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1. Mensagem do Presidente  

 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2009. 

 

O setor elétrico é um setor sensível a questões de sustentabilidade, uma vez que a energia 

é um elemento indissociável do desenvolvimento da sociedade. Para o enfrentamento dos 

desafios inerentes às suas atividades, as empresas do setor elétrico precisam se articular 

com seus públicos e agentes interessados de modo a encontrar soluções de alto valor 

agregado para o seu negócio e para a sociedade.  

Consciente dessa realidade, o Grupo Neoenergia, representado por sua holding e seis 

empresas controladas – Coelba, Celpe, Cosern, Itapebi, Termopernambuco e NC Energia – 

aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas (ONU) em defesa de dez princípios universais 

relacionados aos Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção ao Meio Ambiente e 

Combate à Corrupção. 

Por meio desta primeira Comunicação de Progresso (COP), a Neoenergia expressa 

publicamente o seu engajamento ao Pacto Global, confirmando a continuidade deste 

compromisso, com o relato das suas práticas de negócios alinhadas aos dez princípios e 

metas para evolução.  

A adesão da Neoenergia e suas controladas ao Pacto Global, que insere o Grupo à rede 

mundial de signatários desta importante iniciativa, é condizente com os princípios que 

norteiam nossos negócios. O posicionamento do Grupo com este modelo de gestão está 

confirmado em sua missão de “ser um Grupo de referência em energia, buscando o 

constante compromisso com rentabilidade, qualidade, segurança, ética e responsabilidade 

socioambiental, de forma a contribuir com o desenvolvimento do País”. 

O empenho do Grupo na promoção do desenvolvimento sustentável vem sendo construído 

de forma compartilhada com seus públicos, levando em conta a gestão dos impactos 

econômicos, sociais e ambientais decorrentes dos seus negócios. Aderir ao Pacto Global 

demonstra a preocupação da Neoenergia e suas controladas de minimizar esses impactos, 

com base na premissa de que o sucesso empresarial está atrelado ao desenvolvimento da 

sociedade. 

 
Marcelo Maia de Azevedo Corrêa 

Diretor Presidente do Grupo Neoenergia 
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2. Sobre a Neoenergia 

 

A Neoenergia é a holding do Grupo Neoenergia, terceiro maior investidor privado do setor 

elétrico brasileiro, que controla vinte empresas com atividades em todos os segmentos da 

cadeia de produção de energia elétrica – geração, transmissão, comercialização e 

distribuição. O Grupo foi fundado em 1997, tendo como acionistas controladores a PREVI - 

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (49%), o Grupo Iberdrola (39%), 

da Espanha, e o Banco do Brasil Investimentos- BBI (12%). 

Suas empresas controladas em operação são as distribuidoras Companhia de Eletricidade 

do Estado da Bahia (Coelba), Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) e Companhia 

Energética do Rio Grande do Norte (Cosern), as geradoras Itapebi e Termopernambuco, a 

comercializadora NC Energia e a geradora e transmissora Afluente. Possui outras treze 

empresas, responsáveis por novos negócios de geração e transmissão.  

No segmento de distribuição, o Grupo é o maior do País em número de clientes, com 8 

milhões de unidades consumidoras atendidas em 2008 nos estados da Bahia, de 

Pernambuco e do Rio Grande do Norte. No segmento de geração, possui capacidade 

instalada de 1.100 megawatts (MW) e investe na construção de oito novas hidrelétricas, que 

ampliarão a capacidade do grupo em mais 678 MW.  

As empresas do Grupo estão subordinadas à regulação da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) e, no caso das companhias de capital aberto, também à regulação da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

O Grupo Neoenergia adota uma política de Governança Corporativa sustentada nos pilares 

da transparência e da equidade e que tem como principais estruturas os conselhos de 

administração e fiscal e seus comitês de assessoramento. O modelo de gestão sustentável 

do Grupo é orientado pelas suas políticas Financeira, de Responsabilidade Social e de 

Sustentabilidade, de Meio Ambiente, de Gestão de Pessoas, de Divulgação de Fatos 

Relevantes e Preservação de Sigilo, Código de Ética, Missão, Visão, Valores e Princípios, 

apoiado pelos comitês de Ética e de Responsabilidade Social. 

O Grupo Neoenergia possui um Programa de Responsabilidade Social, o Energia Para 

Crescer, adotado por todas as suas empresas, que é responsável pela implementação de 

projetos socioambientais nas áreas de educação, cultura e meio ambiente. Em 2008, o 

Grupo investiu R$ 745,429 milhões em ações de responsabilidade socioambiental. Os 

investimentos para o público externo foram voltados para a universalização do serviço nas 

áreas rurais, o consumo consciente da energia e a geração de renda de comunidades 

carentes. 
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Em 31 de dezembro de 2008, o Grupo empregava uma força de trabalho de 21.677 

colaboradores, sendo 5.193 colaboradores diretos e 16.484 indiretos, a maior parte alocada 

nas empresas de distribuição de energia.  

O lucro líquido consolidado no exercício foi de R$ 1,4 bilhão e o mesmo montante realizado 

em investimentos. Deste total, R$ 1,1 bilhão foram aplicados na ampliação e melhoria da 

rede de distribuição das três distribuidoras, que resultaram na ligação de 436 mil novos 

clientes rurais dentro do Programa Luz Para Todos, realizado em parceria com o Governo 

Federal, e R$ 300 milhões aplicados na construção das novas geradoras.  

 

3. Relacionamento com Stakeholders 

 

O Grupo Neoenergia adota uma Política de Responsabilidade Social e de Sustentabilidade 

que estabelece diretrizes para um modelo de gestão socialmente responsável em todas as 

atividades de suas empresas, construído permanentemente na relação com os seus 

diferentes públicos, visando à criação de valor ao negócio e à contribuição para uma 

sociedade sustentável.  

Este posicionamento é uma demonstração de que as empresas do Grupo consideram como 

prioridade o diálogo com todos os públicos relacionados com o seu negócio, sejam estes 

acionistas, colaboradores diretos e indiretos, clientes, fornecedores, autoridades 

regulatórias, governos, comunidade do entorno e sociedade em geral. 

Para cada um desses públicos, a holding Neoenergia e suas empresas controladas 

possuem canais de comunicação estruturados, que permitem o diálogo comunicação 

transparente e a busca da compreensão dos respectivos interesses de cada parte. 

 

4. A Neoenergia e o Pacto Global 

 

Em dezembro de 2006, o Conselho de Administração da Neoenergia aprovou a adesão da 

holding Neoenergia e seis empresas controladas – Coelba, Celpe, Cosern, Itapebi, 

Termopernambuco e NC Energia – ao Pacto Global das Nações Unidas. No primeiro 

semestre de 2007, as empresas comunicaram sua adesão em carta enviada ao secretário-

geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, recebendo a confirmação da Secretaria Geral do 

Pacto de que passavam a integrar a rede mundial de empresas e instituições 

comprometidas com a defesa de dez princípios de Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, 

Meio Ambiente e Combate à Corrupção.  
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A adesão da Neoenergia ao Pacto Global foi divulgada aos seus acionistas, aos seus 

colaboradores e à opinião pública por meio de cartas, informes internos e release publicado 

no site da empresa na Internet (www.neoenergia.com), sempre com citação na íntegra dos 

dez princípios, visando a ampliar a sua publicidade. 

A elaboração do Comunicado de Progresso das novas signatárias do Pacto Global do Grupo 

Neoenergia foi feita de forma compartilhada pelas sete empresas, coordenada pelo Comitê 

de Responsabilidade Social do Grupo.  
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5. Evolução nos princípios 

 

 
      5.1. Políticas, Programas, Sistemas e Ações d o Ciclo 2007/2008  
 
 
PACTO GLOBAL

OITO METAS DO MILÊNIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Início Término

1
Política de Responsabilidade Social e de Sustentabilidade: estabelecer diretrizes de um modelo 
de gestão socialmente responsável

2005 Contínuo

2 Programa Energia para Crescer: estruturar Programa de Responsabilidade Social 2005 Contínuo

3
Comitê de Responsabilidade Social do Grupo Neoenergia: assegurar a estratégia e a 
padronização das ações de Responsabilidade Social

2008 Contínuo

4 Código de Ética: ser referência em conduta pessoal e profissional de todos os colaboradores 2006 Contínuo

5 Comitê de Ética: dar suporte à aplicação do Código de Ética 2007 Contínuo

6 Política de Gestão de Pessoas: estabelecer diretrizes para gestão dos colaboradores 2006 Contínuo

7 Cartilha de Gestão de Pessoas: divulgar o Sistema de Gestão de Pessoas do Grupo Neoenergia 2006 Contínuo

8 Potencializar: unir todas as ações para o desenvolvimento do colaborador 2007 Contínuo

9 Gestão de Fornecedores: estabelecer compromissos éticos com fornecedores 2005 Contínuo

10 Direitos Humanos: divulgar a Declaração Universal dos Direitos Humanos para reflexão 2008 Contínuo

11 Política de Saúde e Segurança: buscar a melhoria contínua das condições de trabalho 2005 Contínuo

12 CIPAs - Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 1997 Contínuo

13
Energia da Vida: atuar na melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida dos colaboradores, 
dos parceiros e da comunidade 2005

Contínuo

14
Projetos com foco em educação, cultura e meio ambiente: contribuir para a inclusão social e a 
formação da cidadania.

1997 Contínuo

15 Governança Corporativa/Lei Sarbanes-Oxley: assegurar transparência e controle 2008 2009

16 Governança Corporativa/Projeto Controle de Acesso SAP: redefinir os perfis de acesso ao SAP 2007 2009

17

Política da Segurança da Informação: disciplinar a utilização adequada da informação mediante 
termo de compromisso

2005 Contínuo

18

Política de Meio Ambiente do Grupo Neoenergia: estabelecer diretrizes ambientais das empresas 
controladas com o objetivo de preservar o meio ambiente e minimizar os impactos

2005 Contínuo

19 Gestão de impactos socioambientais 1997 Contínuo

20 Auditoria Interna: garantir ao Grupo a supervisão eficaz dos sistemas de controle interno 2003 Contínuo

DataPrincípios do Pacto Global Oito Metas do Milênio
Projetos / Programas / Sistemas de Gestão / Partici pações e Políticas

Respeitar e 

proteger os 

direitos humanos

Impedir violações 

de direitos 

humanos

Apoiar a liberdade 

de associação no 

trabalho

Abolir o trabalho 

forçado

Abolir o trabalho 

infantil
Eliminar a 

discriminação no 

ambiente de trabalho

Apoiar uma abordagem 

preventiva aos desafios 

ambientais

Promover a 

responsabilidade 

ambiental

Encorajar tecnologias 

que não agridem o meio 

ambiente

Combater a corrupção em todas as 

suas formas, inclusive extorsão e 

propina

DIREITOS HUMANOS DIREITOS  DO TRABALHO PROTEÇÃO AMBIENTAL CONTRA A CORRUPÇÃO

 

 

      

   5.2. Detalhamento das Ações 
 
 

1. Política de Responsabilidade Social e de Sustent abilidade 

O Grupo Neoenergia aprovou em 2005 uma Política de Responsabilidade Social e de 

Sustentabilidade, com diretrizes para um modelo de gestão socialmente responsável em 

todas as atividades de suas empresas, construído permanentemente na relação com os 

seus diferentes públicos, visando à criação de valor ao negócio e à contribuição para uma 

sociedade sustentável.  
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A Política estabelece como foco para os investimentos sociais das empresas as áreas de 

Educação, Cultura e Meio Ambiente. A divulgação da Política foi feita por meio da 

publicação da revista corporativa do Grupo, Neoenergia Total, com a tiragem de seis mil 

exemplares.  

2. Programa de Responsabilidade Social Energia para  Crescer 

O Energia para Crescer é o Programa de Responsabilidade Social do Grupo Neoenergia, 

criado em 2005 para abrigar as ações social e ambientalmente responsáveis das empresas 

controladas. O Programa desenvolve projetos alinhados à Política de Responsabilidade 

Social e de Sustentabilidade do Grupo Neoenergia, com foco nas áreas de Educação, 

Cultura e Meio Ambiente. 

3. Comitê de Responsabilidade Social do Grupo Neoen ergia 

O Comitê de Responsabilidade Social do Grupo Neoenergia foi criado em novembro de 

2008 com o objetivo de implementar em todas as suas empresas o modelo de gestão social 

e ambientalmente responsável, alinhando as melhores práticas já desenvolvidas e 

estimulando novas ações com este compromisso. A criação do Comitê foi prevista na 

Política de Responsabilidade Social e de Sustentabilidade do Grupo Neoenergia e se 

pautará pelas suas diretrizes.  

4. Código de Ética 

O Código de Ética do Grupo Neoenergia foi lançado em novembro de 2006, com a 

finalidade de ser uma referência para conduta pessoal e profissional de todos os 

colaboradores, baseado em valores e princípios que sustentarão o alcance da missão das 

empresas. O Código formaliza a relação direta das empresas do Grupo com seus 

colaboradores, clientes, acionistas, fornecedores, prestadores de serviço, mercado e entes 

públicos. 

O documento foi elaborado por um grupo de representantes das empresas do Grupo e no 

seu lançamento foi distribuído a 100% dos colaboradores diretos, num total de 5.187 em 

2006, que também assistiram a palestras de conscientização sobre ética.  

Além da distribuição, o Código foi amplamente divulgado em campanhas de comunicação 

pela Intranet, revistas e murais, e também para o público externo, com a publicação nos 

sites das empresas do Grupo. O documento também passou a integrar o kit de boas-vindas 

aos novos colaboradores. 

5. Comitê de Ética 

A Neoenergia constituiu em 2007 o Comitê de Ética do Grupo Neoenergia, formado por 

representantes de todas as empresas controladas, com a responsabilidade de garantir a 

aplicação do Código de Ética e da mediação em questões que impactem a integridade 
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profissional e pessoal dos colaboradores e, consequentemente, a imagem da empresa. O 

Comitê tem como atribuições zelar para que as estratégias relacionadas ao Código sejam 

cumpridas, bem como recomendar ações para divulgação e internalização de preceitos 

éticos e morais que o regem, preservando o sigilo sobre todas as informações recebidas.  

As empresas do Grupo disponibilizam para os colaboradores um canal de comunicação 

exclusivo para denúncias de violações ao Código e sugestões de melhoria por meio de 

endereço eletrônico (etica@empresa.com.br) e espaço específico nas Intranets das 

empresas chamado Fale Com o Comitê de Ética, com preservação da identidade.  

6. Política de Gestão de Pessoas 

O Grupo Neoenergia possui uma Política de Gestão de Pessoas, adotada por todas as 

empresas controladas, que estabelece práticas norteadoras para as relações com seus 

colaboradores, como oportunidades iguais de aprendizado profissional; coerência com os 

princípios e os valores éticos do Grupo; remuneração justa; adequadas condições de saúde, 

segurança e ambiente de trabalho, etc. 

A Política abrange 100% dos colaboradores diretos das empresas do Grupo, 5.193 ao fim 

do exercício de 2008.    

7. Cartilha de Gestão de Pessoas 

A Cartilha de Gestão de Pessoas foi criada em 2006, com o objetivo de divulgar a todos os 

colaboradores do Grupo Neoenergia o sistema de Gestão de Pessoas, as Políticas de 

Desenvolvimento de Pessoas, Remuneração, Benefícios e Administração de Pessoal.  

Em seu lançamento, foram distribuídos 5.187 exemplares da Cartilha, total de colaboradores 

diretos nas empresas do Grupo em 2006. A publicação também é apresentada no Programa 

de Integração do Novo Colaborador – Ser Neo – e encontra-se disponível na Intranet do 

Grupo, a Intraneo. 

8. Potencializar 

O Potencializar é uma marca que abriga cinco programas voltados para o desenvolvimento 

de 100% dos colaboradores do Grupo: 

- Programa de Gestão de Desempenho (PGD) – consiste na avaliação do desempenho 

individual por meio da análise dos resultados dos objetivos e das competências funcionais 

de cada colaborador;  

- Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL) – consiste na capacitação e 

desenvolvimento das competências de liderança do Grupo;  

- Programa de Treinamento e Desenvolvimento – consiste na capacitação técnica de 

colaboradores;  
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- Gestão de Clima Organizacional – com o objetivo de mensurar o clima organizacional e 

implementar melhorias. Desde 2005, o Grupo Neoenergia realiza Pesquisa de Clima a cada 

dois anos com todos os seus trabalhadores diretos. A Pesquisa é realizada com 

questionário de perguntas objetivas, aplicado e tabulado por consultoria externa. Foram 

realizadas pesquisas nos anos de 2005 e 2007. A última, em 2007, teve 96% de adesão, 

com índice de favorabilidade de 59% para todo o Grupo; 

- Plano de Sucessão – busca identificar colaboradores com potencial para assumir posições 

de liderança e estratégias no Grupo. 

Em 2008, os programas de treinamento para os colaboradores do Grupo tiveram um total de 

10.622 participantes, com 3.433 pessoas formadas e 320.173 horas assistidas.  

9. Gestão de Fornecedores: Estabelecer compromissos  éticos com todos os 

fornecedores ativos das empresas do Grupo  

As empresas do Grupo Neoenergia adotam um padrão corporativo de contratação de 

terceiros – prestadores de serviços e fornecedores de materiais – que estabelece 

compromissos éticos e socioambientais às contratadas, expressos em cláusulas contratuais, 

como a seguir: 

- “A Contratada declara ter pleno conhecimento e recebido, em integral conteúdo, os 

Compromissos Éticos, o Plano de Saúde e Segurança, a Política de Segurança da 

Informação e a Política de Meio Ambiente da Contratante, documentos anexos, partes 

integrantes e indissociáveis deste Contrato”; 

- “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 de 14 

anos”; 

- “O Contratado não discriminará nenhum trabalhador, por aspectos de raça, religião, sexo, 

ideologia, nacionalidade ou qualquer outra condição pessoal, física ou social”; 

- “O Contratado cumprirá o Estatuto da Criança e do Adolescente e a legislação específica 

que trata dos menores aprendizes”; 

- “O Contratado promoverá uma adequada cultura de responsabilidade social em todos os 

seus relacionamentos”; 

- “O Contratado respeitará o meio ambiente, não realizando ações que sejam prejudiciais e 

implementando medidas preventivas para a conservação da natureza.” 



 

10 

Ao fim do exercício de 2008, o Grupo Neoenergia possuía 7.099 fornecedores cadastrados 

em seu sistema das três distribuidoras do Grupo (SAP) e 1.888 fornecedores cadastrados 

para as empresas de geração, comercialização e holding.  

10. Conscientização dos Direitos Humanos 

Em 2008, o Grupo Neoenergia divulgou a todos os seus colaboradores das empresas 

controladas a íntegra da Declaração Universal dos Direitos Humanos por ocasião da 

comemoração dos seus 60 anos, com o objetivo de estimular a reflexão e a conscientização 

sobre o seu conteúdo. O documento foi disponibilizado por meio da Intranet. 

11. Política de Saúde e Segurança 

O Grupo Neoenergia possui uma Política de Saúde e Segurança adotada por todas as 

empresas controladas, que é referência para todas as ações voltadas ao respeito à vida, à 

saúde e à integridade física de todos os colaboradores. 

O Grupo Neoenergia também expressa por meio da Política o seu compromisso de 

permanente adoção e prática de procedimentos e técnicas de prevenção junto à sociedade 

e aos colaboradores, com dedicada atenção aos riscos inerentes ao principal produto 

gerado, distribuído e comercializado pela Neoenergia, que é a energia elétrica.  

12. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIP A) 

Atendendo à legislação trabalhista do País, as empresas do Grupo Neoenergia possuem 

Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs), constituídas por trabalhadores 

indicados pela empresa e trabalhadores escolhidos pela própria categoria, que atuam 

conforme procedimento formal para seu funcionamento. As distribuidoras do grupo possuem 

várias CIPAs, e todas as empresas de geração, em operação e em construção, possuem 

uma CIPA formada por colaboradores próprios ou de terceiros. 

13. Energia da Vida 

O Programa Energia da Vida é implantado em todas as empresas do Grupo Neoenergia 

com o desenvolvimento de ações direcionadas ao bem-estar dos trabalhadores para a 

realização de suas atividades, envolvendo melhoria da saúde, segurança e qualidade de 

vida dos profissionais internos e parceiros. Na atualização de suas instalações e seus 

processos, por meio de novas tecnologias e equipamentos capazes de influir na redução 

dos riscos de acidentes e doenças ocupacionais, a Neoenergia estimula a conscientização 

das pessoas e dos empregados como modo de preservar a vida.  

O programa realiza diversas campanhas anuais voltadas para a melhoria da qualidade de 

vida do trabalhador, como a Campanha de Vacinação Contra a Gripe, Exames Médicos 

Periódicos, Massagem Terapêutica, além das SIPATMAs (Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente), com a promoção de palestras da área de saúde, 
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com abordagens de temas como Controle do Estresse; Prevenção do Câncer de Mama; 

Comportamento Preventivo (combate ao alcoolismo e ao tabagismo); estímulo à utilização 

de proteção solar, entre outras formas de evitar doenças e acidentes, não apenas no 

trabalho, mas também no lar. Caminhadas, entre outras atividades, são ações estendidas 

aos familiares. 

14. Investimentos sociais: Projetos com foco em edu cação, cultura e meio ambiente 

A Política de Responsabilidade Social e de Sustentabilidade do Grupo Neoenergia elegeu 

as áreas de Educação, Cultura e Meio Ambiente como focos para os investimentos sociais 

das empresas do Grupo, visando a contribuir para a inclusão social e a formação da 

cidadania dos seus colaboradores e públicos externos.  

Entre os projetos realizados na área de meio ambiente, destacam-se os destinados à 

promoção da eficiência energética, como o Projeto Nova Geladeira, de substituição de 

geladeiras velhas por modelos de baixo consumo de energia, que já beneficiou 30 mil 

clientes de comunidades populares com novos eletrodomésticos, com investimentos da 

ordem de R$ 18 milhões. O programa SOS Energia - Corrente da Vida, lançado pela Coelba 

em 1999, já capacitou 1.821 educadores e 81.784 alunos sobre o uso eficiente da energia.  

 Na área de educação, destaca-se a parceria das distribuidoras do Grupo Coelba, Celpe e 

Cosern com o Instituto Ayrton Senna desde 2006 para apoio ao projeto Educação pela Arte, 

que financia a educação complementar com atividades artísticas para 1.557 crianças e 

jovens nos estados da Bahia, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, com investimentos 

somados de R$ 1,8 milhão.  

Na área cultural, as empresas do Grupo investem em dezenas de projetos, como filmes e 

espetáculos de teatro e música, por meio de patrocínios incentivados, com dedução fiscal, e 

também contribuições a fundos governamentais, com investimentos, em 2008, que 

somaram R$ 46 milhões. 

15. Governança Corporativa/Lei Sarbanes-Oxley 

Visando a aumentar a transparência e o compromisso na gestão de seus processos, as 

empresas do Grupo Neoenergia adotam práticas de governança corporativa, a exemplo da 

Lei Sarbanes-Oxley (SOX), que toma como premissas: transparência, confiabilidade e 

qualidade das informações. Para atender à SOX, em 2006, as empresas iniciaram o 

mapeamento e o teste dos seus principais processos, com foco nos riscos de 

vulnerabilidade e nos controles que tenham impactos nas demonstrações financeiras. 

Anualmente a documentação dos processos é atualizada e os controles mitigatórios são 

testados, visando à melhoria contínua. 

16. Governança Corporativa/Projeto Controle de Aces so SAP 
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O Grupo Neoenergia revisou todos os perfis de acesso ao Sistema SAP R/3, visando à 

eliminação de pontos de vulnerabilidade, a exemplo dos riscos relacionados à segregação 

de funções, bem como a definição de processos que garantam a criação de perfis de forma 

adequada, de acordo com a política de segurança estabelecida. 

17. Política de Segurança da Informação 

O Grupo Neoenergia possui uma Política de Segurança da Informação adotada por todas as 

suas empresas, que tem como objetivo assegurar a confiabilidade, a disponibilidade e a 

integridade das informações e, em consequência, a sustentabilidade do negócio. A Política é 

distribuída a 100% dos colaboradores diretos, mediante assinatura de termo de recebimento 

e conhecimento, com treinamento sobre o tema. 

18. Política de Meio Ambiente 

O Grupo Neoenergia possui uma Política de Meio Ambiente que estabelece as diretrizes 

ambientais a serem seguidas por todos os colaboradores das suas empresas, diretos e 

indiretos, norteando a atuação nas atividades de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica com práticas ambientalmente sustentáveis, que 

minimizem os impactos ambientais nos recursos naturais. A Política tem como princípios a 

redução e o controle dos impactos sobre o meio ambiente; a conservação da biodiversidade 

e dos recursos naturais; o respeito às comunidades; a educação e a saúde como elementos 

de transformação social; a transparência e o diálogo. Os compromissos da Política são:  

- Cumprir a Legislação, as Normas, as Políticas e os Regulamentos Ambientais, além de 

outros compromissos assumidos pelo Grupo Neoenergia; 

- Incluir no seu planejamento empresarial diretrizes ambientais; 

- Aperfeiçoar de forma contínua o desempenho da gestão ambiental; 

- Utilizar em suas atividades métodos de trabalho e materiais compatíveis para o 

desenvolvimento ambientalmente sustentável, visando à conservação da biodiversidade e 

dos recursos naturais e, ainda, que previnam, reduzam ou controlem os impactos sobre o 

meio ambiente e mantenham o respeito às comunidades; 

- Comunicar a fornecedores, funcionários e terceirizados a política ambiental do Grupo 

Neoenergia; 

- Incentivar os fornecedores, os colaboradores da empresa e os seus familiares a adotarem 

boas práticas ambientais e procedimentos ambientais compatíveis com os praticados pela 

empresa; 

- Estimular projetos de pesquisa e inovações tecnológicas que resultem no uso eficiente dos 

recursos naturais; 
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- Estabelecer e manter a comunicação de forma transparente entre as partes interessadas, 

internas e externas, das atividades ambientais do Grupo Neoenergia. 

A Política foi aprovada em 2005 e revisada em 2008, sendo amplamente divulgada a todas 

as empresas do Grupo, com campanhas de comunicação interna e divulgação na revista 

corporativa Neoenergia Total. O documento também é distribuído a todos os fornecedores 

ativos das empresas do Grupo, como anexo nos contratos.   

19. Gestão de impactos socioambientais 

As empresas do Grupo Neoenergia adotam em suas atividades empresariais práticas de 

gestão dos impactos sociais e ambientais, atendendo a todas as legislações em vigor. Em 

seus empreendimentos nas áreas de distribuição, transmissão e geração, como a 

construção e a operação de linhas, subestações e geradoras, são realizados estudos de 

impactos ambientais e implementados programas para minimização e compensação dos 

impactos negativos no processo de licenciamento dos projetos solicitado às autoridades 

ambientais.  

No segmento de geração, o Grupo possui duas geradoras em operação devidamente 

licenciadas e com certificação ISO 14001. O Grupo também constrói nove usinas 

hidrelétricas, todas licenciadas em seus respectivos estágios de construção. Para esses 

projetos, as empresas do Grupo realizaram dezenas de programas, como de educação 

ambiental, monitoramento e resgate de fauna e flora, revegetação, monitoramento da 

qualidade da água, salvamento arqueológico, gerenciamento de efluentes e resíduos, 

reassentamento de população removida, saúde pública, readequação de atividade 

econômica, entre outros. 

20. Auditoria Interna 

O Grupo Neoenergia possui uma Auditoria Interna para garantir a supervisão eficaz dos 

controles internos e de gestão das suas empresas, buscando agregar valor às operações 

por meio de um enfoque sistemático e disciplinado de avaliação, possibilitando a melhoria 

da eficácia dos processos de gestão de riscos, controles internos e governança corporativa. 

A atuação da Auditoria Interna abrange todas as empresas do Grupo.  
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6. Metas para o ciclo 2009/2010 

 

Para dar continuidade ao seu apoio ao Pacto Global, a Neoenergia estabeleceu um plano de 

ação para o ciclo 2009/2010, que contempla o fortalecimento das iniciativas já adotadas e a 

implementação de novas ações que ampliem o compromisso de todo o Grupo Neoenergia 

com os dez princípios do Pacto. 

As ações serão referendadas pelo Comitê de Responsabilidade Social do Grupo 

Neoenergia, formado por representantes das empresas controladas, e relatadas no próximo 

Comunicação de Progresso da empresa a ser enviada ao Comitê do Pacto Global em 2010.  

     
 
     
      6.1. Políticas, Programas, Sistemas e Ações d o Ciclo 2009/2010 
 
 
 
PACTO GLOBAL

OITO METAS DO MILÊNIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Início Término

1
Programa Energia para Crescer: expandir e consolidar o Programa de Responsabilidade Social 
com focos da Política de RS e Sustentabilidade.

2009 Contínuo

2
Comitê de RS do Grupo Neonergia: expandir e consolidar a estratégia e a padronização das 
ações de Responsabilidade Social.

2009 Contínuo

3 Treinar para sensibilização de lideranças em Responsabilidade Social. 2009 Contínuo

4 Campanha de comunicação interna: sensibilizar colaboradores em Responsabilidade Social. 2009 Contínuo

5 Relatório GRI: treinar para elaborar Relatório de Sustentabilidade no modelo GRI 2009 Contínuo

6 Código de ética: estruturar estratégia permanente de disseminação do Código. 2009 Contínuo

7 Governança Corporativa: implantar novo sistema de pagamentos 2009 Contínuo

8
Programa Energia da Vida: ampliar ações relacionadas à melhoria da qualidade de vida do 
colaborador. 2009

Contínuo

9 Eficiência energética: padroninzar programas corporativos de eficiência energética 2009 Contínuo

DataPrincípios do Pacto Global Oito Metas do Milênio
Projetos / Programas / Sistemas de Gestão / Partici pações e Políticas

Respeitar e 

proteger os 

direitos humanos

Impedir violações 

de direitos 

humanos

Apoiar a liberdade 

de associação no 

trabalho

Abolir o trabalho 

forçado

Abolir o trabalho 

infantil
Eliminar a 

discriminação no 

ambiente de trabalho

Apoiar uma abordagem 

preventiva aos desafios 

ambientais

Promover a 

responsabilidade 

ambiental

Encorajar tecnologias 

que não agridem o meio 

ambiente

Combater a corrupção em todas as 

suas formas, inclusive extorsão e 

propina

DIREITOS HUMANOS DIREITOS  DO TRABALHO PROTEÇÃO AMBIENTAL CONTRA A CORRUPÇÃO

 

    

    

     6.2. Detalhamento das ações 
 
 

1. Programa Energia para Crescer 

Expandir e consolidar o Programa de Responsabilidade Social em todas as empresas do 

Grupo Neoenergia, com o desenvolvimento de projetos com focos nas áreas de educação, 
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cultura e meio ambiente, de acordo com a Política de Responsabilidade Social e de 

Sustentabilidade do Grupo Neoenergia; 

2. Comitê de Responsabilidade Social do Grupo Neoen ergia 

Expandir e consolidar a atuação do Comitê de Responsabilidade Social do Grupo 

Neoenergia, assegurando a estratégia e a padronização das ações de Responsabilidade 

Social de todas as empresas do Grupo; 

3. Treinamento para a sensibilização de lideranças em Responsabilidade Social 

Realizar treinamento para a sensibilização de lideranças e analistas de todas as empresas 

do Grupo Neoenergia para a adoção do modelo de gestão de negócios com 

Responsabilidade Social; 

4. Campanha de sensibilização em Responsabilidade S ocial 

Realizar campanhas de comunicação interna para todos os colaboradores do Grupo, diretos 

e indiretos, para a sensibilização em Responsabilidade Social; 

5. Realizar treinamento do GRI para o relatório de Sustentabilidade 

Realizar treinamento de colaboradores sobre diretrizes para a elaboração de Relatório de 

Sustentabilidade modelo Global Reporting Initiative (GRI); 

6. Disseminar o Código de Ética 

Estruturar estratégia permanente de disseminação do Código de Ética das empresas do 

Grupo Neoenergia para todos os colaboradores; 

7.  Governança Corporativa/sistema de controle de p agamentos 

Implantar novo sistema de pagamentos nos processos de contas a pagar da holding e 

empresas de geração do Grupo Neoenergia; 

8.  Programa Energia da Vida 

Ampliar ações relacionadas à melhoria da qualidade de vida dos colaboradores; 

9.  Eficiência energética 

Padronizar os programas de eficiência energética das distribuidoras Coelba, Celpe e Cosern 

com apoio da Assessoria de Eficiência Energética da Neoenergia e lançar projetos 

corporativos. 

 

Neoenergia S/A 

www.neoenergia.com 

Tel: 55 21 32359800 

Fax: 55 21 32359884 


