemas

Governança Corporativa   

Ações

Conselho Fiscal  

Performance

A atuação do Conselho Fiscal auxilia a governabilidade 

da Companhia e seu funcionamento está previsto em 

caráter permanente no Estatuto. Garante o exercício do 

direito dos acionistas de fiscalizar a gestão dos negócios. 

Sua função fiscalizadora independente é reforçada pela 

atuação individual dos conselheiros prevista em lei. As 

atribuições do Conselho Fiscal conferidas pela lei não 

poderão ser outorgadas a outro Órgão da Companhia. Em 

2010, foram realizadas 12 reuniões pelo Conselho Fiscal.
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Sistemas

Governança Corporativa   

Ações

Transparência na gestão e na divulgação da informação  

Performance

A Neoenergia se baseia em uma política de Governança 

Corporativa que tem como pilares a transparência e 

equidade. Em 05 de outubro de 2005 foi assinado o 

Acordo de Acionistas da Companhia que prevê, dentre 

outras coisas, a criação de comitês que tem como objetivo 

estabelecer fóruns de discussão de áreas específicas 

de forma a auxiliar ao Conselho de Administração a 

tomada de decisão. A estrutura de governança também 

tem como característica a presença de Diretores 

Executivos nas diretorias das empresas controladas e 

do Diretor Presidente nos Conselhos de Administração 

das empresas controladas. A adoção de um modelo de 

gestão único permitiu o alinhamento das estratégias, 

a unificação dos processos e a obtenção de ganhos de 

escala. Para criar facilidade e transparência foi criado 

um site de investidores onde ficam disponíveis todas as 

apresentações e material necessários para participação 

das reuniões bem como são confeccionados Manuais 

de Participação dos Acionistas, quando da realização 

das Assembléias Gerais.

26  | Comunicação de Progresso Neoenergia 2011



www.neoenergia.com


