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MENSAGEM DA DIRETORIAMENSAGEM DA DIRETORIAMENSAGEM DA DIRETORIAMENSAGEM DA DIRETORIAMENSAGEM DA DIRETORIA

O ano de 2005 representa um marco histórico na
existência da Companhia Energética de
Pernambuco - Celpe. São 40 anos de prestação
de serviços à população pernambucana, de
contribuição técnica e humana para o setor
elétrico nacional e de participação no
desenvolvimento econômico do Estado e da
Região. 

O final desse exercício marca ainda a conclusão
da quinta edição do Balanço Social da
Companhia. Para nós que fazemos essa Empresa,
o número é também um marco histórico.
Consolida um modelo de relatório social cujas
ações apresentadas aqui estão incorporadas à
gestão da Celpe e alinhadas com a Política de
Responsabilidade Social e Sustentabilidade da
holding Neonergia. 

A Celpe adota dois modelos na construção de
seus relatórios sociais. A planilha quantitativa
segue a proposta do Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas – Ibase, entidade
criada em 1981 pelo sociólogo Herbert de Souza
(o Betinho), justamente para estimular as
empresas a colocar no papel o exercício social de
suas administrações.  Essa planilha encontra-se
no final desse relatório e está em processo de
obtenção do Selo Ibase, através de consulta
pública. O segundo modelo utilizado, que

apresenta o relato qualitativo de nossas ações, é o
Guia de Elaboração do Balanço Social, do Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social.

A gente sabe que fazer chegar um relatório aos
diversos públicos com os quais a Empresa se
relaciona não é o principal desafio. A maior vitória
é tornar esse documento peça de consulta,
reflexão, diálogo, e, acima de tudo, um
instrumento de gestão.  

Nesse documento, estamos divulgando
informações importantes sobre o papel social da
Celpe, permitindo o acompanhamento e a
evolução de seus indicadores por parte de nossos
colaboradores, acionistas, fornecedores, poder
público e a sociedade. 

Esse Balanço representa a nossa “Carta de
Compromisso” na consolidação de uma gestão
ética, transparente e responsável. Esperamos
melhorá-lo a cada ano, avançando em nossas
ações e conquistas e fortalecendo ainda mais a
Política de Responsabilidade Social e
Sustentabilidade do Grupo Neoenergia.
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PERFIL DOPERFIL DOPERFIL DOPERFIL DOPERFIL DO
EMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTOEMPREENDIMENTO

A Companhia Energética de Pernambuco –
Celpe é uma sociedade por ações de capital
aberto, cujo objetivo é gerar, distribuir e
comercializar energia elétrica de qualidade em
sua área de concessão. Em 2005, completou
40 anos de existência e cinco anos de
privatização, com investimentos de
aproximadamente R$ 1 bilhão em projetos de
expansão e melhoria de suas redes de
distribuição.

Responsável pela distribuição de energia
elétrica para todo o Estado de Pernambuco,
atendeu, em 2005, 2 milhões e 605 mil
consumidores, beneficiados por um eficiente
programa de universalização. O índice de
cobertura de energia elétrica da população

chegou a 97,4%, o mais alto das regiões Norte/
Nordeste e um dos melhores do País.

Conta com o trabalho de 1.727 empregados e
atende aos 185 municípios de Pernambuco,
incluindo o Arquipélago de Fernando de Noronha,
além do  município de Pedras de Fogo, na
Paraíba, abrangendo uma área  de concessão
superior a 102 mil quilômetros quadrados.

A Celpe integra o grupo Neoenergia S.A, o maior
grupo privado de energia do Nordeste e a
terceira maior holding do setor elétrico nacional,
formado pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – Previ, o Banco
do Brasil – Banco de Investimentos S.A. (BB BI)
e o grupo espanhol Iberdrola S.A.

APRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO
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SETOR DA ECONOMIASETOR DA ECONOMIASETOR DA ECONOMIASETOR DA ECONOMIASETOR DA ECONOMIA

O setor energético é dos mais importantes e
complexos da economia nacional, tendo papel
essencial no desenvolvimento econômico e na
redução da pobreza, ao possibilitar, por
exemplo, a expansão do emprego e da
produção.

O mercado de energia é regulado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – Aneel, no plano
federal e, no âmbito estadual, pela Agência
Reguladora de Pernambuco – Arpe, tendo por
base legislação específica e abrangente com o
intuito de assegurar a prestação de serviço com
qualidade e equilíbrio pelos Agentes em
benefício da sociedade.

No setor elétrico brasileiro, percebe-se
atualmente um crescimento da oferta de energia
das mais diversas fontes. A exemplo das
termelétricas e outras alternativas de produção,
como o biocombustível e a implantação do
regime de co-geração (produção de eletricidade
e vapor conjuntamente), o que possibilita a
migração de vários clientes para o mercado
livre.

Em 2005, apesar da redução do consumo da
classe industrial em decorrência da saída de
clientes para o ambiente livre, o consumo de
energia faturada foi o maior registrado nos
últimos cinco anos, com um crescimento de
5,5%,  em relação ao ano anterior, refletindo os
investimentos na expansão do sistema elétrico.
É  esperado o crescimento do mercado nos
próximos anos em função do desenvolvimento
econômico de Pernambuco, com a implantação
de grandes empreendimentos, como a
construção de estaleiro, pólo têxtil e a instalação
da Refinaria Abreu e Lima, da Petrobrás/
PDVSA.

Os desafios constantes da Empresa são reduzir
os níveis de perdas comerciais, promover ações
de recuperação de crédito, melhorar o processo

de atualização do cadastro comercial, incentivar
a adimplência por meio de campanhas
educativas, obtendo resultados empresariais
cada vez mais expressivos e, em conseqüência,
prosseguir contribuindo para o desenvolvimento
sócio-econômico de Pernambuco.

MISSÃO DA EMPRESAMISSÃO DA EMPRESAMISSÃO DA EMPRESAMISSÃO DA EMPRESAMISSÃO DA EMPRESA

É missão da Celpe fornecer energia elétrica de
qualidade à população de Pernambuco,
atendendo às necessidades e expectativas dos
clientes, atuando de forma ética e comprometida
com o meio ambiente.

VISÃOVISÃOVISÃOVISÃOVISÃO

A visão da Empresa é liderar a prestação dos
serviços oferecidos, agregando maior valor aos
clientes, acionistas, empregados e comunidade.

PRINCÍPIOS E VALPRINCÍPIOS E VALPRINCÍPIOS E VALPRINCÍPIOS E VALPRINCÍPIOS E VALORESORESORESORESORES

A Celpe é regida por princípios e valores que
servem de referência para toda atividade dos
seus profissionais e que refletem os conceitos de
ética e justiça que norteiam suas ações. Assim, a
pessoa é o fundamento de sua atuação, os
clientes são vistos como destinatários finais de
seus produtos e serviços e seus profissionais
são motivados para a obtenção de resultados,
sob os signos da responsabilidade social, da
honestidade, da transparência, da competência e
da criatividade.

Para a Celpe, a gestão fundamentada nesses
princípios e valores é a melhor garantia do
compromisso de adição de valor para seus
acionistas.
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Agência de atendimento
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No início do século XX, em Pernambuco, os
serviços de distribuição de energia elétrica eram
explorados por empresas públicas e privadas.
Já na primeira década do século, o célebre
empreendedor Delmiro Gouveia adquiriu as
terras às margens da Cachoeira de Paulo
Afonso, no rio São Francisco, e conseguiu
realizar o aproveitamento de 1.500 CV na
cachoeira de Paulo Afonso, com três turbinas à
altura de 42 metros. Estava inaugurada a
primeira usina hidrelétrica de Paulo Afonso.

No Recife, a partir de 1914, a Pernambuco
Tramways and Power Company Limited,
subsidiária da Bruce Peebles C. Limited, de
Londres, começou a explorar os serviços de
geração e distribuição de energia para
residências, indústrias e iluminação pública. De
uma geração inicial de modestos 300 KW
naquele ano, a Tramways, como era conhecida,
produzia 20.500 KW em 1955, quando chegou
ao Recife a energia gerada em Paulo Afonso, não
mais pelo pequeno e ousado empreendimento
de Delmiro Gouveia, mas pela Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco – Chesf.

Dez anos depois, o Governo de Pernambuco
criou a Companhia de Eletricidade de
Pernambuco – Celpe, contando inicialmente com
462 empregados e atuação em 156 localidades
em Pernambuco, atendendo então 112.132
clientes cujo consumo era de 141.170 MWh. Em
1986, a Empresa passou a chamar-se
Companhia Energética de Pernambuco,
mantendo a sigla Celpe.

Em fevereiro de 2000, no bojo da modernização
do setor elétrico brasileiro, que promoveu um
amplo programa de privatização das empresas
geradoras e distribuidoras de energia, a Celpe
foi comprada por R$1,7 bilhão pelo Consórcio
Guaraniana, formado pela Iberdrola Energia,
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil – Previ e BB Banco de Investimentos
S.A, do Banco do Brasil. Em 2004, o consórcio
Guaraniana transformou-se no Grupo
Neoenergia, maior grupo privado de energia do
Nordeste.

De uma pequena usina a
um vasto sistema que está
em vias de universalizar o
acesso à eletricidade em
Pernambuco.
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HISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICO

ESTRUTURA EESTRUTURA EESTRUTURA EESTRUTURA EESTRUTURA E
FUNCIONAMENTOFUNCIONAMENTOFUNCIONAMENTOFUNCIONAMENTOFUNCIONAMENTO

A Celpe, em consonância com as diretrizes do
Grupo Neoenergia, adota uma estrutura de
gestão matricial, em forma de grade, em que
equipes cruzadas (funcionais e por projeto,
produto ou serviço) atuam de forma flexível.

Por esse modelo, as unidades funcionais criam
relações horizontais entre elas, buscando o
aumento da qualidade do trabalho operacional,
isto é, da especialização e do conhecimento. Os
temas são abordados através de comitês
específicos que se reúnem mensalmente para
definir, acompanhar e revisar ações em cada
área da Empresa.

Isso implica em uma organização mais
participativa, enfatizando a interdependência
entre as áreas, a oportunidade de delegação,
maior contribuição pessoal e participação na
tomada de decisão nos níveis da hierarquia.

As Superintendências, Departamentos e
Unidades Organizacionais reportam-se a cinco
Diretorias: Presidência, Diretoria de Gestão de
Pessoas, Diretoria Financeira e de Relações com
Investidores, Diretoria de Planejamento e
Controle e Diretoria de Regulação.

GOVERNANÇAGOVERNANÇAGOVERNANÇAGOVERNANÇAGOVERNANÇA
CORPORCORPORCORPORCORPORCORPORAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

Dando continuidade ao processo de melhoria
das práticas de Governança Corporativa, a
Celpe, buscando aprimorar ainda mais o
relacionamento com seus acionistas,
investidores, analistas e a sociedade, adotou,
entre outras, as seguintes medidas:

 Iniciou, em 2005, o processo de diagnóstico e
implementação de melhorias de controles
internos para adaptar-se à Lei Sarbanes-Oxley
(SOX), que estabelece maior transparência e
confiabilidade aos resultados das empresas,

através de práticas empresariais éticas. Na área
de Controles Internos, foi criada uma estrutura
para garantir a eficiência nos processos com
monitoramento, avaliação das práticas e
identificação dos pontos de melhoria. O
acompanhamento e a implementação das ações
e oportunidades identificadas são realizados
com o objetivo de mitigar os riscos do negócio,
tornando mais transparente e confiável as
decisões dos administradores e acionistas.
Como instrumento de controle, a Empresa tem
documentado e disponibilizado na intranet, para
todos os empregados, as normas e
procedimentos que estabelecem os critérios
para execução de suas atividades,
possibilitando o cumprimento das leis e
regulamentos aplicáveis. Os normativos são
passíveis de atualizações e correções, sendo
todas essas alterações devidamente informadas
por meio eletrônico aos nossos colaboradores.

 Adequou as Demonstrações Contábeis ao
modelo do United States Generally Accepted
Accounting Principles - US GAAP. Essa medida
foi aplicada visando aumentar a transparência da
Empresa junto ao mercado nacional,
internacional e às instituições do setor, com o
máximo de confiabilidade e exatidão.

 Disseminou seu Código de Ética para todos os
públicos de relacionamento. Anualmente, o
Código passa por auditoria, realizada pelo
Comitê de Auditoria Interna do Grupo
Neoenergia. Durante o ano de 2005, o Comitê de
Ética da Celpe participou do processo de
elaboração do Código de Ética da Neoenergia,
enviando contribuições para a criação de um
Código Corporativo, que unificará  valores e
comportamentos das empresas que compõem a
holding.

Está prevista para 2006, a disseminação do
documento já reformulado a todos os
stakeholders.
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CONSELHOCONSELHOCONSELHOCONSELHOCONSELHO
ADMINISTRADMINISTRADMINISTRADMINISTRADMINISTRAAAAATIVTIVTIVTIVTIVO E FISCALO E FISCALO E FISCALO E FISCALO E FISCAL

O Conselho de Administração é integrado por
cinco membros titulares e seus respectivos
suplentes. Os conselheiros são eleitos para
mandato de um ano pela Assembléia Geral de
Acionistas, que possui também poder de
destituí-los do cargo. Há possibilidade de
reeleição. As reuniões do Conselho de
Administração ocorrem, ordinariamente, uma vez
a cada bimestre e, extraordinariamente, sempre
que necessário. Nenhum dos integrantes do
Conselho de Administração ocupa cargo de
direção.

O Conselho Fiscal é integrado por quatro
membros titulares e seus respectivos suplentes

 Consolidou a política corporativa de
Responsabilidade Social e Sustentabilidade 1

em conjunto com as demais empresas que
compõem a holding, estabelecendo as seguintes
macrodiretrizes corporativas: inserção da
Responsabilidade Social em seu planejamento
estratégico como macroestratégia, definindo
estratégias, processos de gestão e objetivos
corporativos que reafirmam essa prática como
elemento da identidade e da cultura
organizacional; implementação de ações de
Responsabilidade Social e Sustentabilidade por
meio de um programa estruturado, com
envolvimento de todas as áreas da Empresa, e
coordenado por área específica; adoção de
mecanismos de diálogo com seus diferentes
públicos.

A Celpe promoverá, em 2006, o
lançamento do seu programa de
Responsabilidade Social,  “Energia para
Crescer”, cujos focos de atuação nos
projetos a serem desenvolvidos e apoiados
estarão em conformidade com as 8 Metas
do Milênio (ONU).

1 A Política de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, que
define as diretrizes corporativas da Empresa, encontra-se
disponível no site www.celpe.com.br.

eleitos pela Assembléia de Acionistas para
mandatos de um ano. O Conselho Fiscal, de
caráter permanente, reúne-se, ordinariamente,
uma vez a cada trimestre e, extraordinariamente,
sempre que julgar necessário, ou quando
convocado, na forma da lei e do Estatuto Social.

Auditores Internos

A Celpe conta com uma unidade de auditoria
interna que, para garantir os princípios básicos
de governança corporativa, está ligada ao
Conselho de Administração. A atividade de
avaliação é independente e objetiva, buscando
agregar valor e melhorar as operações da
Empresa. Com enfoque sistemático e
disciplinado, possibilita a melhoria da eficácia
dos processos de gestão de risco, controles
internos e governança corporativa.

O objetivo da auditoria interna é contribuir para a
consolidação dos objetivos estratégicos,
mediante a supervisão dos sistemas de controle
interno existentes na Empresa.

Reunião com os colaboradores
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Colaboradores da Celpe
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DIÁLDIÁLDIÁLDIÁLDIÁLOGO COM AS POGO COM AS POGO COM AS POGO COM AS POGO COM AS PARARARARARTESTESTESTESTES
INTERESSADASINTERESSADASINTERESSADASINTERESSADASINTERESSADAS

Transparência e interatividade marcam
relações com Imprensa e sociedade

O Código de Ética da Celpe, que baliza sua
política de comunicação, é claro: a informação
verdadeira e adequada preside o diálogo com as
partes interessadas (acionistas, empregados,
clientes, fornecedores, poder público e
sociedade). Isto significa que a transparência
deve ser sempre buscada, isto é, a realidade
deve ser mostrada com clareza e objetividade.

Segundo esses princípios, as informações
econômico-financeira e social da Celpe – em
especial, os relatórios anual e social – refletem
fielmente sua realidade, de acordo com os
processos de contabilidade reconhecidos pelo
mercado.

Para dar visibilidade a essas e outras
informações, a Celpe além de cumprir a norma
legal de publicação de balanços, publica
versões resumidas de seus relatórios na
Imprensa local e nacional, disponibiliza versão
integral no site e distribui folder com as
demonstrações sociais aos empregados.

Para reforçar o processo de comunicação e
transparência, a Celpe possui um normativo
específico que trata da Política de Comunicação
Empresarial (AA40.01), que faz parte do
Sistema de Gestão. Esse normativo, que se
encontra à disposição dos colaboradores através
da Intranet, trata de todas as questões relativas
aos processos de comunicação interna e externa.

REVISÃO DREVISÃO DREVISÃO DREVISÃO DREVISÃO DA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFAAAAA

A revisão de tarifas é um mecanismo previsto na
Constituição Federal, na legislação do setor
elétrico e nos contratos de concessão, para
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do
serviço público prestado. Mas é sempre assunto

delicado por envolver ajustes nos preços
praticados pela Empresa. Quando a Aneel
decidiu os novos valores das tarifas (índice
médio de 24,43%), debatido em audiência
pública específica para tratar do assunto, a
Celpe acionou seus mecanismos de
comunicação para esclarecer detalhadamente a
população sobre o tema. Notas à Imprensa,
entrevistas, notícias no site na Internet e
campanha publicitária permitiram explicar ser a
Revisão parte de um processo específico do
modelo do setor elétrico nacional.

As tarifas da Celpe antes da revisão
correspondiam às menores entre as
distribuidoras brasileiras de médio e grande
porte (acima de 200 mil consumidores)  e  após
o reajuste, as tarifas ficaram abaixo da média
nacional, sendo a tarifa industrial a menor do
Nordeste.  Durante o processo, a Empresa
informou de forma transparente, através de
informes publicitários em anúncios nos jornais
locais e na própria conta de  energia, a
composição da conta de luz, na qual 23%
correspondem ao pagamento dos custos
operacionais e investimentos, destinando-se
77% para pagar as despesas com geração e
transmissão,  impostos e encargos do setor. E
ressaltou-se que a maioria dos clientes da Celpe
(os consumidores residenciais, que
correspondem a 85% dos clientes da
Companhia) receberia o menor índice de revisão
tarifária –     20,16%. Todas as informações
repassadas buscavam um tom didático,
iluminando os diversos aspectos da questão. As
agências e o teleatendimento da Empresa foram
preparados com um roteiro técnico para
responder as principais questões dos clientes da
Companhia.

CANAIS DE COMUNICAÇÃOCANAIS DE COMUNICAÇÃOCANAIS DE COMUNICAÇÃOCANAIS DE COMUNICAÇÃOCANAIS DE COMUNICAÇÃO

 Comunicação Interna

A Celpe utiliza diversos mecanismos junto a
seus colaboradores para prestar e receber
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informações e comunicar os aspectos relevantes
de seu sistema de gestão, para os vários níveis e
funções existentes. Informações sistemáticas
são fornecidas ao seu pessoal por via eletrônica
e impressa, através de e-mails, Informativo
semanal online, folderes, cartazes e da revista
institucional CelpeNotícias. A revista é
elaborada em sistema de Conselho Editorial,
onde representantes de todas as áreas decidem
o que será tema das edições.

A comunicação com o público interno também é
exercida em contatos diretos, por meio de
treinamentos de integração, abertura ou
encerramento de eventos, reuniões e campanhas
diversas.

Recebe informações de seu corpo funcional por
meio de e-mail, reuniões específicas (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA,
encontros entre líderes e liderados) e pesquisas
de opinião. Vale ressaltar que dos 1.727
empregados, cerca de 70% estão em rede,
acessando regularmente correios eletrônicos.

 Comunicação Externa

Essa atividade é vinculada ao Departamento de
Comunicação Institucional, ligado à Presidência.
Existe uma Unidade específica para tratar do
que se convencionou ser Relações com
Imprensa. Essas áreas se pautam pelo
Normativo da Política de Comunicação
Empresarial.

São várias as ferramentas para se comunicar
com clientes, fornecedores, comunidade e
órgãos públicos, que prestam e recebem
informações sobre a atuação da Companhia. São
eles: e-mail, folderes, abertura das instalações
para visitas, reuniões com a comunidade,
correspondências (ofícios, cartas, etc.),
palestras em entidades, respostas a
questionários externos, eventos abertos ao
público, campanhas de publicidade,  e Internet
(site da Empresa). Outros meios à disposição do
público são as visitas pessoais, os telefones,
telegramas, fax, informações do serviço jurídico

e a vasta rede de atendimento (agências regionais
e central telefônica).

A Empresa mantém um Controle de Registro das
Comunicações para  acompanhar as respostas, nos
vários níveis administrativos, aos
questionamentos, reclamações e solicitações das
partes interessadas.

IMPRENSAIMPRENSAIMPRENSAIMPRENSAIMPRENSA

As relações com a Imprensa foram marcadas por
uma intensa interatividade, com a Celpe fornecendo
informações de interesse geral e atendendo às
solicitações dos veículos de comunicação do Estado
e de fora dele. Em 2005, tendo a revisão tarifária
como principal foco de atenção, foram
atendidas 1.327 solicitações, quando em
2004 foram 846.  Os três periódicos do Estado –
Jornal do Commercio, Diário de Pernambuco e Folha
de Pernambuco – e mais o Valor Econômico, a
Gazeta Mercantil e o site Canal Energia, publicaram
1.213 notícias envolvendo a primeira revisão
tarifária da Companhia. Outros assuntos veiculados
pela Imprensa foram a tabela do custo de consumo
na conta de energia, os prêmios Abradee,
Guia      Exame  e de Qualidade e Gestão, além da
suspensão do fornecimento de energia a prefeituras
inadimplentes, combate às ligações clandestinas e
o aniversário de cinco anos de privatização,
resultando na publicação de 229 notícias.  No
decorrer do ano, a Diretoria da Empresa concedeu
seis entrevistas coletivas aos jornalistas.

CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHAS DE 2005ANHAS DE 2005ANHAS DE 2005ANHAS DE 2005ANHAS DE 2005

As campanhas publicitárias da Celpe pautam-se
por marcos como o Código Brasileiro de Auto-
Regulamentação Publicitária, as normas padrão da
Atividade Publicitária, o Estatuto da Criança e do
Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor.

Em 2005, foram investidos R$ 2.835.701,23 em
campanhas publicitárias, dos quais
R$ 2.147,947,01 referem-se a campanhas
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Entrevista coletiva com a imprensa

Audiência Pública da Revisão Tarifária



16

institucionais  e R$ 687.754,22 a anúncios em
jornais. De janeiro a setembro, deflagrou-se
campanha contra as perdas de energia, com
veiculações testemunhais e spots em rádios da
capital e do interior.

Uma das mais intensivas campanhas, realizada
entre fevereiro e março, visou combater os
eletrotraficantes (profissionais que fazem ligações
clandestinas na rede da Celpe), motivando a
população a denunciar os responsáveis pelo desvio
de energia, oferecendo recompensa em dinheiro.
Essa ação foi realizada em parceria com a ONG

2 Informações sobre indicadores quantitativos podem ser obtidas na planilha Balanço Social modelo Ibase, na pág 84 desse relatório e
no Relatório Anual da Empresa, através do capítulo Informações Legais, que contém as demonstrações contábeis referentes aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2005.
3 O valor representa a soma dos investimentos nos Indicadores Sociais Externos e Indicadores Ambientais, da planilha Balanço Social
modelo Ibase.
4 Idem anterior.

ATIVIDADE EMPRESARIAL

ATIVIDADE EMPRESARIALATIVIDADE EMPRESARIALATIVIDADE EMPRESARIALATIVIDADE EMPRESARIALATIVIDADE EMPRESARIAL

INDICADORES DEINDICADORES DEINDICADORES DEINDICADORES DEINDICADORES DE
DESEMPENHO ECONÔMICODESEMPENHO ECONÔMICODESEMPENHO ECONÔMICODESEMPENHO ECONÔMICODESEMPENHO ECONÔMICO

Bons resultados econômico-financeiros
garantem investimentos sociais

O Estado de Pernambuco está vivenciando uma
perspectiva de crescimento acelerado de sua
economia nos próximos anos, devido a
implantação de empreendimentos estruturadores
no Complexo Industrial de Suape e obras de
infra-estrutura que o tornaram apto a receber
novos investimentos produtivos.

Nesse contexto, a Celpe tem contribuído para o
desenvolvimento do Estado, oferecendo uma
cobertura de 97,4% da população no
fornecimento de energia, um dos índices mais
altos do País. Ano a ano, tem avançado na
universalização do acesso à energia: em 2005,
o número de clientes atendidos cresceu mais
1,86%, ratificando tendência dos últimos anos,
inclusive por conta do programa “Luz para
Todos”, do Governo Federal, cuja meta é atender
a toda a população, com ênfase para o meio rural.

Disque-Denúncia e a Secretaria Estadual de Defesa
Social. O tema voltou a ser veiculado em novembro
e dezembro com o apelo “Fazer macaco é crime”
(macaco é o nome dado pela população para o furto
de energia).

Em abril, setembro e outubro foi a vez da campanha
de esclarecimento ao público sobre a revisão
tarifária, utilizando televisão, rádio, jornal e folderes.
Finalmente, na última semana do ano, foi lançada a
campanha institucional “Celpe Sempre Pensando
em Você”, com a mensagem de final do ano da
Empresa a toda a população pernambucana.

Para alcançar essa meta e, paralelamente, por em
prática uma política de responsabilidade social que
ofereça à sociedade seus benefícios, a Empresa
necessita apresentar resultados econômico-
financeiros 2 . Em 2005, colheu um lucro líquido de
R$ 134,8 milhões, mantendo-se ao mesmo tempo
atenta à qualidade do serviço e à melhoria contínua
da gestão, ferramenta indispensável para crescer e
cumprir sua função social.

Consciente de que o sucesso empresarial está
atrelado ao desenvolvimento da sociedade, a Celpe
ampliou seus investimentos em projetos sociais
sustentáveis, com foco nas áreas de cultura,
educação e meio ambiente. Os recursos aplicados
nessas áreas somaram a expressiva quantia de
R$ 149 milhões 3, incluindo o recolhimento do
ICMS para o Fundo de Desenvolvimento Social do
Estado, contra R$ 117 milhões 4  em 2004.
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Evolução do ICMS 2003 2004 2005

R$ 335 milhões  R$ 419 milhões R$ 519 milhões

Prêmio ICMS como maior
arrecadador do Estado
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PÚBLICO INTERNOPÚBLICO INTERNOPÚBLICO INTERNOPÚBLICO INTERNOPÚBLICO INTERNO

MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE

FORNECEDORESFORNECEDORESFORNECEDORESFORNECEDORESFORNECEDORES

CONSUMIDORES E CLIENTESCONSUMIDORES E CLIENTESCONSUMIDORES E CLIENTESCONSUMIDORES E CLIENTESCONSUMIDORES E CLIENTES

COMUNIDADECOMUNIDADECOMUNIDADECOMUNIDADECOMUNIDADE

GOVERNO E SOCIEDADEGOVERNO E SOCIEDADEGOVERNO E SOCIEDADEGOVERNO E SOCIEDADEGOVERNO E SOCIEDADE
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São João dos colaboradores
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A Celpe considera seus profissionais como
atores que influenciam diretamente nos
processos de melhoria e de crescimento da
organização, com papel central no
entendimento da visão da Empresa e na
conquista de seus objetivos. Por isso investe
permanentemente no desenvolvimento pessoal
e profissional, na melhoria das condições de
trabalho e no estreitamento das relações com
seus empregados, indo além do mero
cumprimento dos direitos previstos em lei.

Os 1.727 empregados da Celpe têm  diretrizes
fundamentais focadas no profissionalismo e na
integridade. O profissionalismo caracteriza-se
como uma atuação pró-ativa, eficiente,
diligente, responsável e focada na excelência e
na inovação. A integridade é pautada por uma
atuação leal, honrada, de boa fé, objetiva e
alinhada aos interesses da Empresa.

Outros aspectos dessa relação com seus
profissionais envolvem o diálogo e a
participação, inclusive com o Sindicato da
categoria; o princípio da diversidade,
incorporando indivíduos de grupos socialmente
discriminados; a adoção de práticas voltadas
para um trabalho decente, como os cuidados
com a saúde, a segurança e as condições de
trabalho; e o oferecimento de oportunidades de
desenvolvimento, em todos os níveis
profissionais.

CÓDIGO DE ÉTICACÓDIGO DE ÉTICACÓDIGO DE ÉTICACÓDIGO DE ÉTICACÓDIGO DE ÉTICA

Um guia para os profissionais balizado em
Princípios e Valores.

No ambiente empresarial dinâmico e global de
hoje, onde a competição, os conflitos de
interesses, as complexas relações entre o
público interno, os clientes, os fornecedores, os
governos e a sociedade exigem postura ética
nítida por parte dos atores envolvidos, as
empresas de vanguarda têm adotado e posto

As pessoas são
o mais importante
patrimônio da
Celpe.
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em prática códigos de conduta que balizam
claramente essas relações. A Celpe está entre
essas.

O Código de Ética, criado em 2002, formaliza
os Princípios e Valores da Empresa, servindo
de guia para a atuação dos seus profissionais.
É disseminado de várias formas: por meio de
cartilhas impressas distribuídas a todos os
empregados, aos parceiros e clientes, nos
contratos com os fornecedores e
disponibilizado a toda a sociedade nas páginas
da Empresa na Internet.

A partir de 2004, começou a funcionar o
Comitê de Ética da Empresa, formado por
representantes da Presidência e de cada
Superintendência, sob a coordenação da
Superintendência de Gestão de Pessoas, com o
objetivo de acompanhar e propor
aperfeiçoamentos ao documento. Em 2005, o
Comitê participou do processo de elaboração
do Código de Ética da Neoenergia, enviando
contribuições para a criação de um Código
Corporativo, que unificará  valores e
comportamentos das empresas que compõem
a holding.

Anualmente, o Código de Ética da Celpe passa
por auditoria, realizada pelo Comitê de
Auditoria Interna do Grupo Neoenergia, com
vistas a verificar se a política, os
procedimentos e as ações relacionadas à sua
gestão estão adequados, recomendando
melhorias e contribuindo para a divulgação e a
disseminação dos valores e princípios éticos.
As avaliações servem ainda para indicar os
pontos mais importantes na aplicação do
Código e seus efeitos sobre a Empresa.

Durante o exercício de 2005, foram registradas
punições de colaboradores que infringiram o
Código de Ética, num total de quatro
advertências por escrito, sete suspensões e
duas demissões por justa causa.

DIÁLDIÁLDIÁLDIÁLDIÁLOGO E PAROGO E PAROGO E PAROGO E PAROGO E PARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Opinião dos profissionais levada em conta.

A opinião dos profissionais da Celpe é avaliada
por meio de pesquisas sistemáticas sobre o
clima organizacional, que aferem o grau de
satisfação em vários aspectos e apontam
medidas para melhorar o ambiente e as relações
de trabalho.  A Empresa mantém diálogo
permanente com entidades representativas dos
empregados, como conselhos regionais,
associações de classe e o Sindicato da
categoria, com o qual negocia um Acordo
Coletivo que abrange 90% do quadro de
pessoal. Outra forma de diálogo trava-se no
âmbito das Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes, onde são construídas ações para
melhorar condições de segurança e
conseqüentemente de bem-estar.

Semestralmente, o Presidente da Companhia se
reúne com os empregados de todas as regionais,
para apresentar as realizações, as previsões
orçamentárias, os investimentos e as metas a
serem atingidas.

Vários canais de informação estão à disposição
dos colaboradores, como a Revista
CelpeNotícias (trimestral e que também se
dirige ao público externo, como jornalistas,
prefeitos, Conselhos de Administração e Fiscal e
organizações não-governamentais), E-mail
corporativo (diário, enviado para empregados,
prestadores de serviço e estagiários),
CelpeNotícias on Line (semanal), clipping de
jornais e rádio (diário), Intranet (diária, exposição
das principais notícias da Empresa, incluindo
clipping dos jornais, normas de segurança,
Código de Ética, pesquisa de P&D, automação,
mercado, segurança da informação e
informações institucionais), Mural (exposição
permanente com informes, convites para
seminários, congressos e eventos. Colocado em
local estratégico nos oito andares do edifício-
sede, Centro de Operações do Bongi, Centro
de Treinamento e todas as agências e regionais),

IDS - PÚBLICO INTERNO
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Pesquisa de Clima
Organizacional
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Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado
de Pernambuco – Sindurb-PE,  a que congrega o
maior número de profissionais da Empresa. O
contrato firmado em dezembro de 2005,
retroativo a novembro e com vigência até 31 de
outubro de 2006, não apenas aplicou uma revisão
salarial de 5,38% a todo o quadro, como trata de
questões da política de gestão de pessoas.

Aspectos como enquadramento nos grupos
profissionais, formação profissional, provimento
de pessoal, contratação de novos empregados,
jornada de trabalho, programa de desligamento
voluntário, benefícios(alimentação) e acesso à
informação estão entre os temas acordados com
o Sindicato.

O Acordo de 2005 manteve a maioria das
conquistas anteriores e registrou avanços como
o compromisso da Celpe em adotar medidas de
custeio do Plano de Saúde dos empregados,
possibilitando seu equilíbrio e sustentabilidade
futura. Entre estas medidas, incluiu-se a
liquidação do déficit 2005 do Plano, a instituição
de uma contribuição para o Plano dos
aposentados e a definição de uma contribuição
mínima da Companhia de acordo com o
contingente de empregados. Outro acordo
importante foi o fornecimento do benefício
alimentação no período de férias dos
empregados.

Os principais desafios para 2006 serão as
discussões sobre a participação de um
representante dos profissionais no
Conselho de Administração e sobre os
processos de terceirização de serviços na
Empresa.

Participação nos Lucros e
Resultados

Desde 1997, a Celpe pratica uma política de
distribuição de lucros entre seus empregados,
decorrente dos índices de produtividade e
lucratividade  na conquista das metas
estabelecidas.

IDS - PÚBLICO INTERNO
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Painel do Voluntariado (informativo mensal em
forma de mural com notícias sobre
responsabilidade social corporativa) e o
Relatório Executivo Diário-RED (resumo dos
principais indicadores e acontecimentos da
administração, exclusiva para executivos).

Consultoria Interna em Recursos
Humanos

Em 2005, a Celpe implementou a consultoria
interna em recursos humanos como um novo
modelo de atuação na área de gestão de
pessoas, com o objetivo de alinhar estratégias
empresarias, cultura organizacional e pessoas.

Cada Superintendência da Companhia tem à sua
disposição uma consultora interna, cujo foco de
atuação é diagnosticar necessidades passíveis
de intervenção da área de gestão de pessoas,
representando maior proximidade com o cliente
interno.

A perspectiva é promover a mudança
organizacional e assessorar as lideranças nos
processos específicos da gestão de pessoas.

Recrutamento Interno

A oportunidade de desenvolvimento profissional
e de valorização da carreira para os
colaboradores da Celpe é também traduzida nas
possibilidades de participação nos
recrutamentos e processos seletivos internos
para novos cargos. A política de buscar talentos
no quadro funcional para desempenhar novas
competências na Empresa estimula o
autodesenvolvimento e o interesse em conhecer
e participar dos desafios empresariais. As vagas
são divulgadas através de e-mail corporativo,
havendo possibilidade de concorrência entre as
várias empresas do Grupo Neoenergia.

Relação com Sindicatos

Os Acordos Coletivos de trabalho são uma
prática da administração da Celpe, sendo as
negociações anuais com o Sindicato dos
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Acordo com o Sindicato para
Adicional de Periculosidade

Acordo com o Sindicato para
Participação nos Lucros
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somaram 64%, as neutras, 20%, e as
desfavoráveis, 16%. Os itens melhor avaliados
foram segurança do trabalho (89%),
credibilidade (74%) e motivação (67%). Os
menores índices foram feedback e carreira
(31%), treinamento e desenvolvimento (34%) e
reconhecimento e recompensa (38%). O nível
geral de satisfação (64%) mostrou-se superior à
média do Grupo Neoenergia (60%) e à média do
mercado energético (56%).

Os detalhes dos resultados da pesquisa foram
amplamente divulgados em toda  a organização
e estão sendo utilizados para desenvolver o
Plano de Melhoria de Clima. Foi distribuído
folder em mala direta para os empregados e os
números  da pesquisa apresentados às
lideranças. Vale salientar que 81% dos
pesquisados declararam acreditar que a
pesquisa será bem utilizada pela direção.

Relação com Trabalhadores
Terceirizados

A Celpe contou, em 2005, com 4.496
trabalhadores terceirizados, cuja atuação é
regida pelas mesmas normas vigentes para seu
quadro de pessoal, inclusive no que concerne ao
desenvolvimento profissional. Esse grupo teve,
no ano passado, 99.230 homens/hora de
treinamento, num total de 2.662 participações.

A Empresa se preocupa com as condições de
saúde e segurança dos terceirizados, realizando
treinamentos e inspeções sistemáticas que
possibilitem a identificação e correção das
situações de anomalias que venham a causar
danos à integridade física dos colaboradores.

A Celpe realiza controle de gestão de contratos
de todas as empresas terceirizadas que utilizam,
diretamente, mão-de-obra em suas atividades,
exigindo o cumprimento das obrigações fiscais e
trabalhistas.

Em 2005, conforme pactuado no Acordo
Coletivo de Trabalho firmado com o Sindicato da
categoria, foi realizado em maio o pagamento da
PLR, referente ao ano de 2004, sendo aplicado o
conceito corporativo de Muito Bom para todos os
empregados.  A esse acordo foi adicionado o
valor de R$ 1.280,00, representando a primeira
parcela da PLR de 2006.

O pagamento da segunda parcela será efetuado
no mês de abril de 2006. Os empregados
ingressados no exercício ou afastados de função
recebem proporcionalmente aos dias trabalhados.

Gestão Participativa

Uma forma de conhecer a opinião dos
profissionais é ouvi-los por meio da Pesquisa de
Gestão de Clima Organizacional. Resguardado o
sigilo das opiniões, a pesquisa é um instrumento
de diagnóstico do nível de satisfação sobre
vários aspectos da gestão, apontando os pontos
fortes e indicando aqueles que merecem ser
corrigidos ou aperfeiçoados, segundo a visão
dos empregados.

Interrompida em 2004 (depois de uma
seqüência de três anos) por conta da
reestruturação organizacional do Grupo
Neoenergia e da necessidade de adequação à
identidade e universo da holding, a pesquisa
voltou a ser realizada em 2005. Os profissionais
foram ouvidos sobre os seguintes itens:
treinamento e desenvolvimento, gestão de
desempenho, remuneração e benefícios,
segurança do trabalho, condições de trabalho,
comunicação, qualidade de vida, princípios e
valores, planejamento de desempenho e
desenvolvimento, suporte, orientação e
acompanhamento, feedback e carreira,
reconhecimento e recompensa, habilidade e
justiça, clareza e alinhamento da estratégia,
relacionamento externo, motivação e
credibilidade.

Responderam ao questionário 1.326
empregados (86% do quadro total à época da
realização da pesquisa). As opiniões favoráveis
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RESPEITO AO INDIVÍDUORESPEITO AO INDIVÍDUORESPEITO AO INDIVÍDUORESPEITO AO INDIVÍDUORESPEITO AO INDIVÍDUO

A Celpe pratica a pluralidade e rejeita
toda discriminação

Trabalho Infantil

Em conformidade com seus Princípios e
Valores, a Celpe não utiliza mão-de-obra infantil,
assim como não aceita fornecedores que o faça,
conforme estabelecido em normas de
contratação de produtos e serviços.

Por outro lado, a Empresa insere-se nos
programas de primeiro emprego e
aprendizagem profissional, abrindo espaço para
a contratação de menores-aprendizes, de acordo
com a Lei nº 10.097/2000, que prevê contrato
de trabalho especial, por prazo determinado, ao
maior de 14 anos e menor de 24, inscrito em
programa de aprendizagem (cursos técnicos do

Senai, Sesi e Senac). A esses aprendizes é
oferecida formação técnico-profissional
metódica compatível com o seu desenvolvimento
físico, moral e psicológico. Os menores
trabalham com carteira assinada em turnos
diários de quatro horas, sendo uma semana na
Empresa e outra na instituição de ensino,
recebendo um salário mínimo e vale-transporte.

2003 2004 2005 Metas 2006

Menores
Aprendizes 15 12 20 20

Prêmio Guia Exame da
Boa Cidadania Corporativa
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Trabalho Forçado ou Análogo ao
Escravo

A Celpe, igualmente em conformidade com seus
Princípios e Valores, rejeita o trabalho forçado ou
análogo ao escravo tanto em suas relações
trabalhistas diretas quanto indiretas
(fornecedores e terceirizados).

Diversidade

A Celpe pratica uma política de pluralidade,
acolhendo profissionais unicamente em função de
critérios técnicos, combatendo qualquer forma de
discriminação no tocante a raça, sexo, religião,
ideologia, idade ou qualquer outra condição
pessoal, física ou social. Por princípio, rejeita
também qualquer manifestação de assédio –
físico, sexual, psicológico, moral – e de abuso de
autoridade no trabalho e quaisquer condutas que
gerem ambiente intimidativo ou ofensivo aos
direitos pessoais de seus profissionais.

Um projeto pioneiro no setor elétrico brasileiro
vem sendo implementado pela Celpe, por meio
do seu Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
– P&D. Intitulado “Empregabilidade da pessoa
com deficiência e a Celpe: um estudo da
potencialidade empregadora de uma empresa
concessionária de energia elétrica para a
promoção da cidadania da pessoa portadora de
deficiência permanente ou temporária”, este
projeto vem sendo desenvolvido em parceria com
o Centro de Estudos Inclusivos (CEI) da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

As etapas do projeto contemplam no seu
primeiro ano a divulgação e sensibilização do

corpo funcional, análise dos cargos e funções da
Empresa, estudo do ambiente físico em termos
de acessibilidade e elaboração de uma cartilha de
orientações básicas para a adequação de
ambientes físicos para o bem-estar e o
atendimento das necessidades especiais dos
empregados portadores de deficiência.  Como
parte desta iniciativa, foi concluída a construção
da passarela para acesso de deficientes físicos
ao Edifício-sede da Celpe, localizada na calçada
do estacionamento interno.

Atualmente, a Celpe tem no seu quadro 51
empregados portadores de deficiência,
reabilitados e readaptados de função.

Perfil dos Empregados

Do quadro total de pessoal, 81,07% são do sexo
masculino e 18,94 % do feminino, valendo
observar que no nível executivo as mulheres
representam 22% .Os negros (homens e
mulheres) representam 24% do contingente e
pessoas acima de 45 anos, 40%.

Observamos um avanço contínuo da presença
feminina em todas as atividades empresariais e
esta situação tem evoluído como conseqüência do
ingresso das mulheres em cursos técnicos
(eletrotécnica, segurança do trabalho, etc.) e de
Engenharia, cargos de maior demanda na
organização, bem como pelo desempenho
apresentado por estas nos processos seletivos
promovidos pela Celpe. O reduzido número de
mulheres na área operacional (eletricista, agente
de serviços elétricos, etc.) retrata a situação de
mercado e a do setor elétrico, onde não se dispõe
de mão-de-obra feminina habilitada para esses
postos.
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Distribuição de empregados por grupo profissional e gênero SEXO

MASC. FEM. TOTAL

Analistas 161 130 291

Técnicos 419 70 489

Administrativos 115 86 201

Operacionais (com Menores Aprendizes) 585 07 592

Executivos 120 34 154

Total Geral 1400 327 1727
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5 Em relação à Raça, o  Censo interno deixa a critério do empregado a identificação quanto ao seu perfil racial.
6 Nas categorias “Homens negros e brancos’’, foi considerada a média salarial do total de homens em cargos operacionais e menores
aprendizes. Nas categorias “mulheres negras e brancas”, foi considerada a média salarial apenas das menores aprendizes, tendo em
vista a não existência de mulheres em cargos operacionais.
7 Na categoria “Nº de empregados no final do período”, o ”Menor Aprendiz” só foi considerado em 2005, uma vez que este tem
contrato de trabalho por tempo determinado e o número de desligamentos e admissões ao longo do ano é significativo em relação ao
número de ocupantes da categoria.
8 O percentual traduz a prevalência de desligados por motivo de aposentadoria.

Perfil de Salários (salário médio em 31.12.2005)

Distribuição
de empregados
por gênero e raça 5

Mulheres 18,94% 22,08%

Mulheres negras (pretas e pardas) 3,54% 2,60%

Homens 81,07% 77,92%

Homens negros (pretos e pardos) 19,34% 10,39%

Pessoas com deficiência 2,95% 0%

Pessoas acima de 45 anos 39,67% 53,90%

% em relação ao total de
empregados

% em cargos executivos em
relação ao total de cargos
executivos

Admissões e desligamentos 2003 2004 2005

Nº de empregados no final do período 1.771 1.755 1.727 7

Nº total de admissões no período 104 76 68

Nº total de demissões no período
(sem Menor Aprendiz) 117 65 59

Percentual de demitidos acima de 45 anos
de idade em relação ao número total de demitidos 8 59,83% 75,38% 66,10%

Distribuição de salário
por gênero e raça (em R$)

Analistas 3.851,80 4.033,39 2.937,41 3.137,70

Técnicos 2.234,35 2.302,29 1.771,67 1.822,97

Administrativos 1.630,26 1.756,65 1.710,52 1.697,88

Operacionais 6

(com Menores Aprendizes) 1.838,12 1.948,42 300,00 300,00

Executivos 7.802,21 7.435,86 9.015,34 5.015,34

Homens Negros
(pretos e pardos)

Homens
Brancos

Mulheres Negras
(pretas e pardas)

Mulheres
Brancas
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TRABALHO DECENTETRABALHO DECENTETRABALHO DECENTETRABALHO DECENTETRABALHO DECENTE

Segurança, saúde, desenvolvimento
profissional: prioridade.

Cuidados com a saúde, a segurança, as condições
de trabalho, assim como o oferecimento de
oportunidades para o desenvolvimento profissional
e a empregabilidade dos seus profissionais estão
permanentemente na pauta da Celpe.

As políticas nessa área representam um esforço
contínuo para assegurar um ambiente de trabalho
decente, em que os profissionais são tratados
como agentes dinâmicos e essenciais ao sucesso
da Empresa.

Saúde, Segurança e Condições de
Trabalho

O sistema de gestão da saúde e segurança do
trabalho tem a sua organização, planejamento,
aplicação e avaliação consolidadas no Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional  e no
Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais.

Um Comitê de Segurança participa do
planejamento, controle e acompanhamento da
gestão da atividade preventiva. É formado por
representantes do Sindicato dos Trabalhadores e
de Superintendências da organização,
principalmente àquelas cuja atividade requer maior
controle dos riscos. É considerado um espaço
importante de discussão sobre segurança do
trabalho e  preservação da vida.

Além deste Comitê, a Celpe tem oito Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes – Cipa que
são formadas por representantes eleitos pelos
empregados e por representantes indicados pela
Empresa, atuando na prevenção de acidentes e
doenças ocupacionais, de modo a tornar
compatível, permanentemente, o trabalho com a
preservação da vida e a promoção da saúde do
trabalhador.

 Ginástica Laboral

Diariamente, durante 10 minutos, no período de 8
às 12 horas, em várias dependências da Celpe,
centenas de colaboradores praticam ginástica
laboral. Um programa criado para estimular a
prática da atividade física, contribuindo para o
bem-estar e integração das pessoas.

Em 40 áreas, uma média de 450 participantes/
mês, dedica-se prazerosamente aos exercícios, no
Edifício-sede, Centro de Operações do Bongi,
Centro de Treinamento, nas regionais do Cabo,
Petrolina e Caruaru, esta última implantada em
2005.

São realizados exercícios de alongamento e
relaxamento muscular, preparatórios e
compensatórios, levando em consideração a
atividade desenvolvida e a característica da área
de trabalho.

 Campanha Viva Segurança

Durante o ano de 2005, a Campanha Viva
Segurança buscou conscientizar o corpo funcional
em relação às práticas de saúde e segurança,
visando, em última instância, a redução de
acidentes no trabalho. Vários meios foram
utilizados para sensibilizar o pessoal e estimular
mudança de comportamento: animação com arte-
educadores, esquetes de teatro, banner e cartazes
afixados em todas as regionais, marcadores de
livros, mensagens eletrônicas, distribuição de kits
no carnaval e até cartões de aniversário.

A comunicação girou em torno de mensagens
como “Acredite na segurança que o melhor da vida
acontece”, “Pratique segurança todos os dias de
2005!” e “A Celpe precisa de sua energia.
Pratique segurança!”

 Caminhadas e Passeio Ecológico

Em cinco cidades do interior onde estão as
regionais da Celpe - Petrolina, Garanhuns, Serra
Talhada, Carpina e Cabo - foram promovidas
atividades de lazer e integração família/Empresa.
Misto de lazer e saúde, essas caminhadas
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Campanha contra a Dengue

Campanha contra a AIDS
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reuniram  cerca de 330 participantes entre
empregados, estagiários, prestadores de
serviços e familiares.

 Ações Integradas de Saúde, Segurança
e Qualidade de Vida

Palestras sobre temas como gerenciamento do
stress, motivação, liderança e trabalho em
equipe, legislação de trânsito e direção
defensiva, reeducação postural, saúde bucal, e
oficinas de reciclagem, torneio operacional e feira
de qualidade de vida com estande de terapias
orientais e orientação alimentar, fizeram parte da
programação da Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente –
Sipatma, simultaneamente, nas Cipas do
Edifício-Sede, Bongi e das Regionais.

Os eventos ocorreram de 19 a 24 de setembro e
incluíram outras atividades como o Circuito
Energia Viva, que reuniu cerca de 400 pessoas
em ações interativas e possibilitou a arrecadação
de 3,8 toneladas de alimentos entregues a doze
entidades que prestam assistência a crianças e

adolescentes em situação de risco. Assim a
solidariedade e a responsabilidade social foram
enfatizadas, simultaneamente, à disseminação
de práticas de exercício físico.

Nessa mesma linha, o Prêmio de Saúde e
Segurança contemplou a Cipa Carpina, que
registrou o menor número de acidentes de
trabalho e concluiu os exames médicos
periódicos dentro do calendário previsto.

No Programa Descentralizado de Inspeção de
Segurança foram realizadas cerca de 3,2 mil
inspeções, verificando-se o atendimento de
mais de 93% das recomendações para o
controle das condições de riscos de acidentes
de trabalho a que estão expostos os
empregados e prestadores de serviço da
Celpe.

A Empresa realizou ainda a Campanha de
Vacinação contra a Gripe que imunizou
voluntariamente 1.363 empregados, número
que corresponde a 79% do quadro de pessoal
no mês de realização da campanha.

IDS - PÚBLICO INTERNO

9 Em 2005, ocorreram 31 acidentes típicos e 09 acidentes de trajeto. O acidente de trajeto, ou seja, aquele que ocorre no deslocamento
residência-trabalho-residência, não é computado no cálculo dos índices de freqüência e gravidade de acidentes.
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2003 2004 2005

Acidentes de trabalho com afastamento 30 31 40

Acidente fatal 02 01 01

Dias perdidos por acidentes 13.576 5.780 7.628

Índice de freqüência para empregados 8,17 6,61 9,42

Índice de freqüência para terceirizados 4,67 3,82 2,99

Índice de gravidade para empregados 3.699 1.660 2.144

Índice de gravidade para terceirizados 3.635 2.732 1.453

Índice de absenteísmo 3,60 3,85 3,56

9
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Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho e
Meio Ambiente

2003 2004 2005

Média de acidentes de trabalho por
empregado/ano 0,03 0,03 0,03

Percentual dos acidentes que resultaram
 em afastamento temporário de empregado
 e/ou de prestador de serviço 70,71% 70,11% 80,72%

Percentual de acidentes que resultaram em
 mutilação ou outros danos à integridade
física de empregado e/ou prestador de serviço,
com afastamento permanente do cargo
(incluindo LER) 1,01% 1,15% 0%

Percentual de acidentes que resultaram em
morte de empregado e/ou prestador de serviço. 5,05% 3,45% 3,61%
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DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTOVIMENTOVIMENTOVIMENTOVIMENTO
PROFISSIONAL EPROFISSIONAL EPROFISSIONAL EPROFISSIONAL EPROFISSIONAL E
EMPREGABILIDADEEMPREGABILIDADEEMPREGABILIDADEEMPREGABILIDADEEMPREGABILIDADE

A Celpe tem adotado uma ampla estratégia para
a capacitação e desenvolvimento dos seus
profissionais, que vai desde programas para a
capacitação de eletricistas até cursos de
pós-graduação para executivos e analistas. No
decorrer de 2005, as horas totais de formação
somaram 207.243 homens/hora (incluindo
empregados e terceirizados).

Vários programas buscam estimular o
desenvolvimento profissional e pessoal dos seus
quadros, entre eles:

 Incentivo à Educação Formal

Cento e noventa e cinco empregados da Celpe, na
capital e no interior, sem distinção de posto e
área, receberam bolsas em 2005 para cursos
técnicos e de graduação, possibilitando a
melhoria do nível de escolaridade, o acesso à
mobilidade interna, a ampliação da
empregabilidade e desenvolvimento profissional.

A Celpe participa com 50% da mensalidade para
aqueles com remuneração igual ou inferior a
R$ 1.823,75 e 40% para os que recebem acima
deste valor.

 Circuito do Saber

Ecologia humana, empreendedorismo corporativo,
maestria pessoal, como conduzir uma equipe,
liderança e motivação, laboratório de
aprendizagem e carreira profissional. Esses temas
foram abordados em palestras promovidas com o
objetivo de possibilitar aos empregados a troca e
atualização de informações sobre as novas
tendências do mercado, atitudes e
comportamentos na organização.

Os encontros, com uma média de público de 25
empregados, também estimulam o processo
participativo nas ações de desenvolvimento de
pessoal e de comunicação.

Para 2006, está prevista a interiorização das
palestras, possibilitando o acesso aos
empregados lotados nas regionais do
interior do Estado de Pernambuco.

 Capacitação Continuada de Eletricistas

O contingente de eletricistas que atua na
prontidão tem recebido cursos de
aperfeiçoamento contínuo, que os capacita a
prestar serviços com alto padrão de segurança e
qualidade. O curso, com duração de 11 dias e 88
horas/aula, é realizado no Centro de Treinamento
Delmiro Gouveia, no Recife. Em 2005, receberam
treinamento 338 empregados próprios e 128
terceirizados.

 Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

A Empresa está atualizada no campo da pesquisa
e desenvolvimento e oferece condições para a
produção de uma oferta interna, contínua e
sistemática, de projetos de P&D. Desde agosto
de 2004, a Celpe desenvolve o Programa de
Capacitação de Equipes e Gestores de Projetos
de P&D. Desta atividade fazem parte 27 pessoas
de diversas áreas envolvidas com projetos.

Em 2005, a programação foi a seguinte:
mudanças, modelos mentais, paradigmas,
realidade e percepção, teoria geral dos sistemas,
inteligência, gestão do conhecimento, capital
intelectual, gestão de projetos, inovação e
criatividade.

A iniciativa foi registrada no informe técnico
Modelo para a Capacitação de Equipes e
Gestores de Projetos de P&D apresentado no
XVIII Seminário Nacional de Produção e
Transmissão de Energia Elétrica, em Curitiba, no
mês de outubro.

 Projeto Potencializar

O aprimoramento da liderança empresarial na
busca da alta performance é a meta do Projeto
Potencializar. Num primeiro momento, o programa
concentra três temas: recursos humanos (gestão
estratégica de pessoas), regulação
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Treinamento de resgate Circuito do Saber

Treinamento de líderes
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10 O investimento da Empresa em indicadores sociais internos (alimentação, previdência privada, saúde, segurança do trabalho,
educação, cultura, capacitação e desenvolvimento profissional, creches, participação nos lucros e resultados e vale-transporte)  está
contemplado na planilha Balanço Social, modelo Ibase, ao final desse relatório.

(fundamentos de regulação) e finanças (finanças
para profissionais não financeiros). Cada tema
tem uma carga horária de 16 horas e a clientela é
formada por 135 executivos entre gerentes e
gestores.

 Estágios

A política de estágio é oferecida a estudantes ou
a terceiros e tem como objetivo proporcionar a
complementação da formação escolar. Tudo é
planejado, executado, acompanhado e avaliado
em conformidade com os currículos e
programas. Em 2005 o quadro de estagiários
somava 104, sendo 55 de nível técnico e 49 de
nível superior. Cabe ressaltar que a Celpe
disponibiliza oportunidades de estágio aos
próprios colaboradores com o objetivo de
complementar a formação acadêmica destes.

DEMISSÕES EDEMISSÕES EDEMISSÕES EDEMISSÕES EDEMISSÕES E
APOSENTAPOSENTAPOSENTAPOSENTAPOSENTADORIAADORIAADORIAADORIAADORIA

A Celpe tem, como parte integrante de seu
Acordo Coletivo de Trabalho, um Programa de
Desligamento para Empregados Aposentáveis
(PDV-a) e aqueles dispensados por iniciativa da
Empresa (PDV-d). No primeiro caso, o objetivo é
incentivar ou recompensar os empregados que
estejam com condições ou próximos da
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2003 2004 2005

Horas totais de formação (homem x hora) 190.054 93.625 108.013

Horas de formação por empregado 103,65 52,67 62,62

Nº de cursos promovidos 216 223 212

Nº de empregados que participaram dos cursos 1.801 1.760 1.703

Alcance (% empregados) 98% 99 % 99%

Nº de participações por empregado 5.111 5.161 6.469

aposentadoria. O segundo possibilita, através do
pagamento de um adicional financeiro, uma
melhor condição de reinserção no mercado de
trabalho.

INTEGRAÇÃO EINTEGRAÇÃO EINTEGRAÇÃO EINTEGRAÇÃO EINTEGRAÇÃO E
SOCIABILIDADESOCIABILIDADESOCIABILIDADESOCIABILIDADESOCIABILIDADE

Vários eventos internos são promovidos
anualmente, com o objetivo de estreitar os laços
de relacionamento entre os profissionais, assim
como disseminar a prática de esportes
competitivos e abrir espaço para o florescimento
do talento das pessoas. São exemplos as
tradicionais comemorações natalina e junina, as
confraternizações de pessoal e dos seus filhos,
além de torneios esportivos internos, que
envolvem as modalidades de futebol masculino
e feminino, vôlei de praia, dama, dominó, xadrez
e tênis de mesa.

Uma iniciativa que tem mobilizado
especialmente o pessoal é o Concurso Cartão de
Natal, direcionado aos filhos dos empregados,
no qual os três primeiros colocados recebem
brindes especiais, como som, bicicleta e jogos,
enquanto todos os concorrentes ganham um
brinde pela participação. O desenho vencedor
passa a ser o cartão de Natal da Empresa aos
seus profissionais.10
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Natal dos filhos dos
colaboradores

Campeonato de futebol
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Proteção ao Meio Ambiente
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POLÍTICA DE MEIOPOLÍTICA DE MEIOPOLÍTICA DE MEIOPOLÍTICA DE MEIOPOLÍTICA DE MEIO
AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE

Compromisso com o respeito e a
preservação do meio ambiente

O Grupo Neoenergia e suas empresas
controladas, entre as quais se encontra a Celpe,
pautam sua conduta pela preservação do meio
ambiente e respeito à legislação ambiental,
alicerçada nos seguintes compromissos:

 Cumprir a legislação, as normas e os
regulamentos ambientais;

 Incluir no seu planejamento empresarial as
componentes ambientais;

 Melhorar continuamente o desempenho da
gestão ambiental;

 Utilizar métodos de trabalho e materiais que
previnam, reduzam ou controlem a poluição;

 Assegurar que os fornecedores de serviços e
produtos adotem procedimentos ambientais
compatíveis com os praticados pela Empresa;

 Incentivar projetos de pesquisa e inovações
tecnológicas que resultem no uso eficiente dos
recursos naturais;

 Incentivar a comunicação com as partes
interessadas, internas e externas, sobre as
questões ambientais.

Em conformidade com essa política, a Celpe
investiu, em 2005, R$ 64.024.779,89 em
projetos e ações na área de gestão ambiental.

RESPONSABILIDADE FRENTERESPONSABILIDADE FRENTERESPONSABILIDADE FRENTERESPONSABILIDADE FRENTERESPONSABILIDADE FRENTE
ÀS GERAÇÕES FUTURASÀS GERAÇÕES FUTURASÀS GERAÇÕES FUTURASÀS GERAÇÕES FUTURASÀS GERAÇÕES FUTURAS

Prática de educação para uma sociedade
ecologicamente sustentável

A Celpe, como Empresa ambientalmente
responsável, é consciente de seus deveres frente
às futuras gerações. Por isso, desenvolve seus
trabalhos junto aos seus profissionais e a toda
sociedade de forma a minimizar ações

potencialmente agressivas, ao mesmo tempo em
que dissemina práticas de educação ambiental e
uso seguro e eficiente da energia. Todas as
ações visam difundir a consciência ecológica e a
racionalização no uso dos recursos naturais.

2003 2004 2005

Total investido em programas e
projetos de melhoria ambiental (em R$) 45.085.712,00 43.647.147,68 64.024.779,89

Percentual do faturamento bruto gasto
em programas e projetos de melhoria ambiental 2,73% 2,09% 2,60%

2003 2004 2005

Nº horas de treinamento por ano em
situações de emergência ambiental 100 20 56
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QUQUQUQUQUALIDALIDALIDALIDALIDADE AMBIENTADE AMBIENTADE AMBIENTADE AMBIENTADE AMBIENTALALALALAL

A variável ambiental está inserida nos processos
da Celpe desde o planejamento das obras e
operacionalização dos projetos, até a manutenção
das linhas de transmissão, distribuição e
subestações. A documentação do sistema de
gestão ambiental foi reformulada de acordo com
as diretrizes ambientais, resultando na criação de
novos procedimentos operacionais e normativos
internos para garantir a qualidade ambiental das
atividades de maior impacto, permitindo maior
eficácia do controle. Foi realizado um
levantamento preliminar das áreas de interesse
ambiental do Estado que possuem interface com
a rede elétrica da Celpe, o que subsidiou a
elaboração de um plano de manutenção da
vegetação, submetido e aprovado pelo Ibama e
que implica numa nova sistemática de
manutenção da rede e controle da vegetação.

Parcerias com instituições públicas e privadas
proporcionaram importantes avanços na
implantação de sistemas de eficientização
energética na capital e no interior. Programas de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) foram
direcionados para alternativas tecnológicas
ecologicamente adequadas. Cursos, com enfoque
ambiental, foram ministrados no âmbito interno e
externo da Empresa, contemplando os
prestadores de serviços e materiais, e
considerando os aspectos e impactos ambientais,
os requisitos da ABNT NBR ISO 14001,
auditorias internas, técnicas de poda, dentre
outros.

Normas para a Ação

O ano de 2005 foi rico na institucionalização da
política ambiental da Empresa. Sua equipe
participou da elaboração da Política de Meio
Ambiente da holding Neoenergia, em articulação
com a Coelba (Bahia) e a Cosern (Rio Grande do
Norte).

No passo seguinte, esteve presente, com todas as
demais controladas do grupo, na preparação do
regimento interno do Comitê de Meio Ambiente

da Neoenergia, aprovado em reunião de
Diretoria.

Por fim, tratou de elaborar a minuta do regimento
interno do seu próprio Comitê de Meio Ambiente,
cujas ações a partir de agora serão pautadas
pelas normas ali contidas.

PESQUISA EPESQUISA EPESQUISA EPESQUISA EPESQUISA E
DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTOVIMENTOVIMENTOVIMENTOVIMENTO

Novas tecnologias e métodos são
pesquisados, inclusive em função do meio
ambiente

A Celpe tem investido continuamente na área de
pesquisa e desenvolvimento, procurando criar
tecnologias e métodos capazes de racionalizar
seus processos produtivos, melhorar seu
desempenho econômico, promover a integração
com a comunidade e as pessoas e proporcionar
uma relação o mais equilibrada possível com o
meio ambiente, considerado um valioso
patrimônio social. Em 2005, vários projetos de
Pesquisa & Desenvolvimento foram iniciados,
entre os quais se destaca o desenvolvimento do
Estudo das alternativas ecológicas para inibir a
presença de animais em subestações, que visa
reduzir os riscos de acidentes no sistema elétrico
através de soluções que preservem a vida dos
animais.

CONSERCONSERCONSERCONSERCONSERVVVVVAÇÃO DE ENERGIAAÇÃO DE ENERGIAAÇÃO DE ENERGIAAÇÃO DE ENERGIAAÇÃO DE ENERGIA

Medidas que economizam energia
preservam fontes energéticas

Dentre as inúmeras ações, em parceria com
empresas e órgãos públicos, voltados para a
conservação de energia, com reflexos positivos
na utilização de fontes energéticas, destacaram-
se no ano passado:

Convênio com o Centro Federal de Educação
Tecnológica - Cefet/PE para dotar o novo
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Seminário de Pesquisa
e Desenvolvimento

Acordo de Eficiência Energética
com a Compesa
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laboratório de equipamentos, instrumentos de
medição e softwares, visando atender aos
conteúdos práticos das disciplinas
“Conservação e Eficiência Energética” e
“Luminotécnica” do curso de Eletrotécnica. Esse
aparato permitirá que os professores e alunos
dessas disciplinas desenvolvam competências
em programas de eficiência energética,
multiplicando assim o alcance dos objetivos
nessa área.

Dois prédios públicos da cidade de Caruaru
(Edifício-sede da Prefeitura e o Hospital
Municipal) foram objeto do Programa Anual de
Combate ao Desperdício com base no interesse
demonstrado pela Prefeitura em carta enviada a
Celpe. Após pré-diagnóstico, onde foram
levantados dados dos sistemas e hábitos de
consumo, e pesquisadas as oportunidades de
economia de energia, procedeu-se à avaliação
técnico-econômica de cada medida. As
oportunidades levantadas permitem estabelecer
as condições para implementação de um projeto
de eficientização nas instalações elétricas, com
redução de custos operacionais e melhoria de
desempenho.

Projetos semelhantes foram desenvolvidos junto
ao Shopping Boa Vista (Recife), Ondunorte,
Bompreço, Shopping Guararapes (Jaboatão dos
Guararapes), Baterias Moura, Companhia de
Água e Saneamento - Compesa (estações
elevatórias) e Prefeitura do Recife (iluminação
pública). O montante de investimentos na
conservação de energia em 2005 alcançou a

cifra de R$ 1.661.913,11 contra
R$ 1.059.174,14 em 2004.

REDES PROTEGIDASREDES PROTEGIDASREDES PROTEGIDASREDES PROTEGIDASREDES PROTEGIDAS

A Celpe vem expandindo, ano a ano, as redes
protegidas e multiplexadas, que representam
uma das ações de maior importância em termos
de redução do impacto ambiental inerente a sua
atividade de Distribuição de Energia Elétrica. Os
cabos elétricos protegidos evitam os acidentes
por contato com árvores ou objetos lançados,
reduzindo a necessidade de poda da arborização
e melhorando a performance e confiabilidade do
sistema elétrico. As áreas próximas a parques,
praças ou de concentração de árvores
centenárias, na capital e no interior, são
priorizadas na implantação dessas redes.

Investimentos de R$ 50.736.118,83     permitiram
em 2005 a implantação de 2.427,82 km de rede
isolada multiplexada de baixa tensão em todo o
Estado e 70,96 km de redes protegidas de
média tensão. Isso significou um aumento de
cerca de 70% do valor investido em relação ao
ano anterior (R$ 30.461.752,96). Desde 2003
as redes implantadas na área urbana são
prioritariamente do tipo multiplexada ou
protegida.

Para 2006 está planejada a implantação de
3.820,57 km de condutores multiplexados de
baixa tensão e 120 km de cabos protegidos
de média tensão.

2003 2004 2005

Percentual de rede protegida e isolada
sobre o total da rede na zona rural 0,32 1,54 2,59

Percentual de rede protegida e isolada
sobre o total da rede na zona urbana 1,05 1,85 3,56

Percentual de substituição de redes
convencionais por redes protegidas e
isoladas em toda área de concessão 0,04 0,03 0,04
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Inauguração da eficientização
do laboratório do Cefet

Rede protegida
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Poda de Árvores

Apesar do crescente investimento em
implantação de redes protegidas e isoladas, que
evitam o contato com as árvores, o manejo da
vegetação tem merecido atenção por parte da
Celpe, de modo a diminuir ao máximo seu
impacto ambiental. Em 2005, os investimentos
em poda orientada alcançaram a cifra de
R$ 4.182.618,35, incluindo cursos permanentes
para o pessoal responsável.

Não obstante o cuidado da Empresa com a poda,
o número de multas aumentou em 2005, em
decorrência da transferência da fiscalização do
Departamento de Paisagismo para a Empresa de
Limpeza Urbana - Emlurb, da Prefeitura da
Cidade do Recife, cujo critério passou a incluir
infrações referentes ao recolhimento do resíduo
oriundo do serviço de poda. Diante da
modificação, a Celpe está organizando um curso
em parceria com o órgão da Prefeitura para
alinhar a expectativa e a realização dos serviços,
ao mesmo tempo que fortalece o trabalho
conjunto entre os órgãos. Além disso, modificou a
sistemática de comunicação  interna realizada
entre a Prontidão e o Centro de Operação
Integrada da Empresa (COI) com a finalidade de
inibir estes acontecimentos. A mudança de
procedimento é recente, porém até o momento é
considerada eficaz.

EDUCAÇÃO AMBIENTEDUCAÇÃO AMBIENTEDUCAÇÃO AMBIENTEDUCAÇÃO AMBIENTEDUCAÇÃO AMBIENTALALALALAL

Empresa promove cursos, treinamentos e
difusão de práticas ecológicas

Em 2005, foram ministrados cursos de auditores
ambientais para profissionais da Celpe de
diversas áreas e de aspectos e impactos
ambientais para coordenadores, operadores e
mantenedores de subestações e mantido o
módulo de meio ambiente do curso de
reciclagem de eletricistas.

Também foi realizado treinamento sobre o Sisleg
- Software de Gerenciamento da Conformidade

Legal para áreas com interface ambiental no
Sistema de Gestão Ambiental.

Durante as comemorações da Semana do Meio
Ambiente, crianças de Fernando de Noronha
fizeram um plantio de mudas no pátio da Usina
Tubarão, no arquipélago, enquanto no Recife, em
parceria com o órgão ambiental estadual – a
CPRH, encenou-se no auditório da Celpe a peça
teatral “Que História”, para alunos de escolas
estaduais de Pernambuco.

A Empresa também apoiou o Programa Nacional
de Conservação e Manejo das Tartarugas
Marinhas – o Projeto Tamar, em Fernando de
Noronha, que desenvolve pesquisas a fim de
proteger e conservar as tartarugas marinhas. O
projeto desenvolve experiências de turismo
participativo, recebe visitantes no Museu Aberto
da Tartaruga Marinha e trabalha na criação de
estratégias de auto-sustentação, entre outros.

O planejamento para 2006 prevê a
habilitação de inspetores de rede na
identificação de aspectos ambientais
merecedores de uma intervenção para
prevenir danos futuros.

GEGEGEGEGERENCIAMENTO DORENCIAMENTO DORENCIAMENTO DORENCIAMENTO DORENCIAMENTO DO
IMPIMPIMPIMPIMPAAAAACCCCCTO AMBIENTTO AMBIENTTO AMBIENTTO AMBIENTTO AMBIENTALALALALAL

Celpe atualiza e monitora gestão de
recursos ambientais

O sistema de gestão ambiental da Celpe é
abrangente, com certificação pela ABNT NBR
ISO 14001 versão 1996, no Edifício-Sede, em
processos que envolvem atividades
administrativas, de saúde e segurança no
trabalho, aquisição de produtos e serviços,
manutenção predial, planejamento de linhas de
transmissão e subestações, recrutamento e
desenvolvimento profissional – e na Usina
Tubarão, em Fernando de Noronha, o de geração
de energia.  As duas certificações encerraram o
ano em processo de migração para a versão 2004
da norma.
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Plantio na Ilha do
Rodeadouro, em Petrolina

Semana do Meio Ambiente
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 Anualmente, o sistema é submetido a duas
auditorias internas e uma externa, pela
certificadora ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas. Vale salientar que as diretrizes
ambientais da Celpe são estendidas para os
fornecedores e prestadores de serviços de
construção, operação e manutenção.
Sistematicamente são feitas palestras de
esclarecimento e distribuído o Manual de
Comportamento Ambiental com orientações para
empregados, prestadores de serviço e
estagiários.

Em 2005 podemos destacar como ações
importantes para subsidiar o gerenciamento
ambiental, a criação da Norma Técnica sobre
Manejo de Óleo Mineral Isolante e a de Capinação
Química, a elaboração de questionários com
informes ambientais para a captação de recursos
e o cadastramento dos técnicos agrícolas das
prestadoras de serviços de manutenção da rede e
das empresas prestadores de serviços que
utilizam motosserra, para propiciar um maior
controle dessas atividades.

O gerenciamento de todo o resíduo produzido na
Empresa está descrito em norma do Sistema de
Gestão Ambiental, a AA90.02. Os principais
resíduos gerados tiveram a seguinte destinação:

 O óleo lubrificante usado na usina térmica de
Tubarão, em Fernando de Noronha – média de
2.000 litros por trimestre – é conduzido em
reservatório de um metro cúbico, envelopado em
contêiner especial e enviado para o continente por
transporte marítimo credenciado, sendo
encaminhado a uma empresa licenciada, e
regularizada para o tratamento (re-refino) desse
óleo e suas impurezas;

 O tratamento do óleo mineral isolante utilizado
nas subestações é realizado por empresa
licenciada e o resíduo gerado neste processo é
descartado, conforme processo descrito na norma
AA90.03;

 As carcaças das baterias são levadas pelo
fornecedor dos geradores (Marcosa-Cartepillar),
que as devolvem para os seus fabricantes;

 Os cartuchos, toner, pilhas, papel, lâmpadas e
reatores (recolhidos nas duas unidades
certificadas) são encaminhados para unidade de
trabalho específica na Empresa, que realiza o
seu descarte através de empresa prestadora de
serviço;

 As baterias de celular são encaminhadas para
departamento específico na Empresa, para
serem devolvidas à operadora de celular
contratada;

 Os pneus e as baterias dos veículos são
entregues em pontos autorizados mediante a
substituição;

 O resíduo ambulatorial é encaminhado para
uma empresa licenciada – Serquip –,
regularizada para o transporte,
acondicionamento e disposição final desse
resíduo.

IDS - MEIO AMBIENTE
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11 Processos provenientes de deposição dos resíduos da atividade de poda de árvores.
12 Foram considerados todos os estabelecimentos da Celpe: 120 subestações e 60 prédios comerciais.

Quantidade média de incidentes / autuações e/ou multas por violação das normas de proteção ambiental:

2003 2004 2005

Baixa gravidade 11 10 60 82

Média gravidade 0 0 0

Alta gravidade 0 0 0

Total de autuações e/ou
multas ambientais 10 60 82

Melhorias implantadas nos processos operacionais com o objetivo de prever, minimizar ou eliminar os potenciais agentes
poluidores do ar, água e do solo:

2004 Adequação da infra-estrutura da Usina Tubarão aos padrões exigidos em uma APA
(Área de Preservação Ambiental).

2005 Extensão de escopo de avaliação da conformidade legal dos impactos ambientais da Celpe; criação de
normativo e Especificação Técnica sobre Capinação Química em Subestações e Manejo de Óleo Mineral
Isolante.

Consumo anual 12 2003 2004 2005

Energia (em KWh) 11.980.022 13.777.550 14.203.861

Água (em m3) 52.400 42.852 44.155

Gasolina/diesel (em litros) não disponível 1.935.032 1.812.472

Óleo Combustível (em toneladas) 1.673 1.938 2.197

Gerenciamento de resíduos 2003 2004 2005

Óleos lubrificante (em litros) não disponível 6.300 8.400

Baterias de níquel-cadmio (em unidade) 250 446 450

Baterias de chumbo (em unidade) 24 não disponível 37

Pilhas (em unidade) 316 208 243

Lâmpadas (em unidade) não disponível 771 1.578

Reator (em unidade) não disponível 33 284

Toner (em unidade) 55 18 14

Cartuchos (em unidade) 362 211 248

Descartáveis (em tonelada) 0,315 0,562 0,568

Papel (em tonelada) 48,48 30,13 26,07
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Conta de energia elétrica
em Braille
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SELEÇÃO, AVSELEÇÃO, AVSELEÇÃO, AVSELEÇÃO, AVSELEÇÃO, AVALIAÇÃO EALIAÇÃO EALIAÇÃO EALIAÇÃO EALIAÇÃO E
PARCERIA COM OSPARCERIA COM OSPARCERIA COM OSPARCERIA COM OSPARCERIA COM OS
FORNECEDORESFORNECEDORESFORNECEDORESFORNECEDORESFORNECEDORES

Responsabilidade social abrange
fornecedores

Um programa de responsabilidade social, para
ser de fato bem sucedido, obrigatoriamente
envolve relacionamento com fornecedores,
tratados como uma extensão dos compromissos
e ações das empresas. Essa relação, no caso da
Celpe, é pautada pela transparência,
objetividade e compromisso com a sociedade.

A Empresa trabalha com 10.078 fornecedores
de todos os portes, nacionais, estrangeiros e
agentes, dos quais 1.498 encontram-se ativos
no sistema de compras eletrônicas. Nenhum
fornecedor supera 10% do total dos valores
contratados anualmente.

O sistema de cadastro, qualificação e avaliação
dos fornecedores garante a aquisição de
materiais e serviços em conformidade com as
suas especificações técnicas e/ou legais, a
custos adequados. Para otimizar este trabalho,
as distribuidoras do grupo Neoenergia estão
adotando o Repro – Sistema de Classificação de
Fornecedores, um serviço gerido pela Aquiles
Brasil Ltda – empresa pertencente ao Achilles
Group Ltd., líder em serviços e soluções
relacionadas com a gestão de fornecedores de
diversos ramos de negócio, com mais de 21.000
fornecedores registrados nas suas bases de
dados. Também foi incluído no nosso sistema o
módulo QM de controle de qualidade,
disponibilizando, assim, mais uma ferramenta
de auxílio na realização da análise técnica dos
fornecedores, bem como dos materiais como um
todo.

Principais Fornecedores

2005

Obras e Serviços R$ 207.842.987,00

Materiais e Equipamentos R$ 120.393.027,00

Fornecedores Valor Pedido

Majestosa Engenharia Ltda R$ 14.328.880,42

Phelps Dodge Brasil Ltda R$ 12.137.242,62

Megaton Engenharia Ltda R$ 10.053.552,61

ETD-Eng. de Transmissão Distribuição R$  9.712.481,37

Pincol Premoldados Indústria R$  8.484.677,13
e Comércio Ltda.

ABF Engenharia Serv e Comércio Ltda R$  7.883.274,70

Nossa Senhora Engenharia Ltda R$  7.553.053,81

Fink Engenharia Ltda R$  7.449.322,07

FUNTEC - Fundação para o R$  7.404.470,45
Desenvolvimento da Educação

Prysmian Energia Cabos S. Brasil S/A R$  6.617.602,60

Volume de Contratação
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COMPROMISSOCOMPROMISSOCOMPROMISSOCOMPROMISSOCOMPROMISSO

No momento da contratação, os fornecedores
assumem o compromisso formal de
atendimento às Condições Gerais de
Fornecimento, que incluem questões éticas,
sociais e ambientais, orientadas pelos princípios
e valores da Empresa. Há, também, um Plano de
Saúde e Segurança contendo procedimentos e
exigências a serem cumpridos pelas empresas
contratadas.

Em diversos programas sociais da Celpe, os
fornecedores atuam como parceiros. É o caso da
Escola de Informática e Cidadania da

comunidade de Nova Liberdade, em Jaboatão dos
Guararapes, cuja instalação foi patrocinada numa
parceira entre a Celpe, a Organização
Governamental Comitê para a Democratização da
Informática e uma empresa fornecedora, a Ticket
Serviços. Nessa comunidade, a Empresa também
financiou a recuperação das instalações físicas da
Escolinha Comunitária.

Na operacionalização da conta de luz em Braille,
cuja distribuição para os clientes cadastrados foi
iniciada em 2005, foram parceiros da Celpe a
Xerox do Brasil e o Centro de Estudos Inclusivos
da Universidade Federal de Pernambuco.

Na medida do possível, inclui em suas relações
comerciais pequenas empresas e grupos da
comunidade local, como cooperativas e
associações de bairros, a exemplo das
cooperativas de eletrificação rural em várias
partes do Estado.

Para relacionar-se com seus provedores de
materiais e serviço, dispõe de diversos canais,
sendo os principais o seu site, o Sistema de
Compras Eletrônicas, Sistema de Cadastramento
e contatos pessoais.

Os fornecedores são avaliados a partir de
resultados globais, que abrangem qualidade de
materiais, cobertura de estoque, análise de
desempenho e acompanhamento do desempenho
do pessoal. Na pontuação estabelecida para a
avaliação surgem oportunidades de melhoria no
relacionamento.

Uma auditoria do sistema de gestão de qualidade
dos fornecedores inclui aspectos como
compromisso ético, meio ambiente, legislação
tributária, fiscal e trabalhista, saúde e segurança.

APERFEIÇOANDO ASAPERFEIÇOANDO ASAPERFEIÇOANDO ASAPERFEIÇOANDO ASAPERFEIÇOANDO AS
PARCERIASPARCERIASPARCERIASPARCERIASPARCERIAS

A Celpe busca, permanentemente, aperfeiçoar o
relacionamento com seus fornecedores, tanto no
aspecto  comercial quanto em termos de
responsabilidade social. Na aquisição de
produtos e serviços, faz ver a necessidade de
um compromisso com o meio ambiente,
privilegiando as empresas que têm certificação
sócio-ambiental, e exige garantia de origem,
para evitar aquisição de material “pirata”,
falsificado ou oriundo de roubo de carga. Além
de monitorar o cumprimento da legislação,
negocia com os fornecedores para que paguem
aos seus funcionários salários compatíveis com
a média do mercado. Também integra os
terceirizados a seus programas de treinamento e
desenvolvimento profissional.

2004 2005

Horas totais de formação
(homem x hora) 29.698 99.230

Número de participações
por terceirizado 1.880 2.662
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Equipe de contratação
de obras, serviços
e materiais
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Teleatendimento 24 horas
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A Celpe atendeu, em 2005, 2 milhões e 605 mil
consumidores, dos quais 2 milhões e 227 mil
residenciais, 186 mil comerciais, 153 mil rurais,
18 mil do setor público e cerca de 12 mil industriais.

Para atender adequadamente esses clientes, a
Empresa segue as diretrizes do seu Código de
Ética, documento disponível à sociedade em sua
página na Internet, em que expressa seus
compromissos com a qualidade do fornecimento,
a excelência do atendimento, a universalização do
acesso e a transparência em suas relações com as
partes interessadas.

Celpe atende 2 milhões e 605 mil
consumidores em Pernambuco.

O cumprimento à legislação do setor energético é
outra constante da atuação da Empresa, submetida
às normas regulatórias da Aneel – Agência
Reguladora  Nacional e da Arpe – Agência
Estadual, com as quais interage sistematicamente.

A Celpe tem sempre em vista e internaliza essa
noção, num trabalho permanente junto aos seus
diversos escalões de empregados: o cliente é a
sua razão de ser.

DIMENSÃO SOCIAL DODIMENSÃO SOCIAL DODIMENSÃO SOCIAL DODIMENSÃO SOCIAL DODIMENSÃO SOCIAL DO
CONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMO

Cliente da Companhia é toda a sociedade

A Celpe tem zelado pelo compromisso de
fornecer uma energia de qualidade e de atender
com um padrão de excelência seu cliente que,
em última instância, por se tratar de um serviço
público, é toda a sociedade pernambucana. Daí
vir aprimorando seus múltiplos canais de
interação com sua clientela, tendo em vista a
dimensão social dos seus objetivos
empresariais. Uma atenção especial vem sendo
dispensada às comunidades mais carentes.

Coroando essa política de relacionamento e
interatividade, pela sexta vez, mais de 250
convidados, dentre eles 80 lideranças comunitárias
da Região Metropolitana do Recife, participaram,
em dezembro, do encontro anual com as
Comunidades Especiais. O encontro, realizado no
auditório do Edifício-sede, contou com a presença
do presidente da Celpe, Roberto Alcoforado, que
reafirmou a continuidade dos investimentos nesse
trabalho de ajuda mútua e apoio às comunidades.

Número de Consumidores 2003 2004 2005

Total 2.482.782 2.557.828 2.605.286

Residencial 2.118.015 2.183.251 2.227.806

Industrial 12.681 12.735 12.620

Comercial 187.493 191.573 186.583

Rural 141.189 146.071 152.936

Poder Público 17.356 17.814 18.563

Iluminação Pública 4.517 4.826 5.191

Serviço Público 1.182 1.229 1.301

Consumo Próprio 311 291 248

Suprimento 38 38 38
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CONSELHO DECONSELHO DECONSELHO DECONSELHO DECONSELHO DE
CONSUMIDORESCONSUMIDORESCONSUMIDORESCONSUMIDORESCONSUMIDORES

Em funcionamento desde 2000, o Conselho
de Consumidores da Celpe tem o importante
papel de     buscar o equilíbrio entre os
interesses dos consumidores e os da
Empresa. Suas proposições têm caráter
consultivo e são conduzidas diretamente à
Diretoria da concessionária. Suas demandas
contam com acompanhamento permanente da
equipe de atendimento comercial.

É composto por 14 representantes entre
titulares e suplentes de todos os segmentos
do mercado – residencial, industrial, rural,
comercial e serviços públicos – e de
entidades de defesa do consumidor, como o
Procon estadual e os municipais. Realiza
reuniões a cada dois meses e, no final do ano,

um Encontro Regional, aberto ao público,
quando são discutidos temas atuais de
interesse da comunidade onde se realiza o
evento.

O Conselho é um dos mais efetivos canais de
relacionamento com o público e um     instrumento
de democratização do conhecimento da
estratégia de serviços da Empresa. Suas
atividades podem ser acompanhadas no site da
Celpe (www.celpe.com.br/ccc).

Em 2006, o Conselho de Consumidores da
Celpe deverá mudar o título para Conselho de
Consumidores de Energia Elétrica do Estado de
Pernambuco, refletindo a abrangência de suas
discussões.

Solicitações por tipo de serviço Nº de reclamações

Indenização por danos 7

Alteração cadastral 4

Queda de tensão 5

Corte de energia 4

Falta de energia 2

Iluminação pública 10

Consumo 15

Inspeção 6

Mal atendimento 1

Cobrança indevida 2

Deslocamento de rede 1

Extensão de rede 2

Fraude 1

Negociação 6

Informação sobre reajuste de tarifa 2

Ligação nova 1

Débito de terceiro 1

Utilização de postes da Celpe 1

Pagamento indevido 2

Luz para todos 205

Total 277
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ATENDIMENTO AATENDIMENTO AATENDIMENTO AATENDIMENTO AATENDIMENTO A
COMUNIDADES ESPECIAISCOMUNIDADES ESPECIAISCOMUNIDADES ESPECIAISCOMUNIDADES ESPECIAISCOMUNIDADES ESPECIAIS

Empresa se empenha em universalizar
serviço e disseminar cidadania

Uma grande parcela dos usuários da Celpe está
concentrada em comunidades pobres
espalhadas por todo o Estado. A Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD –,
realizada pelo IBGE em 2004, resultou em
números que sinalizam necessidade de atenção
a uma camada expressiva da população
pernambucana. O rendimento médio nos
2.455.967 domicílios cresceu de R$ 700,00 em
2003 para R$ 836,00, um incremento de quase
20% de um ano para outro. Apesar disso, ainda
existem 105.180 domicílios sem rendimento e
617.818 domicílios com rendimento mensal até
um salário mínimo, totalizando 722.998
domicílios.

Para dar acesso a essa camada da população ao
uso da energia elétrica, atendendo às
complexidades de sua realidade específica, foi

criada a Unidade de Atendimento às
Comunidades Especiais. O objetivo é
estabelecer canal de comunicação com a
população urbana e rural de baixo poder
aquisitivo, englobando  atividades sócio-
educacionais, disseminação de conceitos do uso
eficiente e seguro de energia, estímulo à
produção, promoção da adimplência, redução
de perdas, preservação do meio ambiente e
exercício da cidadania.

O atendimento às Comunidades Especiais é feito
por equipe de profissionais diretamente nas
comunidades, realizando palestras, mutirões para
negociação de débitos e reuniões educativas.
Essa atuação se desdobra em vários programas,
como o Comunidade Parceira, o Projeto Luz no
Empreendedorismo, Ação Integrada, Projeto
Redes, Conhecendo a Celpe, etc.

Encontro com Comunidades
Especiais
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 Comunidade Parceira

Com o apoio de lideranças locais esse novo
projeto tem por objetivo identificar, cadastrar e
atualizar necessidades, pendências, vocações
sócio-econômicos e culturais nas comunidades
especiais. Foram trabalhadas 252 áreas em
2005, numa ação que envolveu mapeamento das
áreas, informações à população, identificação de
ligações clandestinas e mutirões de atualização
cadastral e negociação de débitos.

 Luz no Empreendedorismo

Em parceria com a Federação das Indústrias do
Estado de Pernambuco – Fiepe e o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae, esse projeto nasceu para
estimular as vocações econômicas das
comunidades, promovendo a organização de
cooperativas e associações e incentivando
atividades comerciais, culturais ou de pequenas
manufaturas. Iniciado em 2005, atuou em oito
comunidades em regiões diversas do Estado.

Em Nova Liberdade, Jaboatão dos Guararapes,
o programa patrocinou a reforma da escola do
ensino maternal e fundamental para 115
crianças de até nove anos. Funcionando como
creche, a escola possibilita às mães
oportunidade de renda através do trabalho. Foi
firmado ainda convênio com parceiros (Rede
Accor e Comitê para Democratização da
Informática - CDI) para construção de uma
Escola de Informática e Cidadania - EIC. Os
alunos, jovens da comunidade,  destaques no
curso de informática deverão ser absorvidos por
empresas, numa rede de parceria articulada pelo
Sebrae.

No Conjunto Antônio Maria, em Paulista, foram
dados cursos de finanças doméstica,
contabilidade, oportunidades de negócios e
perfil comercial de pequenos negócios e
formada uma associação de costureiras e
pasteleiros. Contatos estão sendo mantidos com
outros parceiros para absorção de mão-de-obra.

Em parceria com a Almeida Plásticos, formou-se
na comunidade de Buenos Aires, em Jaboatão,
uma associação de coletores para reciclagem de
resíduo sólido – garrafas pet’s–, garantindo
aquela empresa mercado para o material
coletado. O projeto deverá ser ampliado com a
intenção da Prefeitura de Jaboatão dos
Guararapes de participar, através da Secretaria
de Ação Social. Projeto semelhante foi iniciado
nos municípios sertanejos de Mirandiba e
Ibimirim, onde foi formada associação de
coletores.

Nos bairros dos Coelhos, no Recife, e
Caranguejo/Tabaiares, em Paulista, em apoio ao
projeto do Sebrae denominado Urbes, para
estimular, por meio de sua inserção no mercado,
a expressão cultural, no primeiro caso, e o
artesanato, no último. Essas atividades têm sido
desenvolvidas espontaneamente pelas
comunidades.

Já em Xexéu, na Zona da Mata, iniciou-se o
trabalho de identificação de projetos de geração
de renda em nove comunidades mapeadas pela
Prefeitura Municipal. A Prefeitura pretende ainda
apoiar empreendimentos que contribuam com a
redução da prostituição infantil presente nas
imediações do posto fiscal localizado na
fronteira com Alagoas (AL).

 Ação Integrada

Este programa tem como característica integrar
todos os processos da Empresa que interagem
com o cliente. A partir daí criou-se um mutirão
comunitário intinerante para atender a população
com serviços de energia elétrica. Vários
parceiros externos (empresas de serviços
públicos e privados) realizam, simultaneamente,
uma gama de serviços públicos de interesse da
população.

A ação é iniciada com ampla campanha de
divulgação nas escolas públicas e convocação
por meio de carros de som. Na data anunciada,
instala-se em local central na comunidade o
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estande de atendimento da Celpe, onde são
prestados serviços comerciais (cadastramento
na tarifa social, ligações novas, parcelamento de
débito flexibilizado, fixação de melhor data para
pagamento da fatura, troca de titularidade, entre
outros) e desenvolvidas ações educativas de
estímulo à adimplência, com a participação de
arte-educadores. Ao mesmo tempo, equipes  de
campo realizam serviços de manutenção,
ligação, inspeção e visitas de corte/cobrança.

No encerramento do mutirão, a Celpe conta com
a participação dos parceiros externos
(Secretarias municipais e estadual de Saúde,

Educação, Justiça, entre outros) para prestação
de serviços como exames médicos, emissão de
documentos, realização de palestras educativas,
apresentação teatral e filmes institucionais.

Em 2005, as ações integradas beneficiaram os
bairros de Rio Doce (Olinda), Piedade (Jaboatão
dos Guararapes), Maranguape (Paulista) e
Estância (Recife).

Para 2006, estão planejadas oito Ações
Integradas Celpe: em Carpina, no Cabo,
três na Regional Metropolitana Sul e três
na Regional Metropolitana Norte.

2003 2004 2005 Metas  2006

Comunidades trabalhadas 295 298 252 240

Clientes orientados 123.187 141.408 79.426 50.000

Clandestinos identificados 2.703 2.953 1.813 1.500

Ação Integrada nas
Comunidades Especiais
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 Caravana Parceiros da Energia

Criado em setembro de 2004, o Projeto de
Educação Ambiental Parceiros da Energia
ganhou as estradas de Pernambuco em
formato de caravana visitando o interior do
estado no mês de dezembro.

A ação aconteceu em dois dias em cada
município visitado com a participação dos
profissionais da área de atendimento às
comunidades especiais da Celpe para
cadastramento na tarifa de baixa renda,
negociação de débitos e esclarecimento sobre
os  serviços da Empresa. No segundo dia, em
praça pública, houve a exibição  de vídeos
com desenhos animados educativos dos
Parceiros da Energia, com os temas riscos
elétricos, ligações clandestinas e uso eficiente
da energia. A Caravana trouxe ainda o projeto
Cinema Nacional Legendado, que trabalha a
inclusão social dos deficientes auditivos. Foi
exibido o filme Eu, Tu, Eles com Regina Casé e
Lima Duarte. A ação atendeu as cidades de
Vitória de Santo Antão, Bezerros, São
Caetano, Sertânia, Itapetim, Carnaíba,
Araripina, Quipapá, Itambé e Sirinhaém.

 Espaço Educacional Parceiros da
Energia

Outra iniciativa da Celpe é o Espaço
Educacional Parceiros da Energia, criado em
2003, no antigo Centro de Operações do
Bongi. Trata-se de uma simulação de uma
unidade consumidora residencial, com 260m2,
com cinco ambientes: sala de estar, quarto,
cozinha, banheiro e área de serviço, providos
dos eletrodomésticos indispensáveis. Ali são
recebidos alunos e professores das redes
pública e privada de ensino, representantes de
empresas, comunidades e associações de
classe, que recebem orientação técnica sobre
o uso seguro e eficiente da energia elétrica e
preservação do meio ambiente. Essas pessoas
são estimuladas a atuarem como agentes
multiplicadores. Em 2005, um total de 5.092

pessoas (4.920 alunos e 172 professores)
passaram pelas dependências do Espaço
Educacional.

 Atendimento a Escolas

Com foco nas entidades educacionais e
empresas, a Celpe dispõe de uma estrutura com
profissionais habilitados para atender estes
segmentos, realizando, com agendamento
prévio, palestras informativas e atividades
educativas, abordando questões como a
utilização de energia elétrica de forma eficiente e
segura e sem desperdícios. Em cada regional e
na Região Metropolitana existem maquetes de
uma casinha energizada para empréstimos às
entidades. Elas são usadas nas feiras de
conhecimentos e demonstrações para os alunos,
professores e empregados, com objetivo de
reforçar a mensagem. Durante as ações são
distribuídos também materiais gráficos
desenvolvidos para este fim.

Orientação a estudantes
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EXEXEXEXEXCELÊNCIA DOCELÊNCIA DOCELÊNCIA DOCELÊNCIA DOCELÊNCIA DO
ATENDIMENTOATENDIMENTOATENDIMENTOATENDIMENTOATENDIMENTO

Pesquisa da Abradee em 2005 demonstra a
satisfação do cliente

Enquanto o fornecimento se refere à ação física
de levar a energia aos mais diversos lugares do
Estado, o atendimento se caracteriza pela relação
direta e individual com o consumidor. A Celpe
tem desenvolvido ações para alcançar a
excelência do atendimento, por meio dos diversos
canais colocados à disposição do cliente.

Em 2005, a Celpe viu mais uma vez premiado
seu esforço na busca da excelência no
atendimento aos seus clientes. Na Pesquisa de
Satisfação do Consumidor Residencial de
Energia Elétrica, realizada anualmente pela
Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia – Abradee, alcançou o Índice de
Satisfação de 81,5% – acima da média nacional
(77,1%) e das regiões Nordeste, Sudeste, Norte e
Centro-Oeste. O aumento do índice de satisfação
do consumidor em relação a 2004 foi de 11,6%
(81,5% contra 69,9%). Foram realizadas 1.156
entrevistas, onde se registrou uma melhoria
considerável nas cinco áreas pesquisadas:
fornecimento de energia, informação e
comunicação com o consumidor, conta de luz,
atendimento ao cliente e imagem da Empresa.

Estes resultados são decorrentes do grande
investimento em informação ao cliente, através de
folhetos orientativos nas agências e Pontos
Celpe, constante atualização dos conhecimentos
dos empregados de atendimento e
teleatendimento, melhoria do canal internet,
disponibilidade de uma ampla rede de agentes
recebedores, investimento em tecnologia e
equipamentos e obras de manutenção da rede de
distribuição.

Outro fator para essa melhoria na percepção do
cliente foi a mudança  no layout da conta de
energia, possibilitando um melhor entendimento
dos campos, com gráficos demonstrativos.

Campanha de
Mobilização Interna

Espaço Educacional
Parceiros da Energia
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Agências de Atendimento

O consumidor tem a sua disposição 45
Agências de Atendimento em todo o Estado,
funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às
16h30. Conta também com um atendimento em
horário especial nas agências do Shopping
Guararapes (na cidade de Jaboatão dos
Guararapes, Região Metropolitana) e Centro de
Atendimento ao Cidadão (CAC), no bairro do
Cordeiro, no Recife. As Agências disponibilizam
diversos serviços como solicitação de novas
ligações (permanentes ou temporárias),
religação, atualização cadastral, programação de
débito automático em conta corrente, emissão
de segunda via da conta, mudança de endereço
da conta, entre outros.

Pontos Celpe

Outra forma de disponibilizar o atendimento no
interior do Estado, ampliando as alternativas aos
clientes, são os Pontos Celpe – 171
estabelecimentos comerciais que dispõem de
duas linhas telefônicas gratuitas ligadas
diretamente ao teleatendimento. Nesses Pontos
são disponibilizados os serviços de emissão de
segunda via da conta de energia, recebimento de
pagamentos e negociação de débitos.

Internet

No mundo inteiro, um número cada vez maior de
pessoas está conectado à rede mundial de
computadores, a Internet, realizando as mais
diversas transações com grande agilidade. Para
atender a esse público, a Celpe investiu em um

13 Serviço de Atendimento ao Cliente

Teleatendimento

Serviço de atendimento a solicitações
comerciais, técnicas e emergenciais dos clientes,
disponível 24 horas, todos os dias da semana.
Através de dois números telefônicos de
discagem gratuita: 0800 81 0120 (atendimento
comercial) e 0800 81 0196 (prontidão de luz),
são atendidas as solicitações de clientes
especiais, em sua grande maioria com benefício
de baixa renda, as solicitações realizadas nos
Pontos Celpe e as efetuadas através do site da
Empresa. Aos Grandes Clientes da Celpe, o

serviço disponibiliza um número exclusivo com
discagem gratuita.

Atualmente o contact center está estruturado em
duas centrais que somam 107 posições de
atendimento com uma equipe de 190
operadores. Uma equipe de apoio composta de
22 pessoas (supervisores, instrutores,
monitores, analistas de processo comercial) dá
suporte as atividades de atendimento,
adequando-as ao padrão de qualidade Celpe.

2003 2004 2005

Total de ligações telefônicas atendidas pelo SAC 13 3.103.873 3.338.676 4.081.049

Percentual de reclamações em relação ao total de
ligações atendidas pelo SAC 2,27 1,70 2,06

Percentual de reclamações não atendidas pelo SAC 0 0 0

Tempo médio de espera no telefone do SAC até
o início do atendimento (em segundos) 14 12 22

Quantidade de inovações implantadas em razão da
interferência do ouvidor e/ou do serviço de atendimento
a consumidores/clientes 12 09 10
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Agência de atendimento

Ponto Celpe
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modelo de site interativo que proporciona
facilidade, segurança e conforto a seus clientes.
Vários serviços são disponibilizados, inclusive o
acesso à segunda via e pagamento da conta de
energia. No ano de 2005, o site da Celpe teve
registrado aproximadamente 76 mil atendimentos
mensais.

Em 2006, a Empresa promoverá uma
adequação do seu site para garantir a
acessibilidade por parte das pessoas com
deficiência visual (cegas ou com baixa visão).
Para acesso à página da Celpe na internet,
esses internautas deverão apenas dispor de
software de sintetizador de voz.

Rede de Arrecadação

A fim de propiciar maior comodidade no
pagamento das contas de energia elétrica, a Celpe
vem, gradativamente, aumentando sua rede
credenciada de arrecadação. São casas lotéricas,
supermercados, farmácias, panificadoras, além de
agências bancárias, que oferecem variadas opções
de pagamentos, como débito em conta corrente,
guichê de caixa, auto-atendimento e internet. Já
somam 1.579 os estabelecimentos credenciados.

CLIENTES CORPORCLIENTES CORPORCLIENTES CORPORCLIENTES CORPORCLIENTES CORPORAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS

Para atender aos clientes corporativos (clientes
privados, clientes dos poderes público federal,
estadual e prefeituras), a Celpe dispõe de
departamento específico, o de Clientes Corporativos.
Este segmento tem à disposição uma equipe de
analistas de negócios que realiza visitas periódicas e
mantém contatos permanentes, estabelecendo um
processo contínuo de ofertas de produtos e serviços,
identificando necessidades e soluções, consolidando,
assim, um vínculo de confiança fundamental para
uma relação de parceria.

Para manter este segmento sempre atualizado, a
Empresa disponibiliza uma revista trimestral com
informações de serviços, investimento e obras,
eficiência energética, reajuste tarifário, automação
de subestações, responsabilidade social e ações

culturais. A revista tem tiragem média de 1.200
exemplares.

Durante o ano, dois grandes eventos foram
realizados para estreitar o relacionamento com
esses clientes: o Cine Celpe, com sessão
exclusiva do filme Cinema, Aspirinas e Urubus
(patrocinado pela Empresa) e o Camarote do
Galo da Madrugada, dando oportunidade aos
clientes corporativos de assistir ao desfile do
maior bloco de carnaval do mundo.

Em parceria com a Prefeitura de Olinda e a
Eletrobrás, foi implementado o projeto Natal de
Luz, realizado em 55 cidades brasileiras durante
o mês de dezembro. Em Pernambuco, como
símbolo do projeto,  no Sítio Histórico de Olinda –
Patrimônio da Humanidade e 1a Capital Brasileira
da Cultura – os monumentos da Igreja da
Misericórdia e Academia Santa Gertrudes foram
iluminados com micro lâmpadas natalinas. O
projeto teve ainda um lançamento festivo com
presença de coral formado por artistas locais.

CONTCONTCONTCONTCONTAS EM BRAS EM BRAS EM BRAS EM BRAS EM BRAILLEAILLEAILLEAILLEAILLE

Desde janeiro de 2005, foi disponibilizado um
demonstrativo em Braille anexo à conta de
energia, para os clientes portadores de
deficiência visual que se cadastrarem. Essa
medida de alcance social foi possível graças a
uma parceria entre a Celpe, a Xerox do Brasil e o
Centro de Estudos Inclusivos (CEI) da
Universidade Federal de Pernambuco. O
cadastramento foi feito a partir de uma pesquisa
coordenada pelo CEI. Novos interessados em
receber as contas em Braille podem solicitar sua
inclusão por meio de ligação gratuita para o
número 0800 81 0120, acessando o site da
Empresa ou diretamente nas 45 agências de
atendimento espalhadas em todo o Estado.

Para 2006, a Empresa estuda uma
possibilidade de inserir código de barras no
demonstrativo para dar autonomia ao
cliente com deficiência visual de pagar a
conta através de meio eletrônico, ao
facilitar a digitação do seqüencial da fatura.
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Homenagem do Galo
da Madrugada

Natal de Luz, em Olinda
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Dia da Criança
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Sociedade desenvolvida é igual a empresa
bem sucedida

Integrada à política de responsabilidade social e
sustentabilidade do grupo Neoenergia, a Celpe
investe em projetos sociais nas comunidades
onde atua, baseada na consciência de que o
sucesso empresarial está atrelado ao
desenvolvimento da sociedade.

A ação social, a educação, a cultura, os esportes,
a promoção da saúde, as práticas solidárias
compõem o repertório das ações corporativas
direcionadas a esse objetivo, além da
preservação do meio ambiente em que vivemos.

Patrocinando ou apoiando projetos de inclusão
social, a Empresa se alinha as 8 Metas do
Milênio, estabelecidas pela ONU. Muitas
dessas metas integram diferentes níveis de
atividades da Empresa, como a gestão de
pessoas, a política ambiental, as relações com
seus diversos públicos, numa visão integrada e
sistêmica.

No decorrer de 2005, essa atuação envolveu
recursos de R$ 84.982.720,33 14 , cerca
de 15% a mais do que investido em 2004
(R$ 73.092.170,00). Os projetos têm como foco
as áreas de educação, cultura, meio ambiente e
esportes.

14 No valor mencionado, estão computados gastos com projetos educacionais, culturais, de saúde e saneamento, esporte, combate à
fome e segurança alimentar e desenvolvimento social. Além desse investimento, a Empresa aportou recursos na ordem de R$ 64 milhões
em indicadores ambientais.

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Em sintonia com as Metas do Milênio da ONU
(Educação básica de qualidade para todos e todo
mundo trabalhando pelo desenvolvimento), a
Celpe patrocinou iniciativas importantes,
sobretudo direcionadas a jovens e crianças em
situação de vulnerabilidade social. Entre elas as a
seguir destacadas.

 Escola dos Voluntários

Uma das iniciativas mais originais e bem
sucedidas nesse campo é a Escola dos
Voluntários da Celpe, criada em abril de 2002,
localizada no prédio anexo ao Centro de
Treinamento da Empresa, numa área com 550m2,
no bairro do Bongi, no Recife.

Nela, 46 voluntários trabalham aos sábados pela
manhã, ministrando aulas de artes, inglês,
informática, teatro, alfabetização de adultos, oficina
de construção do conhecimento, secretariado,
educação ambiental e banca de estudos,     para 125
alunos, entre crianças, adolescentes, jovens e
adultos das comunidades do Bongi e Jacaré,
situadas no entorno da Empresa.

“A Diretoria do Sindicato das Secretárias do
Estado de Pernambuco sente-se bastante
gratificada por ter estabelecido parceria  com a
Celpe para Curso de Introdução às Práticas
Secretariais da Escola de Voluntários
e, ainda, por ter participado de um trabalho
produtivo para inserção de jovens no mercado de
trabalho.” Sindicato das Secretárias do Estado de

Pernambuco – Sinsepe..... 

8 METAS DO MILÊNIO
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 Instituto Qualidade no Ensino (IQE)

O Instituto Qualidade no Ensino é uma
organização sem fins lucrativos, coordenada pela
Câmara Americana de Comércio de São Paulo.
Sua missão é contribuir para a melhoria do
processo de ensino e de aprendizagem nas
escolas da rede pública do ensino fundamental
nas disciplinas de português e matemática. A
ação investe na formação e valorização do
educador, na relação da escola com sua
comunidade, promovendo  assim a cidadania.

O projeto apoiado envolveu diretamente 298
professores e 7.990 alunos de 1ª a 4ª série e,
indiretamente, 20.000 alunos em Pernambuco,
em 33 escolas beneficiadas.

Para 2006, está previsto pela entidade um
Núcleo Piloto do Programa Qualiscola, de
5ª a 8ª série, no Recife. Ele deverá
beneficiar 320 educadores e 10.000 alunos
nas disciplinas de Português, Matemática,
Ciências, História e Geografia.
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 Associação Junior Achievement

Organização não-governamental que tem como
objetivo o engajamento de profissionais e
executivos de empresas na formação de jovens
para o empreendedorismo. A Associação
recebeu apoio financeiro da Celpe em 2005. A
Empresa ocupa a vice-presidência do Conselho
Diretor da entidade.

Crianças, adolescentes e jovens das escolas da
Região Metropolitana do Recife são
beneficiados por sua atuação.

Em 2006, a entidade tem como meta atingir
8.000 alunos de 33 escolas, com a
participação de 315 voluntários e apoio de
20 empresas mantenedoras. Para a Celpe o
desafio é aumentar o número de
voluntários da Empresa nos projetos.

15 Número total de voluntários envolvidos das empresas mantenedoras: Grupo Nordeste,  Bateria Moura, TIM,  Gerdau,  Telemar,
Petroflex, Celpe, Rede Globo Nordeste, FIEPE/IEL,  Sindilojas Recife, Grupo TCI, Coca Cola, CDL Recife, Chesf, White Martins,
Elógica, Claro, Hebron, Pernord Ricard, Brilux, Cesar.

IDS - COMUNIDADE

Números da Junior Achievement em 2005

Municípios envolvidos 04 (Recife, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Belo Jardim)

Escolas contempladas 25

Nº de alunos 4.212

Voluntários 15 227

Módulos desenvolvidos Quantidade de turmas

Introdução ao Mundo dos Negócios 12 turmas

Nosso Mundo 16 turmas

Economia Pessoal 16 turmas

Empresa em Ação 07 turmas

Miniempresa 16 turmas
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“Depois da chegada do projeto, nosso índice
de aprovação subiu de 55% para 86%. Nossa
linha de trabalho passou a ter um planejamento
melhor. Antes, não havia acompanhamento, era o
professor sozinho”. Margareth Lima, diretora da
Escola Rochael de Medeiros, uma das primeiras
beneficiadas pelo Programa Qualiscola, do IQE.
(entrevista concedida a um jornal local)     

 “Ter a Celpe como uma das empresas
mantenedoras da Junior Achievement
Pernambuco é indiscutivelmente uma
oportunidade única, pois não recebemos
somente o auxílio financeiro, acima de tudo,
recebemos apoio ao trabalho realizado,
participação dos gestores da empresa e a
confiança e o aporte necessários para que
milhares de jovens possam ser beneficiados
com os Programas de educação de negócios da
Junior Achievement.” Rosane Schereschewsky,
diretora executiva da Associação Junior Achievement de
Pernambuco.....     

 “Nossos conhecimentos e aprendizagens foram
enriquecidos, nossos valores aperfeiçoados e
nossas aptidões aprimoradas. Justifico esta
afirmação ressaltando o quanto foi importante e
significativo à realização da Miniempresa,
Programa da Junior Achievement, pois a partir
dele novos conceitos nos foram apresentados e
antigos paradigmas mudados. É por tudo isto
que percebemos que o nosso potencial vai muito
além do que imaginamos, fazendo jus às
responsabilidades que nos foram atribuídas e
que todos assimilamos. Sim, porque com
certeza, sairão daqui jovens compromissados
com a sociedade e com a busca de seus próprios
sucessos. Dentre as várias lições que recebemos
a mais importante, talvez, seja o bom
relacionamento entre as pessoas, respeitando
suas opiniões e seu espaço, pois chegamos à
conclusão que servindo um ao outro nos
tornaremos livres.” Amauri Monteiro da Silva Filho,
aluno da Miniempresa Pedacinho do Céu. 

Estímulo ao empreendedorismo
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 Movimento Pró-Criança

A Celpe apoiou a formação artística de jovens da
Companhia de Música e Dança Andarilho, um
dos projetos do Movimento Pró-Criança, entidade
não-governamental criada em 27 de junho de
1993 pela Arquidiocese de Olinda e Recife. Esse
projeto desenvolve aulas estruturadas de
formação profissional para mais de 80 jovens,
músicos e bailarinos, em um período de 04 anos,
com acompanhamento social e também do
desempenho escolar no ensino regular.

O trabalho da entidade envolve outros projetos
que tratam da formação sócio-cultural,
educacional e profissionalizante de 900 crianças,
adolescentes e jovens em situação de
vulnerabilidade social das comunidades carentes
da Região Metropolitana do Recife.

 Inclusão digital nas comunidades

Outra entidade que recebeu apoio da Celpe em
2005 foi o Comitê para a Democratização da
Informática (CDI), uma ONG que atua em
Pernambuco desde o ano 2000, tem 39 escolas
de informática e cidadania no Estado, 4.000
alunos, 238 voluntários e 250 computadores.

 Balé para pessoas com deficiência

A Cia. de Balé para Cegos Fernanda Bianquini é
uma entidade sem fins lucrativos mantida por
contribuições voluntárias e pelos recursos
levantados nas apresentações. Tem por objetivo
pesquisar, difundir, aplicar e ensinar novas
técnicas de balé clássico, dança e outras formas
de expressões corporais para pessoas com
deficiência visual. A singularidade do projeto é
estimular o público a superar limites, lutar contra
preconceitos e valorizar as oportunidades,
promovendo uma melhor qualidade de vida.

APOIO CULAPOIO CULAPOIO CULAPOIO CULAPOIO CULTURTURTURTURTURALALALALAL

As mais diversas formas de manifestações
artísticas da rica cultura pernambucana – o
teatro, a música, a dança, a literatura, o cinema, o

artesanato, a arte popular – têm recebido o
patrocínio da Celpe, que com isso se engaja no
resgate das tradições e da história do Estado.
Com recursos próprios e/ou através da Lei
Rouanet foram financiados 14     projetos culturais.

A Empresa também depositou no Funcultura – o
Fundo Estadual de Incentivo à Cultura – a
quantia de R$ 12.500.000,00 relativa a créditos
do ICMS. Essa iniciativa faz parte de uma
política de apoio à cultura local, onde a Empresa
contribui de forma voluntária com os créditos do
imposto devido, de forma que sem essa ação, os
valores iriam direto para a conta única do
Tesouro Estadual, dificultando assim a liberação
dos recursos para os produtores culturais.

A seguir listamos alguns dos mais importantes
projetos culturais apoiados pela Celpe em 2005,
com destaque para a edição do livro Pernambuco
Popular: Um Toque de Mestre, dentro do Projeto
Cultural da Celpe.

 Projeto Cultural da Celpe

Desde 2001, o final do ano da Celpe vem  sendo
marcado  pelo lançamento de um  produto
cultural relevante para o Estado de Pernambuco.
Em 2005, o projeto escolhido foi um livro de arte
sobre os mais importantes artesãos
pernambucanos. Em 144 páginas e 170
imagens, o livro “Pernambuco Popular: Um Toque
de Mestre” é uma mostra da diversidade da arte
popular pernambucana no litoral, zona da mata,
agreste e sertão do Estado. São homenageados
08 mestres que cumprem papéis importantes
nas comunidades onde são, além de referência
para o povo, verdadeiras fontes de sabedoria.

Teatro

 Janeiro de Grandes Espetáculos

O Janeiro de Grandes Espetáculos é uma mostra
anual competitiva, composta pelos espetáculos
de teatro, circo e dança que mais se destacaram
durante o ano em Pernambuco. Esta décima
primeira edição teve por objetivo principal firmar
e projetar as artes cênicas para o grande público
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Companhia de
Música e Dança
Andarilho

Visita ao Horto
de Dois Irmãos

Inclusão digital na
Escola dos Voluntários
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e ampliou seu leque de funções apresentando
pela primeira vez espetáculos de circo.

O Festival aconteceu no circuito teatral do Recife,
nos teatros  de Santa Isabel, do Parque,
Armazém, do Arraial e Hermilo Borba Filho,
reunindo um público de 40.000 espectadores,
que tiveram acesso aos espetáculos oferecidos a
preços populares.

 Teatro para Crianças

O Festival de Teatro para Crianças de
Pernambuco oferece no mês das férias escolares
a oportunidade das crianças terem contato com a
arte do teatro, estimulando o processo educativo
e a formação de público. Cerca de 20.000
pessoas (crianças e pais) assistiram as 70
apresentações em vários teatros e praças
públicas. O Festival percorre o circuito teatral do
Recife levando espetáculos à preços populares,
sendo parte da programação aberta ao público
em shoppings, praças e centros sociais da
periferia.

 Paixão de Cristo do Recife

Pelo terceiro ano consecutivo  a Celpe esteve
entre as empresas que patrocinaram A Paixão de
Cristo do Recife, encenada desde 1997. Trata-se
de um grandioso espetáculo encenado na Praça
do Marco Zero, coração cultural do Recife,
durante a Semana Santa. Estima-se que 125 mil
espectadores assistiram, gratuitamente, às
apresentações durante os cinco dias do evento.

 Cavalgada à Pedra do Reino

Projeto cultural realizado pela Associação
Cultural Pedra do Reino, instituição sediada no
município de São José do Belmonte, Sertão de
Pernambuco. A Cavalgada ganhou destaque
quando o escritor Ariano Suassuna escreveu
sobre o Movimento Sebastianista e passou a
participar da programação do festival. Durante
uma semana cerca de 20.000 pessoas
participam da celebração que envolve uma
programação cultural intensa.

Dança

 Mostra Brasileira de Dança

A Celpe apoiou a 3ª Mostra Brasileira de Dança
do Recife, realizada entre os dias 1º e seis de
julho. Sessenta companhias apresentaram-se
nos Teatros do Parque e de Santa Isabel para um
público de 6.500 espectadores. O evento busca
valorizar a dança em seus diversos estilos, além
de abrir espaço para que o público conheça o
que se faz em dança no país. A Mostra
movimenta o setor cultural da cidade e já faz
parte do calendário dos festivais da capital.

Literatura

 Biografia de Ana das Carrancas

Ana das Carrancas é uma das mais importantes
artesãs de Pernambuco, cuja biografia é ligada
ao rio São Francisco e aos trabalhos de barro da
região. Ela foi agraciada com o título de
Patrimônio Vivo do Estado, numa deferência do
Governo que escolhe entre os artistas populares
pernambucanos aqueles que recebem uma bolsa
vitalícia, por indicação do Conselho Estadual de
Cultura. A publicação de sua biografia recebeu o
patrocínio da Celpe. O livro deverá ser lançado
em 2006, com parte da renda revertida para a
artesã.

 A Paixão de Plínio Pacheco

Plínio Pacheco foi um dos mais importantes
empreendedores culturais de Pernambuco. Criou
a Cidade Cenográfica e o Grupo Teatral de
Fazenda Nova, responsável pelo espetáculo A
Paixão de Cristo, no maior teatro ao ar livre do
mundo (segundo o Guiness Book), em pleno
Agreste Pernambucano. A Celpe apoiou o
lançamento de sua biografia. O trabalho foi feito
pelo jornalista Jamildo Melo que elaborou uma
minuciosa pesquisa sobre as atividades de
Plínio, que deixou um legado cultural de
inestimável valor para o Estado.
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Paixão de Cristo
do Recife

Pernambuco Popular:
Um Toque de Mestre

Festival de Teatro
para Crianças
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Cinema

 Cinema, Aspirinas e Urubus

O filme Cinema, Aspirinas e Urubus faz parte do
chamado novo cinema pernambucano. Já foi
premiado em dois festivais internacionais (San
Sebastian e Cannes), sendo considerado pela
crítica brasileira um dos melhores filmes do ano.
A Celpe colaborou em sua realização e patrocinou
o site sobre o filme na Internet para que houvesse
a divulgação internacional da película.

Outras iniciativas culturais incentivadas pela
Celpe foram - pelo segundo ano consecutivo- o
espetáculo ao ar livre Baile do Menino Deus e o
desfile do consagrado Clube de Máscaras O
Galo da Madrugada, além da realização do IV
Festival da Criança Celpe, iniciativa voltada para
o público infantil das comunidades da periferia
da Região Metropolitana do Recife que são
atendidas pela Empresa.

AÇÃO SOCIALAÇÃO SOCIALAÇÃO SOCIALAÇÃO SOCIALAÇÃO SOCIAL

Outras Metas do Milênio contempladas pela
Celpe (acabar com a fome e a miséria e melhorar
a qualidade de vida) balizou as iniciativas da
Ação Social da Empresa no ano de 2005, entre as
quais:

 Campanha Clarear

A Campanha Clarear é uma ação para arrecadar
doações mensais de R$ 0,98 nas contas de
energia elétrica dos clientes residenciais. Iniciada
em 2004, a campanha envolve uma rede de
parcerias entre a Celpe e instituições, como o
Movimento Pró-Criança, a Organização Auxílio
Fraterno – OAF, a Pastoral da Criança e a
Associação Beneficente Criança Cidadã, além de
um grupo de empresas, entre elas fornecedores
da Empresa.

No ano de 2005, a campanha arrecadou um
montante de R$ 861.064,59, repassados às
entidades envolvidas com o combate à exclusão
social.

 Lar do Nenen

Fundada em 1978, esta instituição sem fins
lucrativos tem prestado serviços relevantes à
sociedade pernambucana. Acolhe crianças de
zero a quatro anos, órfãs ou não, que se
encontram em situação considerada de risco e
cujos processos de medida de proteção ou
destituição do pátrio poder tramitam nos
Juizados da Infância e da Juventude da Capital
ou do Interior do Estado.

No ano de 2005, o Lar do Nenen iniciou suas
atividades com 25 crianças. Durante o período, a
instituição acolheu 53 crianças procedentes dos
Conselhos Tutelares da Cidade do Recife e
Varas da Infância e Juventude da Comarca de
Paulista e Itamaracá. É o centro de referência de
acolhimento mais importante das áreas
atendidas pelos Conselhos Tutelares do Recife.

 Campanha de Alimentos

Durante a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente –
Sipatma, de 19 a 24 de setembro, profissionais
da Empresa, estagiários e prestadores de
serviço foram convocados a trocar dois quilos de
alimentos não-perecíveis por uma camisa
personalizada.

As arrecadações somaram 3.978kg de
alimentos, distribuídos entre diversas entidades
assistencialistas: Creche da Associação de
Moradores de Buenos Aires, Creche Lar Nossa
Senhora da Conceição, Clube de Idosos Unidos
Venceremos, Escola Felismina Pereira, Instituto
Guida, Petrape, Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais – Apae, Lar Espírita Amor e
Caridade, Sociedade de Assistência aos
Mendigos de Caruaru, Projeto Futurança, Abrigo
Ana Ribeiro, Recanto Sagrada Família e Creche
Eterna Aliança. As entidades estão localizadas
na Região Metropolitana do Recife e nas cidades
do Agreste e Sertão onde a Empresa possui
escritórios regionais.
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Natal na Salinas,
em Porto de Galinhas

Festival da
Criança Celpe
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 Campanha Energia Solidária no Natal

Durante o mês de dezembro de 2005 árvores de
Natal colocadas no Edifício-sede, nas unidades
do Bongi, do Centro de Treinamento e  em
Agências de Atendimento da Região
Metropolitana (Casa Amarela, Boa Viagem,
Madalena, Boa Vista, Shopping Guararapes,
Varadouro, Paulista e Água Fria) acolheram o
pedido de Natal de 202 crianças da
Comunidade das Salinas, uma invasão que fica na
periferia da Praia de Porto de Galinhas, município
de Ipojuca, Região Metropolitana do Recife.

Durante o período, os colaboradores da
Empresa, prestadores de serviço e estagiários
participaram retirando um dos cartões e
comprando o presente solicitado. Na semana do
Natal, uma equipe de voluntários foi na
comunidade entregar os presentes à criançada.

 Inclusão Social e Cidadania

A Celpe apoiou uma das ações do Centro de
Reabilitação e Valorização da Criança – Cervac,
uma entidade que presta serviço de atendimento
à crianças com necessidades especiais.  A ação
foi realizada no mês de agosto, que é o mês de
Busca dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
A entidade promoveu palestras em escolas e
grupos do bairro de Casa Amarela, finalizando o
evento com uma passeata. O trabalho tem o
objetivo de sensibilizar a população quanto aos
direitos e as potencialidades da pessoa com
deficiência.

 V Festival da Criança Celpe

A Celpe promoveu, dia 19 de outubro, no Teatro
Artplex, no Shopping Guararapes o V Festival da
Criança, levando lazer e cultura a cerca de 1.200
crianças de 11 comunidades pobres da área
metropolitana do Recife. A programação contou
com apresentação da peça infantil “Grande circo
em presente de palhaço”, distribuição de
lanches e brindes.

ESPORESPORESPORESPORESPORTESTESTESTESTES

 Regata Recife-Fernando de Noronha

A Regata, em sua 17ª versão, é um evento
internacional e tem como sentido, além do
esportivo, marcar a preocupação ambiental com
Fernando de Noronha, Patrimônio Natural da
Humanidade. A Celpe desde o ano de 2003 está
na parceria.  Como em todos os anos, a Celpe
trabalhou os aspectos ambientais durante todo o
evento, que além desse tema gera turismo e
divulgação para a Ilha.

 Corrida dos Sinos

A Corrida dos Sinos é um evento que já faz parte
do calendário oficial da Federação
Pernambucana de Atletismo e tem em média a
participação de 1.000 atletas. A Celpe vem
apoiando  de forma institucional esse evento,
através da colocação de faixas, confecção de
cartazes e inscrição de atletas da Empresa.

 III Taça Nordeste de Futsal Colegial

Este patrocínio visou apoiar o projeto de
campeonato de futsal das categorias sub-12 e
sub-17, realizado entre escolas da cidade de
Garanhuns, incentivando a prática esportiva,
reforçando o compromisso da Celpe com o
social. A ação tem uma grande repercussão em
uma das áreas onde a Empresa atua com um
escritório Regional e atenua a falta de eventos
esportivos e  de lazer para a comunidade da
região.

SAÚDESAÚDESAÚDESAÚDESAÚDE

A preocupação com a Saúde Pública, também
incluída entre as Metas do Milênio da ONU, faz
parte da ação da Celpe na dimensão social. No
ano de 2005, foram investidos R$ 189.074,68
em diversos projetos.
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Entre eles, o Hospital de Câncer de Pernambuco,
instituição dedicada ao estudo, prevenção,
diagnóstico e tratamento do câncer, que atende
prioritariamente a população carente.

A Celpe também colaborou com o Grupo de
Ajuda à Criança com Câncer – GAC, na
implantação de uma subestação construída para
atender ao novo Centro de Oncohematologia
Pediátrica do Hospital Oswaldo Cruz  - que  é
referência no tratamento de crianças para todo
Estado, sendo uma das entidades de maior
credibilidade local. São mais de 800 crianças
atendidas (70 atendimentos/dia), agora  em
instalações modernas e bem equipadas, com um
ganho de qualidade no atendimento médico
hospitalar. Os maiores beneficiários são os
pacientes carentes infanto-juvenis com câncer,
residentes na capital ou provenientes do interior,
suas famílias e a sociedade.

A Empresa esteve ainda presente na realização
da V Feira de Qualidade de Vida, promovida
pela Universidade Federal de Pernambuco. Um
evento de extensão universitária voltado para a
integração da produção acadêmica com a
sociedade.

Regata Recife-Fernando
de Noronha

Exposição de produtos
reciclados na Regata
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Atendimento em todo
o Estado: 98,4% na área
urbana e 93,1% na
área rural
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Na qualidade de Empresa concessionária de um
serviço público, a Celpe mantém com o Estado,
em seus diversos níveis, um relacionamento
pautado pela ética, cumprindo a legislação
pertinente e mantendo uma interação dinâmica
com seus representantes. Isso pressupõe
relações transparentes para a sociedade,
acionistas, empregados e clientes.

O Código de Ética da Empresa estabelece: “Os
profissionais da Celpe não podem, no
desempenho de sua atividade profissional, dar
ou receber presentes e gratificações, nem sob a
forma de empréstimo ou adiantamento. Também
não é permitido oferecer dinheiro ou qualquer
objeto de valor, que possa vir a ser considerado
suborno ou comissão”.

A Celpe não participa de campanhas políticas
nem financia candidatos ou partidos, mantendo
relações institucionais com a esfera
governamental.

De acordo com o modelo energético brasileiro,
as atividades da Celpe, em especial as relações
com os clientes, são reguladas pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – Aneel. A Agência
funciona independente do Poder Executivo e é
responsável, inclusive, pela definição e
aplicação de tarifas.

No âmbito estadual, relaciona-se com a Agência
Reguladora de Pernambuco - Arpe . Esta agência
estadual é credenciada pela Aneel a realizar a
regulação local, o que inclui fiscalizar e
intermediar conflitos entre clientes e a Empresa.

Nessa linha, a Celpe possui um Diretoria de
Regulação e participa das Audiências Públicas
que são promovidas pela Aneel em busca de

aprimoramento da legislação e mantém um
diálogo constante com áreas técnicas, em
especial as Ouvidorias das agências
reguladoras, para solução dos problemas e a
construção de alternativas regulatórias.

O Objetivo de uma Diretoria de Regulação na
Empresa também é o de criar uma cultura
regulatória em toda a instituição voltada para o
cumprimento das regras e participação no
processo de aperfeiçoamento delas. 

LIDERLIDERLIDERLIDERLIDERANÇA E INFLANÇA E INFLANÇA E INFLANÇA E INFLANÇA E INFLUÊNCIAUÊNCIAUÊNCIAUÊNCIAUÊNCIA
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Parcerias produtivas com entidades
comprometidas com responsabilidade social

Em decorrência do seu compromisso com as
práticas de responsabilidade social, a Celpe
mantém parceria com organizações não-
governamentais cujo objetivo é disseminar tais
práticas.

São elas a Ação Empresarial Pela Cidadania  em
Pernambuco, o Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social - Ethos, o Instituto
Qualidade do Ensino – IQE (da qual participa do
Conselho Gestor), a Associação Junior
Achievement Pernambuco (da qual participa da
Vice-Presidência da Diretoria Executiva), a
Fundação Abrinq Pelos Direitos da Criança e do
Adolescente,  a Fundação Instituto de
Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides), o
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (Ibase) e a Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial (Aberje).

Igualmente é filiada à Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee,
entidade responsável pela representação do
setor junto a todos os segmentos com o qual ele
interage e que realiza, periodicamente, uma
pesquisa para aferição do nível de satisfação
dos clientes.

A Celpe mantém
relações institucionais
transparentes com os
diversos níveis de
Governo
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Celpe avança na eletrificação rural e
prepara-se para cobrir 100% do Estado

Um dos programas de maior impacto social da
Celpe é o de Universalização do Atendimento,
cuja meta é atender a toda população
pernambucana, com ênfase para a área rural e os
municípios de menor Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH do Estado.

Os investimentos desse programa priorizam
áreas como os assentamentos do Programa de
Reforma Agrária, as comunidades quilombolas,
escolas, postos de saúde e casas de farinha na
zona rural. Sua execução contribui
significativamente para o desenvolvimento das
comunidades, por meio da geração de
empregos, fixação do homem à terra, incentivo à
agricultura e melhora geral da qualidade de vida,
colocando os moradores desses rincões
longínquos em condições de ingressar
definitivamente no mundo moderno.

Em 2005 foram realizadas 131.997 novas
ligações no Estado, sendo 23.042 na zona rural e
108.955 na zona urbana. Com isto, o índice
global de atendimento na área de concessão da
companhia atingiu 97,4%, segmentado em

98,4% na área urbana e 93,1% na área rural,
evidenciando um excelente desempenho da
Celpe no desenvolvimento do Programa de
Universalização do Serviço de Energia Elétrica –
USEE.

Em termos de investimentos, o programa Luz
para Todos, do Governo Federal, aplicou no
Estado um montante de R$ 138,0 milhões, dos
quais R$ 38,2 milhões corresponderam à
contrapartida da Celpe e do Governo do Estado.
A essas ações, devem ser somados os
investimentos em eletrificação para população
carente nas áreas urbanas, que totalizaram
R$ 6,1 milhões.

A meta para 2006 é realizar mais 37.840
ligações rurais. Com isso, a energia elétrica
no meio rural em Pernambuco será
universalizada.

A Celpe também contribuiu, no ano passado,
para o Fundo Estadual de Desenvolvimento
Social, repassando recursos que totalizaram
R$ 27 milhões em créditos de ICMS.

IDS - GOVERNO E SOCIEDADE

2003 2004 2005

Percentual de unidades domiciliares atendidas
com o fornecimento de energia elétrica na área
de concessão (zona rural e urbana) 96% 96% 97%
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Inauguração da eletrificação
no Engenho Catalunha

Reunião com o Instituto Ethos
de Responsabilidade Social
e empresas pernambucanas
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Decoração natalina
no Edifício-sede
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CERCERCERCERCERTIFICAÇÕESTIFICAÇÕESTIFICAÇÕESTIFICAÇÕESTIFICAÇÕES

O Sistema de Gestão Ambiental - SGA,
implementado no Edifício-sede da Empresa é
certificado na ABNT NBR ISO 14001 desde
2002. O edifício abriga mais de 40% do quadro
de empregados da Celpe, tem uma extensão de
100m por 30m de altura (com 09 andares) e
ocupa uma área de 21.139,14 m2.

O Sistema de Gestão Ambiental - SGA,
implementado na Usina Termelétrica Tubarão, no
Árquipélago de Fernando de Noronha, é
certificado na ABNT NBR ISO 14001 desde
2003, sob o escopo de geração de energia
elétrica. O Parque da Usina ocupa uma área de
12.179,30 m2.

Certificação ABNT NBR I.S.O 9001/2000,
para o Departamento de Automação e
Telecomunicações. Certificação conquistada no
ano de 2003.

Certificação ABNT NBR ISO 9001/2000,
conquistada em 2003, pelo Centro de Operação
Integrada (COI). No período que antecede o ano
de 2003, o Centro, antes denominado Centro de
Operação do Sistema, possuía certificação
ABNT NBR ISO 9002/versão 1994, concedida
em 1999.
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RECONHECIMENTOSRECONHECIMENTOSRECONHECIMENTOSRECONHECIMENTOSRECONHECIMENTOS

Prêmio Balanço Social

Por 3 anos consecutivos, a Empresa recebeu o
1º lugar na Categoria Norte-Nordeste,
concedido pelo Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social (Ethos), Associação
Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje),
Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais (Apimec),
Fundação Instituto de Desenvolvimento
Empresarial e Social (Fides), Instituto Brasileiro
de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), com
apoio da Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa). Os relatórios premiados foram os
publicados nos anos de 2001, 2002 e 2003.

Selo Ibase Betinho (Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas)

Pela publicação do Balanço Social 2004.
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Empresa Amiga da Criança

Selo conquistado em 2004 e renovado em 2005,
concedido pela Fundação Abrinq Pelos Direitos
da Criança e do Adolescente.

Destaque Regional Nordeste do
Guia EXAME de Boa Cidadania
Corporativa

  

Nos anos de 2004 e 2005, a Empresa recebeu o
Destaque Regional Nordeste do Guia EXAME
de Boa Cidadania Corporativa. Em 2005, ainda
pela Revista Exame, a Empresa conquistou o
Destaque no tema Valores e Transparência, pela
prática de disseminação do Código de Ética
Profissional.

Prêmio ABRADEE de
Responsabilidade Social

Nos anos de 2004 e 2005, a Empresa  foi a 4º
colocada em Responsabilidade Social entre as
distribuidoras de energia elétrica com mais de
400 mil clientes do Brasil.

Prêmio ABRADEE – Melhor
Evolução de Desempenho

A Empresa ocupou o 1º lugar  nacional, na
edição 2005, entre as distribuidoras
brasileiras com mais de 400 mil clientes.
Segundo a pesquisa da ABRADEE, a Celpe
foi considerada a 6º distribuidora do país em
índice de satisfação do cliente. E a 1º do
Nordeste.

Prêmio de Contribuintes do
Desenvolvimento do Estado

Por três anos consecutivos (2003, 2004
e 2005), a Celpe foi a maior arrecadadora do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) do Estado, nas categorias
Comércio e Geral. O prêmio é concedido
pelo Sistema JC de Comunicação (SJCC) e
pelo Governo do Estado de Pernambuco.

Prêmio  Bronze da Qualidade e
Gestão Pernambucano (PGQP)
Ciclo 2005

O Prêmio é promovido pelo Programa
Pernambucano de Qualidade (PROPEQ), em
parceria com a Federação das Indústrias do
Estado de Pernambuco(FIEPE) e o Sebrae.

Melhor Empresa do Nordeste
pela Pesquisa IASC/ANEEL

A Celpe ocupa o 2o lugar na pesquisa que é
realizada com os consumidores pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, para
medir o Índice de Satisfação do Cliente
(IASC).
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BALANÇO SOCIALBALANÇO SOCIALBALANÇO SOCIALBALANÇO SOCIALBALANÇO SOCIAL

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2005 e 200416 2005

16 Este Balanço Social foi publicado conforme o estabelecido pelo modelo Ibase 2005 e submetido a processo de consulta pública, de
01/06/06 a 31/07/06. Mais informações, consulte o site: www.balancosocial.org.br.
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O Balanço Social para o exercício findo em 31 de dezembro de 2004, foi reclassificado, quando aplicável, para fins de comparabilidade.
As reclassificações podem ser encontradas no site www.celpe.com.br, no link Energia Social e Ambiental/Balanço Social.
CNPJ: 10.835.932/0001-08, Concessionária de serviço público de energia elétrica - Pernambuco.
Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: Adécio Vasconcelos,  Fone: (81) 3217-5132, e-mail: vasconcelos@celpe.com.br.
Esta empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança
ou adolescente e não está envolvida com corrupção. Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente.
(1) Informações não auditadas.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Renato Sobral Pires Chaves
Presidente

Gonzalo Perez Fernández
Vice-Presidente

Marcelo Maia de Azevedo Corrêa

Joilson Rodrigues Ferreira

Gonzalo Gómez Alcântara

CONSELHO FISCAL

Ricardo José da Costa Flores
Presidente

Ivan Souza Guerra Lima

Lívia Xavier de Mello

Arnaldo José Vollet

DIRETORIA EXECUDIRETORIA EXECUDIRETORIA EXECUDIRETORIA EXECUDIRETORIA EXECUTTTTTIVIVIVIVIVAAAAA

José Humberto Castro
Diretor Presidente

Roseli Schilagi
Diretora de Gestão de Pessoas

Solange Maria Pinto Ribeiro
Diretora de Regulação

Paulo Roberto Dutra
Diretor de Planejamento e Controle

Erick da Costa Breyer
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

SUPERINTENDÊNCIASSUPERINTENDÊNCIASSUPERINTENDÊNCIASSUPERINTENDÊNCIASSUPERINTENDÊNCIAS

José Cherem Pinto
Superintendente de Operações

Ary Pinto
Superintendente Comercial e Mercado

Luiz Carlos Teixeira
Superintendente de Gestão de Pessoas

Fabiano da Rosa Carvalho
Superintendente de Regulação

Luiz Godoy Peixoto Filho
Superintendente de Planejamento e Controle

Luiz Jorge Lira Neto
Superintendente Financeiro e de Relações com
Investidores

Gustavo Alencar
Superintendente de Engenharia
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Departamento de Comunicação Institucional
Adécio Vasconcelos
vasconcelos@celpe.com.br

Unidade de Responsabilidade
Sócio-Ambiental
Mirella Pessoa de Melo
mirella.pessoa@celpe.com.br

Unidade de Imagem Corporativa
Alba Cristina Moreira
alba@celpe.com.br

Unidade de Relações com a Imprensa
Célia Gonçalves Barbosa
cbarbosa@celpe.com.br

Departamento de Contabilidade
e Planejamento Tributário
João Paulo Ferreira Neto
joaopaulo@celpe.com.br

Público envolvido na elaboração
do Relatório

A Empresa contou com a
participação de 70 empregados
das 07 Superintendências.
Este grupo forma a equipe
responsável pelo acompanhamento
dos indicadores de Responsabilidade
Social da Celpe.

Este relatório está disponível no site da Empresa: www.celpe.com.br
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