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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O Balanço Social e Ambiental traz uma visão inovadora 
da gestão de negócios da Celpe: o entendimento de 
que lucro e Responsabilidade Social caminham juntos. 
A Companhia tem práticas e desafios alinhados à 
holding Neoenergia, sob a ótica da sustentabilidade.
A imagem mostra uma operação na rede elétrica, com 
o eletricista Fábio da Silva Batista.

CO
MP

RO
MI

SS
O



M
EN

SA
GE

M
 D

O 
PR

ES
ID

EN
TE

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Este é o sexto relatório social produzido pela Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) 

desde a sua privatização, em fevereiro do ano 2000. E o que você vai ler aqui busca refletir 

o nosso empenho para melhorar a qualidade da gestão social dessa empresa, que é um 

marco na história do Estado de Pernambuco.

A Celpe encerrou o ano de 2006 com resultados bastante satisfatórios. O Lucro Líquido 

de R$ 217,8 milhões foi 61,5% superior ao obtido no ano de 2005. O Ebitda (geração de 

caixa operacional) de R$ 430,3 milhões representou um avanço de 10,8% em relação ao 

ano anterior. As receitas líquidas evoluíram de R$ 1,60 bilhão para R$ 2,02 bilhões, uma 

elevação de 26,1%. Houve também um crescimento da energia circulada no Estado em 

3,0%, e o número de clientes da Empresa se elevou para 2,7 milhões.

A percepção da importância dada pela sociedade pernambucana ao serviço da Empresa 

foi comprovada pela pesquisa de satisfação realizada pela Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), através do instituto de pesquisa Vox Populi, 

quando o levantamento demonstrou que 81,02% dos pesquisados expressaram satisfação 

pelos serviços recebidos. Esses resultados são confirmados pela diminuição sensível no 

número de reclamações, que caiu de 41,5 mil no ano para 34,4 mil.

Em 2006, a Celpe continuou a implementar melhorias na sua rede, com um investimento 

recorde de R$ 343,4 milhões. Esse montante confere à Empresa o posto de maior investidor 

privado no Estado de Pernambuco, sendo responsável pelo maior recolhimento de ICMS 

para o Executivo estadual.

A Empresa foi a primeira grande distribuidora a concluir o número de ligações previstas 

nos contratos do Programa Luz para Todos com a Eletrobrás, o que significa dizer que 

praticamente toda a população do Estado de Pernambuco tem acesso à energia elétrica.

Aos 41 anos de existência, sendo a única distribuidora de energia elétrica do Estado, a Celpe 

está presente na vida dos 8 milhões de pernambucanos. Gera mais de 7 mil empregos 

diretos. Mantém uma política de investimento permanente para seus colaboradores. 

Faz parte da cadeia produtiva de uma série de outras empresas, promove pesquisa e 

desenvolvimento junto às universidades locais e nacionais, investe em eficiência energética 

voltada para o segmento de saúde pública, do patrimônio histórico e da produção de água e 

saneamento. Também está presente nas escolas da rede de ensino pública e comunidades 

de baixo poder aquisitivo com um programa permanente sobre o uso racional e eficiente 

da energia elétrica.�



A Companhia está presente no Arquipélago de Fernando de Noronha, onde gera energia 

com total respeito ao meio ambiente e amplia suas parcerias, a exemplo do Projeto Tamar 

de proteção às tartarugas marinhas da costa azul de Noronha.

Em 2006, a Empresa ampliou ainda mais a atuação na comunidade, com o lançamento 

do Programa de Responsabilidade Social Energia para Crescer. Com foco em educação, 

cultura e meio ambiente, a Companhia deu continuidade ao apoio de projetos sociais de 

geração de emprego e renda e promoção da cidadania. O ano também foi marcado pela 

promoção do esporte, com patrocínios a atletas locais, e produções culturais, com edições 

de livros que registram o que de melhor se produz no Estado.

Dentro deste Balanço Social e Ambiental, você vai encontrar, de forma detalhada, não 

só nossas ações, mas nossos compromissos com os diversos públicos com os quais nos 

relacionamos. Em maior ou menor escala, a Celpe está cumprindo uma gestão socialmente 

responsável, comprometida com a sustentabilidade.

Estamos conseguindo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer todos os dias. É ela 

que irá motivar nossas ações em direção aos resultados que a sociedade espera obter da 

participação do segmento empresarial no tema da sustentabilidade. A cada indicador que 

respondemos ou trabalhamos, vamos conseguindo melhorar nossas práticas e discuti-las 

com todos os stakeholders.

Ainda para tentar resgatar a pergunta acima, estamos implantando, a partir deste relatório, 

os conceitos da Global Reporting Initiative (GRI), na versão G3, um modelo adotado pelo 

Instituto Ethos (do qual somos associados) e pelas grandes corporações internacionais. 

Aqui, está consolidado nosso esforço na produção de um relatório claro e transparente com 

base no diálogo travado com nosso público de relacionamento durante todo o ano.

Por fim, agradecemos a todos os colaboradores e parceiros externos que contribuíram 

para o alcance de nossos resultados e pela constante busca da eficiência e qualidade na 

prestação de nossos serviços, com ética e responsabilidade socioambiental.

José Humberto Castro 
Diretor Presidente da Celpe
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A Celpe se baseou nas diretrizes do documento 
internacional da Global Reporting Initiative (GRI), 
em sua versão G3, para elaborar o Balanço Social e 
Ambiental. A proposta é trazer legitimidade, rigor, 
credibilidade e comparabilidade dos dados com o 
imperativo da transparência.
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METODOLOGIA

A construção deste Balanço Social e Ambiental da Celpe teve, pela primeira vez, a inserção dos indicadores 
da Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para Apresentação de Relatórios) quanto ao desempenho 
nos campos econômico, social e ambiental. Esse modelo escolhido, em sua terceira versão, foi lançado 
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e pela Coalização por Economias 
Ambientalmente Responsáveis (Ceres), com a proposta de criar um padrão internacional.

No entanto, anualmente, desde 2001, a Celpe segue as diretrizes do Guia de Elaboração desenvolvido 
pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social para a publicação de seus balanços sociais. 
O documento era divulgado em conjunto com o Relatório Anual.

Desta vez, houve a convergência dos dois formatos técnicos. O esforço de compartilhar essas informações 
reuniu aproximadamente setenta colaboradores, sem contar numericamente pessoas dos mais diversos 
públicos de relacionamento, incluindo entidades não-governamentais, comunidade, fornecedores, 
governo e clientes. O documento ora publicado não foi submetido à verificação externa (auditoria).

O “fazer socioambiental” da Companhia traz uma radiografia resultante da busca de informações éticas 
e transparentes. Por meio de entrevistas qualitativas, não estruturadas, e pelo processo de consulta e 
pesquisa aos mais diversos documentos produzidos pela Empresa e outras obras consultadas, o relatório 
perseguiu a clareza e a linguagem acessível, sempre explicando os termos estrangeiros.

A base do Balanço Social e Ambiental da Companhia está calcada em iniciativas globais, critérios 
essenciais para as empresas que investem em Responsabilidade Social, como: os Oito Objetivos do 
Milênio, propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e voltados para a obtenção das condições 
mínimas de desenvolvimento sustentável global; a Declaração Universal dos Direitos Humanos; os 
Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho; além da série ISO, que são normas voltadas para o 
gerenciamento ambiental e de qualidade (ambas auditadas e certificadas), incorporadas às práticas de 
gestão.

Os eixos norteadores dos projetos sociais da Companhia são as áreas de educação, cultura e meio 
ambiente, com promoção da inclusão social e desenvolvimento do Estado.

A Experiência na Criação dos Balanços

Os Relatórios Anuais da Celpe são publicados desde a constituição jurídica da Empresa, em 1965, com 
freqüência anual.

Em 2004, pelo 3º ano consecutivo, a Celpe foi a empresa vencedora do Prêmio Balanço Social (categoria 
Norte–Nordeste) promovido pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Ethos), pela 
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), pela Associação dos Analistas e Profissionais 
de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), pela Fundação Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial e Social (Fides) e pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase).

O Balanço Social e o Relatório Anual 2005 foram lançados à sociedade pernambucana no mês de agosto de 
2006, em evento de Inclusão Social e Cidadania realizado em parceria com a Superintendência Estadual 
de Apoio à Pessoa com Deficiência (Sead), no Teatro da Universidade Federal de Pernambuco.

A Celpe está disponibilizando ao final deste relatório as Demonstrações Contábeis para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005, em um CD anexo à contracapa.

Pesquisa para Avaliar o Documento

Ao receber o Balanço Social e Ambiental 2006, o leitor receberá uma carta-resposta contendo uma 
pesquisa. Com essa ferramenta, a Celpe pretende avaliar a eficácia do documento. Aguardamos sugestões 
e críticas para aprimorar ainda mais a gestão do negócio.
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Impressão

Este material foi impresso em Reciclato, capa 240 g/m2, miolo 120 g/m2, da Suzano. O papel offset é 
genuinamente brasileiro, 100% reciclado e produzido em escala industrial. A escolha do material traduz 
o respeito e compromisso da Companhia com o meio ambiente.

Créditos

Em caso de perguntas, confira os créditos no final deste relatório.

Colaboradores Responsáveis pela Gestão dos Indicadores

Indicadores de Desempenho Econômico

Álvaro de Araújo Cavalcanti, Ana Paula Santos Barros, Antônio Fernando Dias Gusmão, Danielle Christine 
Othon Lacerda, Divandro de Farias Galvão, João Paulo Ferreira Neto, José Alexandre Perozini, Kalina 
Simeão Gonçalves, Tânia Tavares de Melo Barros Lima.

Indicadores de Desempenho Social

Tema: Colaboradores

Álvaro José Leal Ventura, Antiógenes Cordeiro, Bruna Santos Moreira, Bruno Cavalcanti Coelho, Carmem 
Lúcia Pinho Souto, Cláudia Lamour Pereira, Daniela Motta de Oliveira, Elton Leôncio Nery, Erinaldo 
Azevedo de Andrade, Hélio Lopes Carvalho, Ivana Regina Alves Saraiva, Jair Mendes Lima, José Cloves 
Fernandes, José Rogério Alves, Maria Eliane Pereira Nunes, Paula da Silva Rodrigues, Pedro Paulo Rego 
Barros de Medeiros, Renan Bodra Machado, Sérgio Wanderley, Silvânia Gonçalves Figueiredo, Simone 
Carvalho, Sueli Almeida, Swyenne Guimarães Rabelo, Teresa Cristina Malaquias.

Tema: Clientes 

Adriano Marcelo Baptista, Betânia Maria Alves de Lyra, Bruno Ribeiro de Azevedo, Edvaneide Rodrigues 
de Sousa Correa, Gutemberg Rodrigues Alves, João Bosco Martins Leal, José Alberto da Silva Júnior, 
Maria Juliana Guedes de Aguiar Silva, Mariana Montenegro de Oliveira Matos, Ralphilane Mary de 
Mendonça Mascarenhas, Roberto Miguel Gutierrez Velásquez.

Tema: Fornecedores

Alexandre Emmanuel Paschoal, Daniel Xavier de Souza Nogueira, Luciene Viana de Souza, Priscila 
Ferreira de Carvalho Simões, Roberta Catharina Cavalcanti e Silva.

Tema: Comunidade

Adécio Vasconcelos, Alba Cristina Moreira Lessa, Fernanda Guimarães Freire, José Manoel Torres Júnior, 
Kássia Wanneska Alcântara de Assis, Mariângela de Araújo e Silva, Maria Rita de Cássia (estagiária), 
Mirella Pessoa de Melo, Rafaele de Andrade Carvalho.

Tema: Governo 

Alberto Henrique de Lima Oliveira, Francisco Carlos Belo da Silva, Paulo Freitas de Araújo, Paulo 
Medeiros.

Indicadores de Desempenho Ambiental

Adelmo Diniz, Anapaula Nobre Ferreira, Antônio Carlos de Oliveira, Bruno Rios Monteiro, Francisco de 
Assis Carvalho Júnior, Gerivaldo Rodrigues, Hugo Leonardo Vidal, Jairo Galvão, Janaína Cabral Angelim, 
Pablo Machado, Reinaldo Salvador, Rogério Alves, Wider Basílio Santos.
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A Gestão de Negócios da Companhia Energética 
de Pernambuco é baseada na Responsabilidade 
Social Empresarial, na transparência, na ética e no 
diálogo com a sociedade, o governo, os acionistas, 
os colaboradores, os fornecedores e os clientes. 
Na imagem, os colaboradores Luiz Cláudio do 
Nascimento e Bruno Farias Pires Ferreira, ambos do 
Centro de Operação Integrada (COI).



Celpe: o Maior Investidor Privado de Pernambuco

A Gestão de Negócios da Companhia Energética de Pernambuco é baseada na Responsabilidade 
Social Empresarial, no diálogo da Organização com a sociedade, na transparência e na ética. 
O Balanço Social e Ambiental é uma memória estatística e uma crônica do “fazer socioambiental” 
da Empresa, com amplo envolvimento com as partes interessadas.

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) é uma das empresas controladas pela holding Neoenergia 
S/A, o maior grupo privado de energia do Nordeste e a terceira maior holding do setor elétrico nacional.

A Empresa distribui energia elétrica nos 184 municípios do Estado de Pernambuco e no município 
de Pedras de Fogo, na Paraíba. Além disso, é responsável pela geração e distribuição de energia no 
Arquipélago de Fernando de Noronha. Toda a sua operação está localizada no Brasil.

Em 2006, a Celpe alcançou o patamar de maior investidor privado no Estado de Pernambuco. 
Esse resultado favorável foi obtido com o incremento em sua rede, com um investimento de R$ 332,5 
milhões.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A Empresa tem o seu plano de gestão focado na Responsabilidade Social e no desenvolvimento 
sustentável. Esse balanço pretende aumentar o diálogo com as partes interessadas (stakeholders, que 
incluem clientes, fornecedores, acionistas, colaboradores, prestadores de serviço, governo, organizações 
não-governamentais, sociedade, entre outros), mantendo o compromisso com a transparência e a ética.

PERFIL DO EMPREENDIMENTO01

A Companhia está presente em 
Pernambuco há 41 anos, sendo a única 
distribuidora de energia elétrica do Estado.
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Natureza Jurídica

A Celpe é uma concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, sendo 
tal atividade regulamentada e fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Enquanto natureza jurídica, a Empresa é definida 
como uma sociedade por ações de capital aberto.

Sede

A sede da Empresa está localizada na Avenida João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco, 
CEP 50050-902, e ocupa uma área total de 20 mil m2, onde funcionam a Área Administrativa, o 
Centro de Processamento de Dados, o Teleatendimento e o Centro de Operações.

Em outro prédio próprio, no bairro do Bongi, há um Centro de Treinamento, com área de 23 mil m2, 
com 17 salas, sendo 10 para aulas expositivas, 02 de informática e 05 para treinamentos. Há ainda 
o Centro de Logística e Manutenção, com o Laboratório de Controle da Qualidade de Equipamentos. 
Já a Logística e a Manutenção são descentralizadas nas regionais de Carpina, Cabo de Santo Agostinho, 
Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Petrolina e no Arquipélago de Fernando de Noronha. A Empresa 
conta com 45 Agências de Atendimento espalhadas por todo o Estado de Pernambuco, cujas principais 
regionais estão localizadas nos municípios de Cabo de Santo Agostinho, Carpina, Caruaru, Garanhuns 
e Petrolina.

Porte Organizacional 2006

População estimada em Pernambuco 8.413.593*
Área de concessão (km2) 102.745
Número de municípios atendidos (PE e PB) 186
Consumo anual (GWh) 8.509 
Número de subestações (SEs) 121
Linhas de transmissão (km) 3.843

Linhas de distribuição (km) 106.206

*Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Proprietários

 89,65% - Grupo Neoenergia

 49% - Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil–Previ

 39% - Grupo Espanhol Iberdrola
 12% - Banco do Brasil

 10,35% - Outros Investidores
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Colaboradores 

Com relação aos empregados, a Empresa encerrou o ano de 2006 com 1.686 contratados, além de 
139 estagiários.

Fornecedores

Os fornecedores da Celpe estão classificados em três grandes segmentos: energia elétrica, materiais 
e serviços, totalizando aproximadamente 2 mil fornecedores de todos os portes, entre nacionais e 
estrangeiros.

A Celpe fechou o ano de 2006 com 5.667 terceirizados, atuando como prestadores de serviços em 
áreas de teleatendimento; atendimento aos clientes; serviços de arrecadação e cobrança; leitura, corte e 
medição de energia; assim como serviços de informática, limpeza e conservação.

Universalização, Muito Mais Clientes

Praticamente toda a população do Estado de Pernambuco é atendida com o fornecimento de energia 
elétrica. Esse é o grande impacto social da Empresa.

Os índices globais de universalização na área de concessão da Celpe atingiram 99,2%. Em números, 
o ano encerrou com um montante de 2.706.126 clientes ativos e um incremento em relação ao ano 
anterior de 3,87%.

A Celpe disponibiliza o pagamento da 
fatura de energia através de cartão de 
crédito, facilitando a vida dos clientes.



*Valores sem o fornecimento não-faturado
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MERCADO DE ENERGIA

Distribuição

A marca anual de distribuição de energia, promovida pela Companhia em 2006, foi de 8.509 GWh. 
Representa um crescimento de 3% em relação ao ano anterior. Já o mercado livre demandou a entrega 
de 675 GWh. Isso representa um crescimento de 55,7% em relação ao mesmo ano.

Vendas

A Celpe determinou, em 2006, o consumo de energia faturada de 7.834 GWh. Comparativamente com 
o ano anterior, houve uma redução de 0,3% principalmente por causa da migração de clientes para o 
mercado livre.

Receita de Fornecimento de Energia

Um total de R$ 2,841 milhões foi o número da receita do fornecimento de energia da Celpe em 2006. 
Conheça a receita por classe de consumo no quadro abaixo:

A Empresa incrementou melhorias na 
sua rede, investindo R$ 343,4 milhões 

em 2006.
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Principais Ativos Elétricos

ESTRUTURA OPERACIONAL

Expansão na Rede

A Empresa expandiu a rede no sistema de 
subtransmissão de energia. Foram construídas 
as linhas Apolônio Sales–Pau Ferro (69 kV) e 
Angelim–Der. Brejão (69 kV), o que possibilitou 
a redução de perdas técnicas e uma melhora 
significativa na qualidade do fornecimento de 
energia, beneficiando as cidades de Brejão, 
Bom Conselho, Águas Belas, Garanhuns, entre 
outras.

Também foram realizadas obras de suprimento, 
com implantação de 7 km de linha em 230 
kV, ao cliente M&G Polímeros do Brasil 
S.A., no Complexo Portuário de Suape, e 
instalação de uma entrada de linha 230 kV na 
Termopernambuco.

Modernização na Automação

A Celpe atingiu um patamar de 97% de 
automação das 121 subestações existentes.

Distribuição de Energia 2002 2003 2004 2005 2006 Variação %

Linhas de Transmissão (km) 3.727 3.729 3.742 3.787 3.843 1,48
Subestações (Unidade) 110 120 120 120 121 0,83
Transformadores de Força (Unidade) 244 245 245 246 247 0,41
Potência Instalada (MVA) 2.411 2.425 2.415 2.451 2.457 0,24
Linhas de Distribuição (km) 87.487 90.402 92.399 100.582 106.206 5,59
Transformadores de Distribuição 
(Unidade)

64.684 67.215 68.435 80.621 87.666 8,74

A melhoria na qualidade do fornecimento 
de energia é obtida com a expansão da 
rede.



Marcelo Corrêa, Presidente da holding 
Neoenergia, apresenta o prêmio empresa-
modelo em Responsabilidade Social do 
Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa 
2006. Ao lado, o Presidente do Instituto 
Ethos, Ricardo Young.
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PRÊMIOS EM 200�
A Celpe vem obtendo reconhecimentos por sua gestão socialmente responsável e pela contribuição ao 
crescimento econômico do Estado de Pernambuco.

Selo Ibase Betinho

O reconhecimento do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) foi pela publicação do 
Balanço Social de 2005. É o segundo ano que a Companhia recebe o selo.

Empresa Amiga da Criança

A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente concedeu o selo à Empresa pelo estímulo 
aos direitos da criança e do adolescente. Foi adquirido em 2004 e renovado sucessivamente. A Empresa     
cumpre os princípios em benefício da infância, que vão desde combater o trabalho infantil até respeitar 
o jovem trabalhador, não empregando menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou 
insalubres, entre outros.

Empresa-modelo do Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa

A Celpe é uma das 10 empresas-modelo entre as 201 companhias avaliadas na pesquisa por práticas de 
Responsabilidade Social. Em 2004 e 2005, a Empresa foi destaque regional Nordeste, sendo também 
destaque nacional no tema Valores e Transparência.

Prêmio Abradee de Responsabilidade Social

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) distinguiu a Celpe como a 3ª 
colocada em Responsabilidade Social entre as distribuidoras de energia elétrica com mais de 400 mil 
clientes do Brasil. Pelo terceiro ano consecutivo, a Companhia é finalista nesse prêmio e 1° lugar em 
nível regional.

Maior Contribuinte de ICMS de Pernambuco

A premiação é realizada pelo Governo do Estado e pelo Sistema Jornal do Commercio. A Celpe acumula 
a premiação pelo quarto ano consecutivo.
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CERTIFICAÇÕES

ABNT NBR ISO 14001:2004

 No Edifício-sede da Empresa, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) certificou o 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para as atividades: administrativa, de saúde e segurança 
do trabalho, aquisição de produtos e serviços, manutenção predial, planejamento de linhas de 
transmissão e subestações, recrutamento e desenvolvimento profissional. A certificação foi adquirida 
em 2002. Em 2006, o SGA migrou para a versão 2004 da ISO.

 A Celpe recebeu a certificação pelo Sistema de Gestão Ambiental (SGA) na atividade de geração de 
energia elétrica na Usina Tubarão, no Arquipélago de Fernando de Noronha. O reconhecimento foi 
conquistado em 2003 junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em 2006, o SGA 
migrou para a versão 2004 da ISO.

NBR ISO 9001:2000 - Fundação Vanzolini

A Empresa obteve a certificação por realizar com excelência as atividades de:

 Gerenciamento dos sistemas de Automação, Telecomunicações e Proteção.
 Planejamento e Controle da Gestão e Controles Internos.
 Arrecadação e Recuperação de Crédito.
 Serviço Financeiro e de Relação com Investidores.
 Demonstrações Contábeis.
 Planejamento Tributário e Planejamento de Investimentos.
 Operação do Sistema Elétrico de Transmissão e Distribuição de Energia.



A Celpe amplia as obras de eletrificação 
rural do Programa Luz para Todos em 

parceria com a Eletrobrás.

ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA

Este capítulo traz informações complementares ao relatório proposto pelo Instituto Ethos de Empresas 
e Responsabilidade Social, convergindo com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Os dados 
atendem aos indicadores 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.�; 2.�; 2.8; 2.9 e 2.10 da GRI (G3).
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A Companhia destaca-se pelas boas práticas de 
Governança Corporativa e Responsabilidade Social 
Empresarial, conquistando prêmios e certificações. 
Álvaro Leal Ventura, Gestor da Unidade de 
Administração de Pessoal, é um dos colaboradores 
que participam da Escola de Voluntários da Celpe, um 
dos projetos do Energia para Crescer, programa de 
Responsabilidade Social da Empresa.



HISTÓRICO

Da Primeira Usina à Privatização

1913 - Paulo Afonso
O empreendedor Delmiro Gouveia adquire 
uma modesta usina hidrelétrica e uma 
fábrica de linhas para costura às margens 
da Cachoeira de Paulo Afonso, no Rio São 
Francisco. Logo depois, fornece energia para 
Alagoas, Pernambuco, Bahia e Sergipe. 
Em 1914, no Recife, um contrato entre 
o Governo de Pernambuco e a firma 
britânica Bruce Peebles & Co. Limited 
traz a exploração dos serviços de geração 
e distribuição de energia, por meio da 
empresa Pernambuco Tramways and Power 
Company Limited. Atende a residências, 
indústrias e iluminação pública, com uma 
usina termelétrica localizada às margens do 
Rio Capibaribe.

1970
A Companhia passa a ter 300 mil 
consumidores e mais de 1 milhão de 
MWh vendidos. Em 1972, foi iniciada a 
construção do Edifício-sede. A Fundação 
Celpe de Seguridade Social, a Celpos, tem 
seu projeto aprovado pela Empresa.

1980
A Fundação Celpos é inaugurada em 
1981. Nessa década, a Celpe elabora um 
Programa Geral de Investimentos e, com 
a Eletrobrás, implanta o Plano Diretor de 
Informática. Começam os estudos para 
exploração de energia solar. Em convênio 
com o governo francês, a Companhia 
instalou um coletor solar no Centro de 
Operações do Bongi, um projeto pioneiro 
no Brasil. Em 1986, a Empresa muda sua 
razão social para Companhia Energética de 
Pernambuco.

2000 - A Privatização
Em 17 de fevereiro de 2000, a Companhia 
é comprada pelo Consórcio Guaraniana, 
formado pela Iberdrola, Caixa de Previdência 
dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) 
e o BB Banco de Investimentos S.A. A Celpe 
passa a ser administrada pela Iberdrola.

1955 - De Paulo Afonso para o Recife
A Empresa Pernambuco Tramways gera 
20.500 kW em 1955, época em que a 
energia de Paulo Afonso já chega à capital. 
Já há serviços de bonde, de telefones e a 
produção e distribuição de gás de cozinha. 

1965 - Pernambuco
Em 10 de fevereiro de 1965, a Celpe é 
criada juridicamente, com a denominação 
Companhia de Eletricidade de Pernambuco. 
Abrange 156 localidades no Estado, 
atendendo um total de 112.132 clientes. 
Nessa época, tinha 462 empregados 
e o consumo de 141.170 MWh. 
O sistema elétrico obtém 14 linhas de 69 kV 
e 126 linhas de 13.8 kV.

1990
Essa década traz mudanças significativas 
no setor elétrico brasileiro. A reestruturação 
do setor elege como prioridade a 
privatização das empresas distribuidoras 
de energia. Em 1999, a Celpe é considerada 
a melhor empresa distribuidora da Região 
Nordeste, pelo instituto Vox Populi. 
No mesmo ano, o Centro de Operação do 
Sistema é certificado pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
na NBR ISO 9002:94.

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Ethos); Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje); Fundação Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides); Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase); Associação dos Analistas e Profissionais de 
Investimento do Mercado de Capitais (Apimec); Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (Bovespa).
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2001
Em apenas quinze meses de privatização, 
a Celpe enfrenta um grande desafio: 
o racionamento de energia. Reestrutura a 
equipe, amplia o atendimento e investe em 
comunicação com seus públicos. 

2005
A Companhia consolida sua gestão 
participativa com a Pesquisa de Clima 
Organizacional, que passa a ser corporativa 
em todas as empresas da holding, tendo a 
participação de 1.326 empregados. 
Os itens com maior percentual de avaliação 
foram: segurança do trabalho (89%), 
credibilidade (74%) e motivação (67%). 

2003
O Sistema Comercial (SIC) é implantado 
na Celpe, cadastro que proporciona o 
avanço da Empresa em todas as funções 
de atendimento. A Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) certifica, na ABNT 
NBR ISO 14001:96, o sistema de Gestão 
Ambiental da Usina Tubarão, no Arquipélago 
de Fernando de Noronha. É certificado o 
Centro de Operação Integrada (COI) no 
Sistema de Gestão de Qualidade, baseado 
na ABNT NBR ISO 9001:00.

2002
A Companhia eletrifica 16.649 propriedades 
rurais com recursos do Programa Luz 
do Campo, dos governos Federal e 
Estadual. Aumenta a rede de fibra ótica, 
reforma agências, lança o Programa de 
Responsabilidade Social e o Código de 
Ética Profissional. Recebe o 1° Prêmio 
Balanço Social, com seu relatório de 2001 
na categoria Norte–Nordeste, pelo Instituto 
Ethos, pela Aberje, pela Fides, pelo Ibase, 
pela Apimec e com o apoio da Bovespa1. A 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) certifica o Edifício-sede com a ABNT 
NBR ISO 14001:96.

2006
A Celpe relança o Programa de 
Responsabilidade Social, intitulado 
Energia para Crescer, dando visibilidade 
e transparência à sociedade das ações 
sociais, benefícios e investimentos 
realizados nas comunidades onde 
atua, em áreas de educação, cultura 
e meio ambiente. Esse programa está 
alinhado à Política de Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade do Grupo 
Neoenergia. A Companhia firma-se 
como empresa benchmark2 na área de 
Responsabilidade Social, conquistando 
prêmios e certificações. Conheça as ações 
desenvolvidas neste relatório.

2004
A administração da Celpe passa por uma 
nova fase. A Guaraniana reestrutura sua 
gestão administrativa e passa a se chamar 
Neoenergia, o novo nome da holding. 
A escolha do nome se baseou em uma 
consulta feita a todos os empregados de 
cada uma das empresas controladas, 
promovendo a gestão participativa. 
A Companhia aprova o Comitê de Ética. 
Nesse ano, também é lançada a Conta de 
Energia em modelo braile. A Celpe assume 
o compromisso de apoiar os Oito Objetivos 
do Milênio da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e os institucionaliza em 
sua Política de Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade. Nesse ano, o Balanço 
Social da Celpe divulga os Objetivos do 
Milênio e os projetos apoiados.

Benchmark - Melhor referencial comparativo obtido no processo de beckmarking: processo contínuo e sistemático para avaliar produtos, serviços, processos 
de trabalho das organizações que são reconhecidas como representantes das melhores práticas com a finalidade de melhoria organizacional.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Celpe adota práticas de Governança Corporativa para aprimorar o diálogo com seus públicos de 
relacionamento (stakeholders). A filosofia empresarial da Companhia vem imprimindo princípios éticos, 
transparentes e sustentáveis desde a sua privatização. 

Agindo proativamente, a Empresa desde 2005 começou a se adequar à Lei Sarbanes-Oxley (SOX). A 
lei privilegia um maior controle interno, criando maior eficácia e eficiência das ações, confiabilidade dos 
relatórios financeiros e cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Em 2006, com a proposta de aumentar o valor da Empresa, facilitar seu acesso ao capital e contribuir 
para a sustentabilidade, a Celpe concluiu seis fluxos operacionais de diagnóstico e implementação de 
melhorias de controles internos, adaptando-se ainda mais à SOX. São eles: Folha de Pagamento, Receita, 
Imobilizado, Demonstração Financeira, Tesouraria e Tecnologia da Informação.

Metas para 200�

Adesão ao Pacto Global

Em 2006, a Companhia se preparou para aderir aos dez princípios do Pacto Global da Organização 
das Nações Unidas (ONU). A meta para 2007 é enviar uma carta ao alto comissariado da ONU, 
assumindo o compromisso com temas ligados aos Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, 
Proteção ao Meio Ambiente e Combate à Corrupção em todas as suas formas. A proposta é avançar 
ainda mais na prática de Responsabilidade Social Corporativa e buscar uma economia global mais 
sustentável e inclusiva.

A EMPRESA02

Gestores da Empresa adotam os princípios 
da Governança Corporativa, baseados 
na transparência, na prestação 
de contas e na sustentabilidade do 
negócio.
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Sistema de Liderança e Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da Celpe encontra-se alinhada a um Sistema de Liderança, a fim de garantir o 
foco permanente no cliente e o atendimento das expectativas de desempenho da Empresa.

A alta direção exerce papel fundamental na difusão dos objetivos estratégicos permanentes, dos princípios 
éticos e das políticas que são direcionadas à alta performance da organização, levando em consideração 
as necessidades de todas as partes interessadas.

O atual Sistema de Liderança tem como base o líder com cinco competências principais: gestor de 
negócios e resultados, gestor de pessoas, negociador, educador e comunicador.

O Sistema de Liderança da Celpe incentiva o desenvolvimento de uma cultura proativa, envolvendo todos 
os colaboradores da Empresa na concretização de suas estratégias, sendo representado pelos seguintes 
componentes:

Estrutura Formal de Liderança

Constituído pela hierarquia matricial. Com essa estrutura, a organização é diferenciada em funções 
de acordo com seus objetivos, tem poucos níveis hierárquicos em cada função e autoridade 
descentralizada. Isso traz como resultado uma série de vantagens competitivas, como a maximização 
do uso de competências profissionais, maior eficiência e flexibilidade frente às chefias, estímulo ao 
desenvolvimento e à especialização, além de promover uma maior interação entre departamentos e áreas 
especializadas.

Na Empresa, as superintendências, os departamentos e as unidades organizacionais reportam-se a cinco 
diretorias na holding: Presidência, Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria Financeira e de Relações 
com Investidores, Diretoria de Planejamento e Controle e Diretoria de Regulação.

Estrutura de Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho

Formada para atender a um escopo específico, podendo ser permanente, como no caso dos Comitês e 
das Comissões, ou temporários, como no caso dos Grupos de Trabalho.

No quadro a seguir, conheça a estrutura de participação na gestão de órgãos colegiados, concebida pela 
Governança Corporativa.

2�

Os novos executivos da Celpe, Washington 
Franco, Renan Bodra, Roberto Velásquez 

e Adriano Baptista, conhecem 
o sistema de liderança 

e buscam uma maior interface entre os 
departamentos 

e as áreas especializadas.
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Descrição Deveres e Responsabilidades Participantes Periodicidade 
de Reunião

Assembléia Geral 
Ordinária

Presta contas e elege os Conselhos de Administração e 
Fiscal. Aprova as Demonstrações Financeiras. Acionistas. Anual

Assembléia Geral 
Extraordinária Formula estratégias e toma decisões competentes. Acionistas. Quando necessário

Conselho de 
Administração

Fixa a orientação geral dos negócios da Companhia; 
elege e destitui os diretores; fiscaliza a gestão dos 
diretores; delibera sobre relatórios da administração, 
aumento de capital, alienação de bens do ativo; 
estabelece critérios e normas para empréstimos, 
financiamentos e contratos em geral; autoriza a 
prestação de garantias; aprova a aquisição de bens; 
entre outros previstos no Estatuto Social.

Composto de 09 membros 
titulares e seus respectivos 
suplentes, eleitos em 
assembléia geral de 
acionistas, com mandatos de 
01 ano, conforme Estatuto 
Social.

Bimestral
(Em 2006, foram 
realizadas 10 
reuniões)

Conselho Fiscal

Órgão independente da Administração com principal 
atribuição de fiscalizar os atos dos administradores. 
Opina (Parecer) sobre relatórios anuais, denuncia 
erros/fraudes, convoca AGO no caso de retardamento 
de convocação, analisa balancetes e demais 
demonstrações financeiras, dentre outras atribuições 
estabelecidas na Lei nº 6.404/76 (artigos 163 a 
165-A).

Composto de 04 membros 
titulares e seus respectivos 
suplentes, eleitos em 
assembléia geral ordinária, 
com mandatos de 01 ano.

Bimestral
(Em 2006, foram 
realizadas 08 
reuniões)

Reunião da 
Diretoria Executiva

Discute os assuntos relevantes que necessitam do 
conhecimento e da aprovação da Diretoria.

Diretor presidente e diretores 
de Distribuição, de Geração, 
de Recursos Humanos, 
Financeiro, de Planejamento e 
Controle e de Regulação, com 
mandatos de 03 anos.

Semanal

Comitê Executivo 
SOX

Acompanha, avalia e decide sobre os trabalhos 
realizados com vista à adequação da Lei Sarbanes-
Oxley (SOX).

Diretor de Planejamento 
e Controle, diretor de 
Distribuição, superintendentes 
de Tecnologia da Informação e 
de Planejamento e Controle.

Quando necessário

Comitê do Sistema 
Integrado de Gestão 
(SIG)

Elabora proposta sobre Planejamento Estratégico; 
atualiza mapa de processos; discute assuntos sobre 
Qualidade da Gestão e Meio Ambiente e elabora 
Relatório de Gestão.

Composto de representantes 
dos departamentos da 
Presidência da Celpe e das 
superintendências.

Semanal

Comitê de Meio 
Ambiente

Realiza análise crítica do sistema de Gestão Ambiental 
para assegurar sua pertinência e eficácia; avalia as 
conformidades dos processos; acompanha as ações 
preventivas e corretivas; analisa o desempenho 
ambiental e garante a manutenção da Certificação.

Representantes de diversas 
áreas da Celpe e da alta 
administração.

Anual

Comitês de 
Qualidade

Realizam análises críticas; apóiam, acompanham 
e controlam as ações voltadas para implantação e 
manutenção do sistema de Gestão da Qualidade.

Cada comitê é formado por 
executivos de sua área de 
abrangência.

Anual

Comitê de 
Segurança

Participa do planejamento, do controle e do 
acompanhamento da gestão da atividade preventiva de 
acidentes, sendo um espaço importante de discussão 
sobre segurança e preservação da vida.

Representante do Sindicato 
(Sindurb-PE) e das 
superintendências da Celpe.

Definida em
reunião anual

Comitê de Ética

Aplica o Código de Ética e medeia questões que 
impactem a integridade pessoal e profissional dos 
colaboradores e, conseqüentemente, da imagem da 
Empresa; zela para que as estratégias relacionadas 
ao código sejam cumpridas e recomenda ações para 
disseminação dos valores éticos e morais.

Representante da Presidência 
e das superintendências da 
Celpe.

Quando necessário

Reunião do 
Presidente e 
Superintendentes

Reunião para avaliação dos resultados e alinhamento 
de estratégias a serem tomadas.

Presidente e superintendentes 
da Celpe. Semanal

Grupos de Trabalho
Constituídos para execução de objetivo específico, 
atividade ou ação, com acompanhamento e controle 
permanentes.

Executivos da Presidência e 
superintendências da Celpe. Quando necessário
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Para garantir boas práticas de Governança Corporativa, representantes do Conselho de Administração 
da Celpe participam dos Comitês de Auditoria, Financeiro e de Remuneração da Neoenergia.

Comitê de 
Auditoria

O Conselho de Administração constitui o Comitê de Auditoria, órgão interno de caráter permanente, 
informativo e consultivo, sem funções executivas. 
Atribuições: avaliar, fiscalizar e verificar o processo de auditoria interna da Companhia; supervisionar, 
zelar e avaliar o grau de cumprimento dos planos de auditoria interna, além de propor ao Conselho de 
Administração os planos de organização da área de auditoria interna; orientar, coordenar e avaliar os 
trabalhos dos auditores externos; revisar informações econômico-financeiras que serão publicadas, além 
de avaliar demonstrações contábeis e pareceres dos auditores externos; orientar, coordenar e fiscalizar as 
práticas de boa Governança Corporativa.

Comitê 
Financeiro

O Conselho de Administração constitui o Comitê Financeiro, órgão interno de caráter permanente, 
informativo e consultivo, sem funções executivas. 
Atribuições: fornecer informação, assessoramento e sugestão no seu âmbito de atuação.

Comitê de 
Remuneração

O Conselho de Administração constitui o Comitê de Remuneração e Sucessão, órgão interno de caráter 
permanente, informativo e consultivo, sem funções executivas.
Atribuições: fornecer informação, assessoramento e sugestão no seu âmbito de atuação.

Gestão de Riscos Empresariais

A Companhia estabeleceu uma cultura abrangente de gestão de riscos, com o gerenciamento em todos 
os níveis da organização. Os gerentes, as equipes de controle interno, as auditorias interna e externa 
identificam e analisam os riscos e elaboram planos para prevenção e redução dos mesmos.

A antecipação e o controle preventivos têm sido as práticas utilizadas na redução de riscos, através 
de melhorias nos sistemas computacionais, certificações ISO e aprimoramento de metodologias para 
identificação prévia e eliminação de riscos. O gerenciamento também ocorre no processo de planejamento 
estratégico, com a utilização da metodologia Balanced Scorecard (BSC), implantada em 2003.

Conheça as respostas aos Riscos Empresariais:

Riscos 
empresariais Respostas

Financeiro
Monitoramento constante através de instrumentos de análises avançadas, que incluem o acompanhamento 
de rating3 de crédito das instituições financeiras, das políticas de aplicação financeira das disponibilidades e 
estratégias de hedge4 dos ativos da organização.

Operacional

Elevado grau de automatização e normatização dos processos, seguindo o padrão ISO 9001:2000 e ISO 
14001, submetidos regularmente a auditorias internas e externas, a partir das quais são elaborados planos 
de ação, controlados por uma ferramenta informatizada (Sistema FAC), para cada não-conformidade 
identificada.

Mercado Acompanhamento mensal dos indicadores de Clientes e Consumo de Energia.

Regulatório
Desenvolvimento de estudos pela equipe da Superintendência de Regulação (SRE) para atuação sistemática 
em fóruns setoriais, como os da Aneel, Abradee e Arpe, objetivando influenciar positivamente na regulação 
do setor.

Tecnológico Trabalhos desenvolvidos na área de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficientização Energética, investigando e 
aplicando novas tecnologias no negócio.

Segurança da 
Informação

A Celpe conta com um sistema robusto de segurança, visando os investimentos permanentes em aquisição 
de software e hardware para proteção das suas informações e treinamento de todos os seus colaboradores 
e prestadores de serviços, além da Política de Segurança da Informação divulgada e disseminada.

Legal/Material

Os riscos materiais são controlados através dos planos de manutenção e políticas de seguros, aplicados aos 
seus ativos principais. Os riscos de acidentes pessoais são controlados através de programas de prevenção 
executados pelo Departamento de Saúde e Segurança, com metas de desempenho pontuadas como 
objetivo corporativo. O monitoramento das demandas jurídicas é feito pela área jurídica e pelos escritórios 
especializados.

 Rating - nota dada por agência de classificação de risco que reflete a capacidade da empresa em honrar as suas obrigações financeiras.
 Hedge - forma de proteger uma aplicação contra as oscilações do mercado. O hedge significa menos risco para a posição do investidor, seja ela qual for.

3.
4.
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Transparência

Outro fator importante é a prática da 
transparência com o mercado de capitais. 
A Companhia mantém um bom relacionamento 
com acionistas, analistas de mercado, 
instituições financeiras, agências de rating e 
instituições reguladoras do mercado.

Com o público externo, a Celpe mantém 
uma postura transparente, através de vários 
canais de relacionamento. A publicação do 
Balanço Anual e do Balanço Social, realização 
de pesquisas de satisfação, campanhas 
publicitárias e palestras são alguns exemplos 
dessas iniciativas.

Ética

O Código de Ética, em 2006, passou a ser 
alinhado ao da holding Neoenergia. Todos os 
funcionários da Empresa receberam o novo 
código em dezembro. Ele passou a ser a maior 
referência para a conduta pessoal e profissional 
de todos os colaboradores, baseado em valores 
e princípios que sustentam a missão e a visão 
do grupo Neoenergia.

O Comitê de Ética da Celpe zela pela aplicação 
do código, recomenda a divulgação e preserva 
o sigilo de todas as informações recebidas. A 
nomeação do coordenador do Comitê de Ética é 
realizada pelo presidente e/ou superintendente 
de Gestão de Pessoas. O coordenador representa 
a Celpe no Comitê de Ética da Neoenergia. 
O comitê local é formado por um representante 
de cada superintendência numa concepção de 
gestão participativa.

Divulgação do Novo Código

Na disseminação do novo Código de Ética, 
a Companhia promoveu palestras em 2006. 
Coordenada pela área de Gestão de Pessoas, 
a explanação foi realizada em parceria com 
uma consultoria externa contratada. Todos os 
funcionários receberam o código impresso, com 
um termo de recebimento para ser assinado.

No formato eletrônico, o código foi colocado 
na intranet para o público interno, e já existe 
um e-mail corporativo (etica@neoenergia.
com) para tirar as dúvidas e informar qualquer 
infração ao documento. Para os fornecedores, 
o código é inserido como documento anexo 
aos contratos de prestação de serviços; e, para 
os parceiros e clientes, através de material 
impresso. O código encontra-se disponível à 
sociedade em geral através da homepage da 
Celpe.

O Presidente da Companhia, 
José Humberto Castro, apresenta o novo 
Código de Ética, alinhado ao da holding 
Neoenergia.

Neide Amaral lê o novo Código de Ética, 
distribuído a todos os colaboradores.
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MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS E VALORES

Os processos decisórios da Celpe são norteados pela ética, justiça e levam em consideração os aspectos 
socioambientais. A missão, a visão, os princípios e os valores da Companhia estão alinhados aos da 
holding Neoenergia.

Missão

Ser uma empresa de referência na distribuição de energia. Ser a luz e a energia de Pernambuco, 
contribuindo para seu desenvolvimento. A Companhia Energética de Pernambuco busca o constante 
compromisso com rentabilidade, qualidade, segurança, ética e responsabilidade socioambiental, de 
forma a contribuir para o desenvolvimento do País.

Visão

Universalizar o fornecimento de energia com qualidade até 2011.

Princípios

Os princípios éticos estabelecidos pelo novo Código de Ética para a conduta profissional dos colaboradores 
são:

	Obediência à Lei
Cumprimento rigoroso da legislação vigente.

	Conflito de interesses
As decisões profissionais não devem ser influenciadas por relações pessoais, familiares ou quaisquer 
outros interesses particulares dos profissionais.

	Favores e presentes
É proibido o recebimento de presentes, favores ou quaisquer tipos de benefícios direto ou indireto.

	Informação reservada e confidencial
É responsabilidade do grupo Neoenergia e de todos os funcionários proteger a informação reservada 
e confidencial.

	Recursos e meios
Compromisso dos profissionais em fazer o uso responsável dos recursos e meios à disposição.

	Respeito à diversidade
É condenado qualquer tipo de discriminação por razão de raça, cor, sexo, ideologia, nacionalidade, 
religião ou qualquer outra condição pessoal, física ou social dos profissionais.

	Direito à privacidade
Compromisso em não divulgar dados pessoais de seus profissionais, observando os termos da 
política de segurança da informação.

	Segurança e saúde no trabalho
Os profissionais contratados se comprometem a cumprir as normas de segurança e saúde no 
trabalho.

Valores

 Foco em resultado.

 Espírito de equipe.

 Conhecimento e comunicação.

 Iniciativa e proatividade.
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COMPROMISSO COM INICIATIVAS EXTERNAS

Oito Objetivos do Milênio
Desde 2004, a Celpe aderiu aos Oito Objetivos 
do Milênio, uma declaração aprovada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), na qual 
o Brasil, juntamente com 191 países membros, 
assinou o pacto e estabeleceu o compromisso 
compartilhado com a sustentabilidade do planeta. 
A Empresa publicou o apoio aos objetivos nos 
Balanços Sociais de 2004 e 2005 e, em 2006, 
através da fatura de energia.

A proposta de implementação dos projetos 
sociais apoiados pela Celpe está pautada no 
respeito aos costumes e às culturas locais, no 
desenvolvimento da educação e na divulgação 
de valores sociais como agente transformador. 
Os projetos têm como foco de atuação as áreas 
de educação, cultura e meio ambiente, com 
promoção da inclusão social e alinhamento aos 
Oito Objetivos do Milênio.

 Erradicar a extrema pobreza e a fome
 Atingir a universalização do Ensino Fundamental
 Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher
 Reduzir a mortalidade infantil
 Melhorar a saúde materna
 Combater o HIV / Aids, a malária e outras doenças
 Garantir a sustentabilidade ambiental
 Promover uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento

Participação da Celpe em Associações dos Setores Empresarial e Elétrico

ABCE I Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica.
ABERJE I Associação Brasileira de Comunicação Empresarial.
ABNT I Associação Brasileira de Normas Técnicas.
ABRACONEE I Associação Brasileira dos Contadores do Setor de Energia Elétrica.
ABRADEE I Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica.
ABRH I Associação Brasileira de Recursos Humanos.
AMCHAM I Câmara Americana de Comércio para o Brasil.
APITEL I Associação de Empresas Proprietárias de Infra-estrutura 

e Sistemas Privados de Telecomunicações.
BOVESPA	I	Bolsa	de	Valores	de	São	Paulo.
COBEI	I	Comitê	Brasileiro	de	Eletricidade.
CCEE	I	Câmara	de	Comercialização	de	Energia	Elétrica.
CEPEL	I	Centro	de	Pesquisas	de	Energia	Elétrica.
CIGRÉ	I	Comitê	Nacional	Brasileiro	de	Produção	e	Transmissão	de	Energia	Elétrica.
CVM	I	Comissão	de	Valores	Mobiliários.
EPE	I	Empresa	de	Pesquisa	Energética.
FUNDAÇÃO COGE	I	Fundação	Comitê	de	Gestão	Empresarial.
ONS	I	Operador	Nacional	do	Sistema	Elétrico.
FIEPE	I	Federação	das	Indústrias	do	Estado	de	Pernambuco.

Participação da Celpe em Entidades de Responsabilidade Social

	Associação	Junior Achievement	Pernambuco
É empresa fundadora da entidade no Estado com participação efetiva no Conselho Diretor.
	Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente
A Empresa é associada à entidade desde 2004, com direito de uso do Selo Abrinq.
	Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidade Social
A Companhia é associada e há um executivo que atua como articulador estadual.
	Instituto de Qualidade no Ensino (IQE)
A Empresa é associada e um executivo participa dos Conselhos Gestor e Consultivo.
	Instituto Ação Empresarial pela Cidadania Pernambuco
A Celpe é associada à entidade.



ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA

Este capítulo traz informações complementares ao relatório proposto pelo Instituto Ethos de Empresas 
e Responsabilidade Social, convergindo com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Os dados 
atendem aos indicadores 1.2, 3.8, 4.1, 4.8, 4.9, 4.12 e 4.13 da GRI (G3).

O Gerente Jurídico da Celpe, Adriano 
Baptista, em trabalho voluntário na 

organização não-governamental (ONG) 
Junior Achievement, entidade parceira 

da Celpe. Ensinou o módulo de Economia 
Pessoal para estudantes da Escola 
Estadual Governador Barbosa Lima 

Sobrinho. 
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A Celpe mantém diálogo permanente com seus 
públicos de relacionamento, em especial com clientes 
de comunidades de baixo poder aquisitivo, através de 
visitas às residências. A proposta visa orientar sobre 
o uso seguro e eficiente de energia e combate ao 
desperdício, além do cadastramento da Tarifa Social. 
Na foto, o agente Celpe Abidízio de Oliveira Santos 
entrega o documento do cadastramento a Maria 
Francisca Pedrosa da Silva.



Os públicos de relacionamento da Celpe trazem, a partir da interação com a Corporação, uma série 
de expectativas e sugestões. Tanto o governo, que regula os serviços, como os clientes,  a imprensa, 
os acionistas, os fornecedores, as organizações não-governamentais e a comunidade em geral são 
permanentemente ouvidos. A Empresa dialoga com seus públicos e planeja suas atividades com 
foco em práticas corporativas sustentáveis. Os resultados dessa gestão são publicados anualmente 
no Balanço Social e Ambiental da Celpe e no Relatório Anual. 

A comunicação frente aos stakeholders5 é normatizada pela Política de Comunicação Empresarial, 
que promove a imagem corporativa e as relações institucionais da Empresa. Esse documento 
estabelece as responsabilidades dos departamentos para as respostas às necessidades e solicitações 
dos diversos públicos.

ACIONISTAS

A Companhia prima pela comunicação precisa, ética e transparente com seus acionistas. Eles fazem o 
acompanhamento das atividades empresariais e do desempenho da Celpe, por meio das Superintendências 
Financeira e de Relação com Investidores e a de Planejamento e Controle.

As reuniões dos Conselhos Fiscal e de Administração e comitês possibilitam uma maior interação entre 
os representantes dos acionistas e a alta direção da Empresa, de forma a garantir o acompanhamento 
da gestão dos negócios. Nessas reuniões, iniciativas relevantes nas áreas econômica, social e ambiental 
são apresentadas.

Os acionistas recebem, mensalmente, o Relatório de Gestão através do Relatório Executivo Diário (RED), 
contendo todos os resultados corporativos. A alta direção da Celpe e os demais diretores do Grupo 
Neoenergia têm acesso diário ao RED, canal disponibilizado através da internet desde 2003.

DIÁLOGO COM OS PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO03

A Celpe lançou o Balanço Social e o 
Relatório Anual 2005 para todos os seus 
públicos de relacionamento, em evento 
de Inclusão Social e Cidadania, no Teatro 
da Universidade Federal de Pernambuco.

3�

 Stakeholders são públicos de relacionamento da Empresa e envolvem inúmeras organizações de interesse civil, social e ambiental, além de públicos     
usualmente reconhecidos pelos gestores: público interno, acionistas, consumidores, clientes, fornecedores, comunidade e governo.
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CLIENTES

Antenada com a melhoria da qualidade e sustentabilidade de seus produtos e serviços, a Celpe 
mantém um canal aberto com seus clientes. As necessidades são identificadas através de diversos 
canais de relacionamento. Há o livro de manifestação dos clientes, teleatendimento, internet, pontos 
de atendimento credenciados (Pontos Celpe), totens de auto-atendimento, analistas de relacionamento 
e vendas, analistas comerciais de atendimento a comunidades especiais, agente Celpe e a interação 
dos executivos com a população através do Projeto Aproximação, numa iniciativa pioneira no Estado de 
Pernambuco.

Além desses canais de relacionamento, a Celpe realiza campanhas publicitárias institucionais e divulga 
informações sobre a Empresa na fatura de energia elétrica.

Os clientes atuais e potenciais da Empresa são segmentados em Classes de Consumo e Tensão de 
Fornecimento. As Classes de Consumo são classificadas em: Residencial, Comercial, Rural, Industrial, 
Poder Público, Iluminação Pública, Suprimento e Consumo Próprio.

A segmentação por Tensão de Fornecimento6 é subdividida no Grupo A (Alta Tensão) e no Grupo B (Baixa 
Tensão). Em 2006, os clientes ativos da Celpe somaram 2.706.126, conforme classificação descrita no 
Perfil do Empreendimento.

Comunidades Especiais

A Celpe tem em sua estrutura uma unidade de Atendimento a Comunidades Especiais. A proposta é 
estabelecer um diálogo com a população tanto urbana como rural de baixo poder aquisitivo e divulgar 
conceitos de uso eficiente e seguro de energia, com o objetivo de promover a redução de perdas 
elétricas, aumentar a adimplência, negociar débitos, preservar o meio ambiente e estimular o exercício 
da cidadania.

Com um total de 236 comunidades trabalhadas, a Celpe conseguiu, em 2006, atender um total de 
71.796 clientes com orientação personalizada.

3�

A segmentação mercadológica da Celpe segue os critérios estabelecidos pela Aneel, desde 2003, com base nos requisitos de demanda contratada e nível de 
tensão, medido em volts (V).
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Executivos e clientes corporativos da 
Companhia reuniram-se no 1º Seminário 

Celpe Negócios para debater os 
investimentos nas áreas de distribuição, 

de geração e de comercialização de 
energia.
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Pesquisas com os Clientes

A Empresa identifica necessidades e expectativas 
dos clientes por meio de pesquisas qualitativas e 
quantitativas. A tomada de decisão dos executivos 
da Celpe leva em consideração o resultado das 
pesquisas, o qual serve de base para todo o 
planejamento estratégico da Empresa.

Pesquisa da Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee):
Realizada anualmente pelo instituto de pesquisa 
Vox Populi, com atuação em todo o País, para 
apurar o Índice de Satisfação da Qualidade 
Percebida (ISQP) e outros índices. É uma pesquisa 
focada em clientes residenciais em baixa tensão.

Pesquisa da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel):
Realizada anualmente com as 64 distribuidoras 
brasileiras de energia para apurar o Índice Aneel 
de Satisfação do Consumidor (Iasc).

Pesquisa Quantitativa de Segmentos de 
Clientes: 
Com foco em clientes corporativos e grandes 
clientes da Celpe, avalia a satisfação com relação 
aos serviços prestados.

Pesquisa Quantitativa nas Comunidades do 
Projeto Agente Celpe:
Específica para clientes da área urbana e rural de 
baixo poder aquisitivo, onde a Celpe desenvolve o 
Projeto Agente Celpe, do Programa de Eficiência 
Energética.

Atendimentos em Comunidades Especiais 2004 2005 2006 Metas 2007

Comunidades trabalhadas 298 252 236 210
Clientes orientados 141.408 79.426 71.796 50.000
Ligações clandestinas identificadas (por unidade consumidora) 2.953 1.813 2.081 1.800

Estrategicamente, os projetos desenvolvidos nas comunidades foram aprimorados a partir do ano de 
2005, sendo alinhados às demandas da comunidade e à sustentabilidade da Empresa. Os projetos 
desenvolvidos em 2006 foram: Comunidade Trabalhada, Luz no Empreendedorismo, Ação Integrada, 
Redes, Conhecendo a Celpe, Energia sem Desperdício e Orientação Personalizada. 

A alta direção da Celpe participa do Encontro Celpe e Comunidades Especiais, anualmente. Essa reunião 
tem a finalidade de estreitar o relacionamento com as comunidades atendidas pela Empresa e avaliar os 
resultados dos projetos implementados. Ele possibilita, ainda, o desenvolvimento sociocultural, a partir 
da divulgação dos trabalhos de empreendedorismo, geração de emprego e renda e de potencialidades 
artísticas desenvolvidas nas comunidades.

A	Neoenergia	realizou	uma	outra	pesquisa	
entre	 as	 distribuidoras	 do	 grupo	 (Celpe,	
Coelba	e	Cosern)	para	avaliar	os	serviços	
prestados,	bem	como	a	comparação	com	
outros	serviços	públicos,	perdas	e	fraudes.	
A	pesquisa	foi	realizada	pelo	Instituto	Vox	
Populi,	e	a	Celpe	foi	considerada	a	melhor	
empresa	 prestadora	 de	 serviços	 públicos	
do	Estado	de	Pernambuco.
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Conselho de Consumidores

Instituído desde 1996, tem por objetivo ouvir os 
cidadãos em caráter consultivo sobre questões 
ligadas ao fornecimento, a tarifas e à adequação 
dos serviços ao consumidor final.

É composto de representantes da classe residencial, 
comercial, industrial, rural, do poder público e do 
Procon estadual, e cada classe tem direito a um 
assento como membro titular, tendo mais um 
suplente correspondente.

Em 2006, o Conselho de Consumidores da Celpe 
atendeu a um total de 354 consumidores e gerou 
321 processos. Como ações administrativas, 
expediu 572 cartas comuns, além de ter 
enviado 184 cartas para prefeitos e 1.969 para 
vereadores.

Com relação a outros órgãos de atendimento 
ao consumidor, a exemplo do Procon e dos 
Juizados Especiais Cíveis (JECs), a Celpe 
gerencia as reclamações através de uma equipe 
especializada de prepostos, por meio do Sistema 
de Gerenciamento Procon e JEC.

O Conselho de Consumidores faz reuniões periódicas com 
representantes das classes residencial, rural e corporativa e do 

poder público.

Atendimento

As solicitações e necessidades dos clientes são registradas no Sistema Comercial (SIC) da Celpe, em 
obediência aos instrumentos normativos da Companhia. São direcionadas automaticamente aos Centros 
Gestores de Reclamações em cada uma das oito regionais da Empresa. Tudo é orientado pelo Manual de 
Atendimento a Reclamações, disponível na intranet a todos os colaboradores.

Todas essas medidas obedecem rigorosamente às resoluções da Aneel, de forma a atender o cliente, 
identificar as causas dos problemas e promover a correção e melhoria do atendimento.

O gráfico a seguir demonstra a tendência de queda do número de reclamantes registrados no sistema 
da Empresa.
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FORNECEDORES

Ao contratar serviços de fornecedores, a Celpe assegura, no ato da contratação, o conhecimento das 
diretrizes da Empresa, incluindo aí o cumprimento rigoroso do Código de Ética e também o respeito 
às recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que condena o trabalho infantil e 
escravo, entre outros.

A Celpe dispõe de diversos canais de relacionamento com seus fornecedores, sendo os principais o site, o 
Sistema de Compras eletrônicas (e-procurement), o Sistema de Cadastramento de Terceiros (cadterceiro@
celpe.com.br) e contatos pessoais. São promovidos seminários técnicos junto aos fornecedores com o 
objetivo de avaliar novas soluções de materiais e equipamentos para a melhoria da rede elétrica de 
distribuição e subtransmissão.

Em 2006, foi criado um departamento na Empresa para a Gestão de Contratos, que verifica o 
cumprimento das obrigações trabalhistas pelas prestadoras de serviços, a qualidade de serviços prestados 
e o relacionamento das empresas prestadoras e os clientes externos da Celpe. Os resultados dessas 
verificações são discutidos em reuniões trimestrais que possibilitam a análise desses resultados e a 
discussão de cláusulas contratuais e dos critérios éticos de fornecimento do insumo ou serviço.

Os fornecedores da Celpe estão classificados em três grandes segmentos: fornecedores de energia elétrica, 
fornecedores de materiais e fornecedores de serviços, totalizando aproximadamente 2 mil fornecedores 
de todos os portes, entre nacionais e estrangeiros.

COLABORADORES
A alta direção da Companhia promove anualmente reuniões com os colaboradores da Empresa para 
debater temas importantes. Além disso, sempre que determinadas informações merecerem destaque, 
como lançamento de desafios, decisões estratégicas e mensagens comemorativas, é enviada a Carta do 
Presidente.

A pesquisa de clima organizacional é o principal instrumento de avaliação do público interno com a 
Companhia. Realizada a cada dois anos, ela traça um panorama do grau de satisfação dos colaboradores, 
e seus resultados servem para planejar a gestão.

Em 2006, a Empresa promoveu uma série de ações de melhoria a partir dos resultados da pesquisa 
de clima realizada no ano de 2005. Ações como a padronização de todo o mobiliário do Edifício-sede, 
contemplando 100% do quadro funcional; novas instalações nas regionais; o lançamento, em todas as 
empresas do Grupo Neoenergia, do novo Programa de Comunicação Interna, com nova identidade visual; 
implementação do Programa de Gestão de Desempenho (PGD) e do Plano de Sucessão; lançamento 
da Cartilha de Gestão de Pessoas; a criação de um espaço para alimentação, lazer e integração dos 
colaboradores no Edifício-sede; maior integração com as empresas que prestam serviço; confraternizações; 
festival de talentos; e capacitações das mais variadas áreas são alguns dos exemplos.

Há também uma cultura digital que favorece o diálogo com o público interno. A utilização de e-mails na 
Corporação é alta. Aproximadamente 70% de um total de 1.686 colaboradores tem conta de e-mail.

Conheça, no quadro a seguir, todos os veículos de comunicação corporativos e locais lançados no novo 
Programa de Comunicação Interna do Grupo Neoenergia em 2006.

O modelo de Gestão de Pessoas por 
competências foi criado baseado no 
Programa de Gestão de Desempenho, 
um sistema que visa sustentar o modelo 
de gestão do negócio. Na foto, equipe da 
Superintendência de Gestão de Pessoas.



CANAIS DE COMUNICAÇÃO - CORPORATIVOS
CANAL TIPO PERIODICIDADE OBJETIVO

Corrente 
Elétrica E-mail Por demanda

Divulgar informações corporativas relacionadas com objetivos, 
estratégias, princípios, diretrizes e resultados para o público interno 
da holding e para as lideranças das empresas.

Carta do 
Presidente E-mail Por demanda

Destacar informações como lançamento de desafios, decisões 
estratégicas e mensagens comemorativas.

Neoenergia 
Total Revista Bimestral

Divulgar informações sobre projetos, decisões, programas, ações 
corporativas, de Responsabilidade Social, de saúde, meio ambiente 
e outras.

Energia 
Integrada

Seção da Revista 
Neoenergia Total

Bimestral
Divulgar ações, programas ou projetos de uma determinada 
empresa do Grupo que mereçam destaque e que sirvam de exemplo 
para as demais.

IntraNeo Portal Corporativo 
(Intranet)

Contínuo Tornar acessível os diversos serviços e informações do Grupo.

Mais Você
Cartaz/jornal 
de Gestão de 
Pessoas

Por demanda
Informar aos colaboradores da holding e empresas do Grupo ações, 
programas, projetos e processos da área corporativa de Gestão de 
Pessoas.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO - CELPE
CANAL TIPO PERIODICIDADE OBJETIVO

Corrente 
Elétrica

Cabeçalho 
personalizado para 
o e-mail Corrente 
Elétrica Local

Por demanda
Veicular informações de gestão relacionadas a objetivos, estratégias 
e resultados para os líderes de cada empresa.

Celpe Informa E-mail Por demanda Divulgar informações diversas sobre o dia-a-dia da Empresa.

Energia Local Revista Mensal
Divulgar informações sobre decisões, projetos, programas e ações 
locais.

Gestão de 
Pessoas

Seção da Revista 
Energia Local

Mensal
Divulgar informações sobre políticas, programas, projetos e ações 
da área de Gestão de Pessoas.

Circuito Interno Jornal de Parede Contínuo Veicular informações diversas e cartazes de campanhas internas.
Folhas A4 
Editoriais Padrão de Editoria Contínuo

Divulgar informações, levando em consideração as necessidades 
de informações locais de todas as empresas.

Intracelpe Portal Local 
(Intranet)

Contínuo Divulgar as mais diversas informações e serviços da Empresa.

Energia Já Boletim de Notícias Por demanda
Divulgar informações que necessitem de repasse imediato, 
atingindo a todos os colaboradores.

Informativo 
Interligado Informativo Por demanda

Divulgar informações de repasse imediato sobre negociação 
sindical.

Entendendo 
Nosso Negócio Informativo Por demanda

Divulgar informações sobre o negócio das empresas, além de abordar 
assuntos como serviços, tarifas e outros dados relevantes.

Circuito Aberto Painel Contínuo

Veicular cartazes de eventos da comunidade, eventos culturais 
patrocinados pela Empresa e outros materiais que precisam ser 
do conhecimento dos colaboradores e que não se enquadram nas 
editorias do Jornal de Parede.

Espaço 
Interativo Painel Contínuo

Contribuição dos colaboradores e respostas por meio de 
posicionamentos de suas empresas.

Agentes de 
Comunicação 
Interna

Colaboradores-
parceiros

Contínuo
Disseminar informações da área de Comunicação Interna a todos 
os colaboradores da Empresa.

Sindicatos

A Celpe e os empregados que representam a direção sindical mantêm um fórum permanente de discussão 
para tratar temas diversos, como, por exemplo, campanha salarial, acordo coletivo, participação nos 
lucros, planos de previdência e de saúde, entre outros considerados relevantes. As negociações anuais são 
realizadas com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Pernambuco (Sindurb-PE). 41

DI
ÁL

OG
O 

CO
M

 O
S 

PÚ
BL

IC
OS

 D
E R

EL
AC

IO
NA

M
EN

TO
03



42

DI
ÁL

OG
O 

CO
M

 O
S 

PÚ
BL

IC
OS

 D
E R

EL
AC

IO
NA

M
EN

TO
03

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
O programa de Responsabilidade Social da Celpe Energia para Crescer investe em comunidades por 
meio de organizações não-governamentais nas áreas de educação, cultura e meio ambiente com vistas 
à inclusão social e sustentabilidade.
As entidades parceiras da Empresa são: Instituto Ayrton Senna, com o Programa Educação pela Arte; 
Associação Junior Achievement Pernambuco, que estimula o espírito empreendedor nos jovens; Instituto 
Qualidade no Ensino (IQE), que contribui para a melhoria do ensino e da aprendizagem nas escolas 
públicas do Estado; Comitê para a Democratização da Informática, que promove a inclusão digital com 
cidadania; Escola de Voluntários da Celpe, que estimula a atuação voluntária dos colaboradores em 
projetos educacionais na comunidade circunvizinha da Empresa; Lar do Neném, entidade que acolhe 
crianças vítimas de destituição de pátrio poder; Movimento Pró-criança; Organização Auxílio Fraterno; 
Criança Cidadã e Pastoral da Criança, sendo estas últimas quatro instituições beneficiadas com a doação 
financeira dos clientes da Companhia por meio da fatura de energia (Projeto Clarear).

PODER PÚBLICO E ÓRGÃOS REGULADORES
A Celpe relaciona-se com as autoridades governamentais e os órgãos reguladores mantendo os 
princípios da ética, cooperação, transparência e, especialmente, independência político-partidária. 
A comunicação eficaz entre regulador e regulado permite a criação de um ambiente regulatório equilibrado, 
sustentável e em benefício de todos: Empresa, regulador e sociedade.
Em nível nacional, a Companhia relaciona-se com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e, 
no Estado, com a Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe), por meio da Superintendência de 
Regulação, que, por sua vez, é vinculada à Diretoria de Regulação da Neoenergia.
A Diretoria de Regulação da Neoenergia assegura a adequação da estratégia de investimentos do grupo 
à regulação estabelecida para o setor elétrico e trabalha para que essas regras viabilizem o retorno 
dos investimentos das empresas. A Superintendência de Regulação da Celpe é responsável pelo 
gerenciamento de riscos regulatórios e tarifas.

IMPRENSA
A assessoria de imprensa tem um papel importante na divulgação de informações para os diversos 
públicos da Celpe. A Unidade de Relações com a Imprensa, que integra o Departamento de Comunicação 
Institucional, abastece jornais, rádios, televisões e mídia digital. Em 2006, o número de participações da 
Empresa na mídia teve o volume absoluto de 3.658 inserções.
Para os veículos impressos, houve a publicação de 1.659 notícias sobre a Empresa. Em rádio, veicularam 
1.569 notas, comentários ou reportagens. Na mídia televisiva, em programas jornalísticos, o número de 
registros chegou a 430 inserções. As notícias impressas são avaliadas qualitativamente, desde 2006, 
com uma ferramenta intitulada Termômetro de Imprensa. O relatório aponta o mapeamento do mês, com 
índices de publicações positivas, negativas e neutras. A comunicação da Celpe pauta-se pelo Código de 
Ética do Grupo Neoenergia e está em conformidade com as leis do País.
Conheça detalhadamente os canais de relacionamento da Empresa com as partes interessadas no 
capítulo Desempenho Social.

O Departamento de Comunicação 
Institucional promove periodicamente 
coletivas com a imprensa. 



ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA

Este capítulo traz informações complementares ao relatório proposto pelo Instituto Ethos de Empresas 
e Responsabilidade Social, convergindo com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Os dados 
atendem aos indicadores 3.5, 4.14, 4.1� e PR5 da GRI (G3). 

A Empresa estabelece um diálogo com 
a população de baixo poder aquisitivo, 

através da Unidade de Atendimento 
a Comunidades Especiais. Na foto, o 
cadastramento para a Tarifa Social. 
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A Companhia Energética de Pernambuco é o maior 
investidor privado no Estado. A Empresa é controlada 
pela Neoenergia S/A, o maior grupo privado de Energia 
do Nordeste e a terceira maior holding do setor elétrico 
nacional. Na foto, os colaboradores Deyse Leal e 
Petrúcio Granja, ambos analistas financeiros.
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A Evolução das Receitas da Celpe

Em 2006, a Celpe obteve resultados 
satisfatórios no seu desempenho econômico-
financeiro. Com um lucro líquido de 
R$ 217,8 milhões, sendo 61,5% superior ao 
ano anterior, a Companhia trouxe, no Relatório 
de Administração, uma evolução das receitas 
líquidas. Elas cresceram de R$ 1,6 bilhão para 
R$ 2,02 bilhões, uma elevação de 26,1%.

Na área financeira, a Companhia equacionou 
as dívidas com a emissão de debêntures7 no 
valor de R$ 170 milhões, o que ocasionou 
uma sensível melhoria no custo da rolagem. 
O Ebitda8 (geração de caixa operacional) de 
R$ 430,3 milhões representou um avanço de 
10,8% também em relação ao ano anterior.

Com os números acima e o incremento na 
sua rede, com investimento na ordem de 
R$ 343,4 milhões, a Empresa tornou-se 
o maior investidor privado do Estado de 
Pernambuco. Esse desempenho se traduz em 
resultados sociais. A Celpe foi a primeira grande 
distribuidora a concluir o número de ligações 
previstas nos contratos do Programa Luz para 
Todos com a Eletrobrás, o que significa dizer 
que praticamente toda a população do Estado 
de Pernambuco tem acesso ao fornecimento 
de energia elétrica. Com a ligação de 76.113 
domicílios no período 2004/2006, os índices 
globais de universalização na área de concessão 
atingiram 99,02%.

A boa performance na arrecadação também 
pode ser destacada, quando comparada com 
seu faturamento. Esse indicador evoluiu de 
95,1%, em 2005, para 97,8%, em 2006. 
A Empresa aumentou as ações de operação 
de corte de energia e cobrança; promoveu 
campanhas publicitárias institucionais e 
ações educativas de combate ao furto de 
energia (ligações clandestinas) e proporcionou 
novos acessos ao pagamento de contas pelos 
clientes.

A Companhia supera metas em 
2006 com um lucro líquido de R$ 
217,8 milhões, ou seja, 61,5% 
superior ao ano anterior. 
Em primeiro plano, 
o Diretor Presidente da Companhia, 
José Humberto Castro, no Centro de 
Treinamento Delmiro Gouveia.

Debênture é um título mobiliário que representa um empréstimo a longo prazo contraído por sociedade anônima, por meio de lançamento público ou particular, 
junto a investidores interessados.
Ebitda–sigla em inglês para Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

7.

8.
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Conjuntura Econômica

Segundo as agências especializadas, o PIB pernambucano, a preços básicos, registrou em 2006 um 
crescimento de 3,6%. Para a agropecuária, o crescimento foi de 10,6%; para a indústria, 4,5%; e, para 
os serviços, cerca de 1,9%. Esse desempenho é similar ao crescimento do PIB nacional, que, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresentou um crescimento de 3,7% em 2006.

Investimentos

O investimento total da Celpe, em 2006, foi de R$ 343,4 milhões, distribuídos da seguinte forma:

Evolução dos Investimentos (R$ mil) 2002 2003 2004 2005 2006 Variação 
(%)

Geração 1 2.177 1.361 34 2.639 7.661,76
Distribuição 110.090 112.819 122.694 181.302 324.362 78,91
Distribuição - Associadas à Transmissão - - - - 2.427 -
Comercialização 11.183 18.625 1.485 1.154 1.943 68,37
Administração 19.105 11.056 17.164 10.907 12.019 10,20

Total 140.379 144.677 142.704 193.397 343.390 77,56
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A Celpe expandiu a rede e beneficiou os 
municípios de Brejão, Bom Conselho, Águas 

Belas e Garanhuns. 
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O Lucro e a Rentabilidade da Margem Líquida

A Celpe apresentou um crescimento de 61,5% em relação a 2005 e obteve um lucro de R$ 217,8 milhões, 
o que proporcionou uma melhoria na rentabilidade da margem líquida de 8,41% para 10,77%.

De acordo com o Relatório Anual, o resultado positivo deve ser atribuído ao crescimento da receita 
operacional líquida em 26,1%, à redução do déficit no resultado financeiro de R$ 122,7 milhões para 
R$ 44,9 milhões e pela otimização gerada pela eficientização da alocação dos recursos para o custeio.

O Ambiente Regulatório e o Reajuste Tarifário

As novas tarifas da Celpe passaram a vigorar a partir do dia 29 de abril de 2006, por meio da Resolução 
Homologatória nº 327/2006, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os consumidores atendidos 
em baixa tensão, que representam 99,8% dos clientes, principalmente os residenciais, tiveram em 
média 4,65% aplicados em suas tarifas. 

Para os clientes de alta tensão (industriais e comerciais de médio e grande portes), o reajuste médio 
foi de 16,66%. Esse reajuste foi maior devido ao processo de realinhamento tarifário estabelecido para 
todas as distribuidoras através do Decreto Presidencial nº 4.667, de 04 de abril de 2003. O processo de 
realinhamento será concluído em 2008.
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Indicadores Empresariais

Dados Econômico-financeiros 2002 2003 2004 2005 2006 Variação % 
(2006/2005)

Receita Operacional Bruta (R$ mil) 1.304.281 1.650.241 2.092.859 2.462.656 3.029.906 23,0%

Receita Operacional Líquida (R$ mil) 959.843 1.185.491 1.397.925 1.603.646 2.022.320 26,1%

Ebtida (Lajida) (R$ mil) 160.282 249.222 264.685 388.362 430.291 10,8%

Resultado do Serviço - Ebit (R$ mil) 97.978 180.072 187.432 295.785 334.234 13,0%

Resultado Financeiro (R$ mil) - Exceto JSCP -73.889 -78.544 -72.668 -122.741 -44.904 -63,4%

Lucro Líquido (R$ mil) 12.883 97.882 76.687 134.849 217.799 61,5%

Ativo Total (R$ mil) 2.726.459 2.620.422 2.852.860 3.146.993 3.333.012 5,9%

Investimento (R$ mil) 140.379 144.677 142.704 193.397 343.390 77,6%

Dívida Bruta (R$ mil) 1.031.967 946.488 1.072.543 1.165.003 1.261.843 8,3%

Dívida Líquida (R$ mil)* 794.369 927.192 1.051.654 1.087.292 1.144.355 5,2%

Patrimônio Líquido (R$ mil) 1.091.393 1.096.287 1.154.166 1.106.012 1.128.199 2,0%

Indicadores Econômico-financeiros
Margem Ebtida 16,7% 21,1% 19,0% 24,2% 21,3% -2,94 pp

Margem Ebit 10,2% 15,2% 13,4% 18,4% 16,5% -1,92 pp

Margem Líquida 1,3% 8,3% 5,5% 8,4% 10,8% 2,36 pp

Cobertura de Juros (Ebtida/Resultado Financeiro) - Em vezes 2,17 3,17 3,64 3,16 9,58 202,9%

Dívida Líquida/Ebtida** 4,96 3,72 3,97 2,80 2,66 -5,0%

Índice de Endividamento Líquido 42,1% 45,8% 47,7% 49,6% 50,4% 0,61 pp

Ações
Valor Patrimonial por Ação (R$ / lote de mil ações) 15,30 15,37 16,18 14,82 15,12 2,0%

Lucro Líquido por Ação (R$ / lote de mil ações) 0,18 1,37 1,08 1,81 2,92 61,5%

Distribuição de Dividendos e JSCP (R$ mil) 12.239 92.801 18.213 174.936 206.903 18,3%

*Dívida líquida de disponibilidades, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários.
**Ebitda 12 meses.
pp – Pontos percentuais.
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O laboratório de medição da Celpe 
integra a Rede Brasileira de Calibração 

do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial 
(Inmetro), e apresenta competência 
técnica, credibilidade e capacidade 
operacional para realizar serviços.
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Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e a Importância para o Balanço Social e Ambiental

Este balanço insere a Demonstração do Valor Adicionado, mostrando à sociedade o quanto a Celpe 
contribui para a geração de riquezas no País e como as parcelas por elas agregadas são distribuídas pelos 
diversos agentes econômicos: colaboradores, governo, acionistas ou capitais de terceiros. Veja também, 
na planilha Balanço Social modelo Ibase9, o Valor Adicional Total (VAT) referente aos indicadores sociais 
internos, externos e ambientais, em percentuais.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005 (INFORMAÇÃO ADICIONAL)

2006
R$ mil

2005
R$ mil

Reclassificado
RECEITAS

Vendas de energia e serviços 3.029.906 2.462.656
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (66.261) (39.227)
Resultado não operacional (3.686) (1.888)

     2.959.959       2.421.541   
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

Matérias-primas consumidas (1.017.372) (752.184)
Materiais, serviços de terceiros e outros (391.795) (309.984)
Gastos com encargos do consumidor (327) (49.721)

   (1.409.494)      (1.111.889)   
VALOR ADICIONADO BRUTO     1.550.465        1.309.652    
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO         (96.059)           (92.577)   
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO     1.454.406        1.217.075    
VALOR ADICIONADO TRANSFERIDO - Receitas financeiras 191.961 186.592
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR     1.646.367       1.403.667   

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO:
Pessoal e administradores

Remunerações 74.802 71.149
Encargos sociais (exceto INSS) 6.641 6.457
Entidade de previdência privada 5.616 5.593
Auxílio-alimentação 4.994 4.508
Incentivo à aposentadoria e demissão voluntária 8.889 3.896
Vale-transporte 697 791
Formação e desenvolvimento 1.433 1.881
Segurança, higiene e medicina do trabalho 224 210
Indenizações trabalhistas 1.936 3.134
Convênio assistencial e outros benefícios 4.942 7.231
Participação nos resultados 9.342 8.957
Administradores 1.891 1.842
Custos imobilizados (21.986) (17.983)
Outros 3.258 680

       102.679            98.346   
Governo

INSS (sobre folha de pagamento) 21.687 21.144
ICMS 697.797 549.488
Imposto de Renda e Contribuição Social 67.847 36.307
PIS/Cofins sobre faturamento 288.280 243.506
Obrigações intra-setoriais 924 792
CPMF 10.062 7.982

    1.086.597          859.219   
Financiamentos

Juros e variações cambiais 236.861 309.333
Aluguéis 2.431 1.920

       239.292          311.253   
Acionistas

Juros sobre capital próprio 87.000 62.500
Dividendos 119.909 49.459
Reserva legal 10.890 5.892
Ajustes de exercícios anteriores - 16.998

       217.799          134.849    
VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO     1.646.367       1.403.667    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

A Celpe está disponibilizando, ao final deste relatório, as Demonstrações Contábeis para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005.

Consulte a planilha nos anexos deste relatório.9.



ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA

Este capítulo traz informações complementares ao relatório proposto pelo Instituto Ethos de Empresas 
e Responsabilidade Social, convergindo com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Os dados 
atendem ao indicador EC1 da GRI (G3). 

O atendimento aos consumidores de 
energia elétrica funciona 24h, todos os 

dias da semana.
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A Política de Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade do Grupo Neonergia prevê o 
investimento em projetos sociais sustentáveis nas 
comunidades onde a Celpe atua. Essa política é 
viabilizada através do Programa de Responsabilidade 
Social Energia para Crescer.

O atleta paraolímpico de natação Ivanildo Alves de 
Vasconcelos, medalha de prata e bronze em Atenas 
e Atlanta, está sendo patrocinado pela Celpe e 
participará da paraolimpíada de Pequim,em 2008.



Direitos Humanos e Trabalho Decente

A Política de Gestão de Pessoas da Celpe, alinhada com a holding Neoenergia, tem como base o Código 
de Ética, a crença no indivíduo e a igualdade de oportunidades para os colaboradores. Sua prática segue 
as exigências das leis brasileiras, as orientações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e os Oito 
Objetivos do Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa política também está alinhada aos 
princípios do Pacto Global, também proposto pela ONU desde o ano 2000 e a ser assinado pela Celpe 
em 2007.

Baseada nessas diretrizes nacionais e internacionais, a Celpe apóia a liberdade de associação no trabalho 
e o respeito aos Direitos Humanos, combate o trabalho forçado e infantil, evita a discriminação no 
ambiente de trabalho — gênero, raça, sexo, religião ou quaisquer outras diferenças —, valorizando a 
igualdade de oportunidades.

A Companhia pratica uma política de pluralidade, escolhendo profissionais exclusivamente por critérios 
técnicos, combatendo qualquer tipo de discriminação.

A Empresa possui uma quantidade maior de homens contratados, principalmente na área operacional, o 
que retrata a situação de mercado no setor elétrico. Ao todo, são 1.686 colaboradores (nome atribuído pela 
Neoenergia à mão-de-obra contratada), sendo 1.355 homens (80,37%) e 331 mulheres (19,63%).

DESEMPENHO SOCIAL   COLABORADORES05
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A Celpe recruta profissionais exclusivamente por competência 
técnica e combate qualquer tipo de discriminação no ambiente 

de trabalho.
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Na Celpe, os colaboradores se identificam, em censo interno, quanto ao perfil racial, e a diferença salarial é resultante de maior tempo de serviço na Empresa. 
A política salarial não faz discriminação por gênero ou etnia.

10.

DE
SE

M
PE

NH
O 

SO
CI

AL
 I

 Co
la

bo
ra

do
re

s
05

Distribuição de colaboradores por gênero e raça (% comparativo) 2004 2005 2006

Negros (pretos ou pardos) em relação ao total de empregados 21,72% 22,87% 24,37%

Mulheres negras (pretas ou pardas) em relação ao total de mulheres 
na Empresa

17,67% 17,81% 19,69%

Mulheres negras (pretas ou pardas) em cargos executivos em relação ao
total de cargos executivos disponíveis

3% 2,60% 2%

Homens negros (pretos e pardos) em relação ao total de homens 
na Empresa

22,48% 23,50% 24,63%

Homens negros (pretos e pardos) em cargos executivos em relação ao 
total de cargos executivos disponíveis

9,84% 10,39% 10,67%

Distribuição de colaboradores por gênero e salários (em R$)10 2004 2005 2006

Salário médio mensal de mulheres brancas 2.604,91 2.779,71 2.861,54

Salário médio mensal de mulheres negras (pretas e pardas) 2.838,10 2.624,67 2.406,78

Salário médio mensal de homens brancos 2.426,86 2.583,95 2.588,15

Salário médio mensal de homens negros (pretos e pardos) 2.075,32 2.237,50 2.186,34

Salário médio mensal de mulheres brancas em cargos executivos 5.574,19 5.848,63 6.158,40

Salário médio mensal de mulheres negras em cargos executivos 10.564,50 9.015,34 8.459,36

Salário médio mensal de homens brancos em cargos executivos 7.133,47 7.435,86 7.416,98

Salário médio mensal de homens negros em cargos executivos 6.643,96 7.802,21 7.346,60

POLÍTICA DE PESSOAS

A Celpe executa Política de Pessoas com práticas norteadoras, que foram consolidadas em 2006 para o 
conjunto de empresas do Grupo Neoenergia. Conheça um breve resumo:

 Práticas alinhadas de Gestão de Pessoas, assegurando oportunidades iguais de aprendizado e 
crescimento profissional, de forma a maximizar o desempenho de todas as empresas.

 Práticas coerentes com princípios e valores éticos e legalmente estabelecidos.

 Atração, manutenção e retenção de talentos através do desenvolvimento de uma cultura organizacional 
de oportunidades e favorecimento ao contínuo desenvolvimento.

 Remuneração e reconhecimento, de forma justa, equilibrada e competitiva, de todos os colaboradores, 
dentro das perspectivas de melhores práticas de custo de pessoal.

 Condições adequadas de saúde, segurança e ambiente de trabalho, proporcionando qualidade de 
vida e respeito a todos os colaboradores.

 Relacionamento de parceria, com base em princípios éticos e de respeito, com todos os representantes 
de trabalhadores, buscando sempre soluções negociadas e de resultado positivo para os envolvidos.

 Sedimentação de canais de comunicação eficientes e eficazes para compartilhar informações, bem 
como integrar e alinhar estratégias do Grupo com os colaboradores.

 Exigência de que o padrão de serviço, bem como o controle de riscos de acidentes e doenças 
ocupacionais nas empresas prestadoras de serviço (EPS) sejam equivalentes aos praticados no Grupo 
Neoenergia.

 Disseminação, na comunidade, de ações preventivas quanto aos riscos decorrentes da utilização da 
energia elétrica, através de campanhas permanentes.
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A Celpe recruta profissionais exclusivamente por competência 
técnica e combate qualquer tipo de discriminação no ambiente 

de trabalho.

A diferença entre os salários médios na Celpe, trazendo uma média maior masculina, deve-se ao maior tempo de serviço dos homens na Empresa. A política 
salarial não faz discriminação por gênero ou etnia.

11.

Distribuição de colaboradores por gênero e salários médios (% comparativo)11 2004 2005 2006

Mulheres em relação ao total de empregados 18,30% 18,93% 19,63%

Mulheres em cargos executivos em relação ao total de cargos disponíveis 21,33% 22,08% 22,67%

Salário médio mensal de mulheres em cargos executivos (em R$) 6.352,92 6.221,18 6.361,42

Homens em relação ao total de empregados 81,70% 81,07% 80,37%

Homens em cargos executivos em relação ao total de cargos disponíveis 78,67% 77,92% 77,33%

Salário médio mensal de homens em cargos executivos (em R$) 7.071,24 7.484,70 7.407,26

A Gestão do Negócio e o Programa de Gestão de Desempenho

A Celpe adota o modelo de Gestão do Negócio a partir da metodologia Balanced Scorecard, um sistema 
gerencial que tem como função assegurar que a organização esclareça e traduza sua visão de futuro 
e suas estratégias de atuação para melhoria contínua de seu desempenho e alcance dos objetivos 
estratégicos pretendidos, mediante desdobramento das estratégias em objetivos.

Com base nesse modelo, foi implementado um formato de Gestão de Pessoas vinculado ao modelo de 
Gestão por Competências. Em 2006, a Companhia implantou o Programa de Gestão de Desempenho 
(PGD) para toda a força de trabalho. Como resultado, houve uma radiografia das necessidades de 
capacitação e desenvolvimento dos colaboradores e executivos.

O PGD contempla três tipos de avaliações:

PGD Descrição Avaliados

Avaliação de Competências Funcionais

Avalia o grau de proficiência do 
colaborador em relação às habilidades 
e atitudes necessárias ao exercício da 
função.

São avaliados os analistas, 
técnicos, coordenadores e auxiliares 
administrativos e operacionais com, no 
mínimo, um ano de contrato.

Avaliação de Objetivos
Avalia o desempenho em relação ao 
cumprimento de objetivos individuais 
alinhados às estratégias definidas.

Diretores, superintendentes, gerentes, 
gestores, analistas e coordenadores.

Avaliação de Competências de Liderança

Avalia o desempenho dos líderes em 
relação à prática das cinco competências 
de liderança: gestor de pessoas, gestor 
de negócios, comunicador, educador e 
negociador.

Diretores, superintendentes, gerentes e 
gestores.

Todos os colaboradores da Celpe conhecem o seu Perfil de Competências Funcionais e sabem que o 
processo de avaliação de competências baseia-se na avaliação com relação aos requisitos de sua função. 
Esse perfil, construído em 2006, baliza todo o sistema de remuneração e carreira.

A Avaliação 360°, implantada para os líderes através do PGD, também conhecida por feedback com 
múltiplas fontes, vem propiciando que os executivos da Empresa recebam, simultaneamente, feedbacks 
estruturados dos seus pares, subordinados, superiores e outros stakeholders. Esse tipo de avaliação da 
Gestão de Pessoas faz uma verdadeira interface com o conceito de diálogo com as partes interessadas, 
forma utilizada sistematicamente nas empresas que trabalham com sustentabilidade no Brasil e no 
mundo.

O Programa de Capacitação e Desenvolvimento da Celpe está fundamentado na filosofia da Empresa, 
com sua missão, sua visão e seus valores e nas competências funcionais estabelecidas, de forma a 
favorecer a cultura de excelência. 

Cursos, palestras, seminários, congressos e também outros eventos de caráter didático fazem o dia-a-dia 
da Companhia. Há ainda o incentivo à Política de Idiomas, de Graduação e de Pós-graduação, em que a 
Empresa investe, respectivamente, 70%; de 40 a 50%; e 70%, para os colaboradores interessados.
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Desenvolvimento profissional de colaboradores próprios 2004 2005 2006

Quantidade de horas por colaborador/ano

Executivos 12,15 11,44 6,43

Analistas 10,51 12,35 10,24

Técnicos/Coordenadores 10,61 14,31 11,42

Auxiliares administrativos e operacionais 26,88 20,20 14,97

Número de cursos promovidos 537 514 454

Número de colaboradores que participaram dos cursos 1.621 1.705 1.683

Número de participações por colaborador 5.161 6.660 8.374

Percentual do faturamento bruto gasto com desenvolvimento profissional e educação 0,06% 0,08% 0,05%

Desenvolvimento profissional de terceirizados 2004 2005 2006

Quantidade de horas por terceirizado/ano 23,48 37,43 27,29

Número de cursos promovidos 187 255 175

Número de terceirizados que participaram dos cursos 1.509 2.396 2.026

Número de participações por terceirizado 1.774 2.948 2.715

Observe, na Tabela Balanço Social modelo Ibase (anexa), a escolaridade dos colaboradores, segregada 
por: analfabetos, ensino fundamental, ensino médio/técnico, ensino superior e pós-graduados.

Tanto os colaboradores próprios quanto os terceirizados 
são capacitados pela Companhia.
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COMBATE AOS TRABALHOS INFANTIL E ESCRAVO
A Celpe não tem registro de trabalho infantil ou escravo na Empresa e possui cláusulas contratuais com seus 
fornecedores que proíbem a prática em sua cadeia produtiva. A Companhia não tem envolvimento com 
prostituição ou exploração sexual de crianças ou adolescentes e não está envolvida com corrupção.
Com relação aos aprendizes, a Empresa cumpre o compromisso de seguir a Lei nº 10.097/2000, que 
prevê a contratação de maiores de 14 e menores de 24 anos inscritos no Programa de Aprendizagem dos 
cursos técnicos realizados pelo Senai, Sesi e Senac. Todos trabalham com carteira assinada, possuem 
jornada de quatro horas diárias, sendo uma semana na Empresa e outra na instituição de ensino, e 
recebem um salário mínimo e vale-transporte.

Contratação de aprendizes 2004 2005 2006 Metas 2007

Número total na Empresa 12 20 20 20

Número de aprendizes contratados após o término do período de 
aprendizagem

0 0 0 0

Quantidade de autuações que a Empresa recebeu do Ministério do 
Trabalho com relação ao uso de mão-de-obra infantil 

0 0 0 0

QUESTÕES TRABALHISTAS E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
A Celpe mantém um diálogo permanente com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de 
Pernambuco (Sindurb-PE). Não há risco ao colaborador por ele exercer a liberdade de associação, e a 
negociação coletiva de trabalho ocorre de forma transparente.
Os boletins sindicais são distribuídos normalmente na Empresa. Não há cerceamento da comunicação 
entre o sindicato e os empregados. Há ainda um canal de comunicação corporativo, o Interligado, que 
divulga o processo de negociação coletiva de trabalho. 
Em dezembro de 2006, a Celpe tinha cerca de 54,98% de colaboradores sindicalizados. Em 2005, 
56,57%, e em 2004, 57,32 %.
Do total de 1.686 colaboradores, cerca de 98,81% são abrangidos por acordos de negociação coletiva 
de trabalho. A exceção é com vinte menores aprendizes contratados, que possuem contrato especial de 
trabalho.

Colaboradores da Celpe 2004 2005 2006
Número de colaboradores próprios 1.755 1.727 1.686

Número de colaboradores sindicalizados 1.006 977 927

Passivo trabalhista (em R$) 5.868.224,93 9.413.515,27 11.800.740,16

Processos trabalhistas em aberto 760 1.094 926

Total de desligamentos no período 88 99 151

Total de admissões no período 76 68 110

Percentual de demitidos acima de 45 anos de idade em relação ao 
número total de demitidos

54% 66,10% 69,77%

Média de horas extras por empregado/ano 24 20,83 19,49

Turnover 3,42% 3,91% 5,99%

Seleção de Pessoal
O processo de recrutamento e seleção de pessoal pode ser interno ou externo, seguindo os princípios de 
ética, transparência e igualdade de oportunidades. Para a seleção interna, é verificado o preenchimento 
da vaga por suficiência, ou seja, quando existe um colaborador de um nível inferior de senioridade, mas 
que atende aos requisitos estabelecidos pelo cargo em aberto e que conseguiu bom desempenho na 
Avaliação de Competências Funcionais e na Avaliação de Objetivos Individuais.
Caso não seja possível, é realizada a captação de potenciais candidatos, sendo divulgado pelo e-mail 
corporativo para todos os colaboradores. Na impossibilidade de preenchimento interno da vaga, há o 
processo de recrutamento e seleção realizado por consultoria externa.
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BENEFÍCIOS

Todos os benefícios oferecidos pela Celpe aos colaboradores são fornecidos em tempo integral, já que a 
Companhia não tem empregados temporários ou em regime de meio período.

Para subsidiar a elaboração do Balanço Social e Ambiental, vários 
colaboradores foram capacitados com curso sobre a Global Reporting 

Initiative (GRI), na versão G3.

Benefício O que é

Adicional nas férias

A Companhia concede um adicional, no qual há o pagamento de um percentual a mais, além do 
previsto na legislação. Para os colaboradores de salário inferior a R$ 2.179,77, a Empresa pagará 
50% do piso salarial Celpe. Para os que recebem entre o valor anterior e R$ 3.299,04, a Celpe 
destina o valor resultante da diferença entre 1/3 de sua remuneração e o valor de R$ 1.099,67.

Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR)

A participação dos colaboradores nos lucros e resultados encontra-se regulamentada pela 
Lei n° 10.101, de 19/2/2000. Na Celpe, o modelo de PLR é baseado no conceito obtido através do 
sistema de gestão por objetivos, no qual é definido um percentual a ser distribuído, de acordo com a 
aprovação do Conselho de Administração e acordado com o sindicato.

Plano de saúde
O plano é destinado aos colaboradores e seus dependentes. É administrado pela Fundação Celpe de 
Seguridade Social (Celpos). Engloba atendimento médico-hospitalar e odontológico, por meio de rede 
credenciada. www.celpos.com.br ou (81) 2128-4000. 

Acidente de trabalho 
- assistência à saúde

Para os colaboradores acidentados ou com doenças ocupacionais, a Celpe custeia integralmente as 
despesas com assistência médico-hospitalar, medicamentos, órteses e próteses até a recuperação 
ou aposentadoria.

Indenização por acidente de 
trabalho

No caso de invalidez permanente do colaborador ou falecimento decorrente de acidente de trabalho, 
a Celpe pagará, em parcela única, uma indenização de R$ 38.991,00 para o colaborador ou 
dependente, no caso de morte.

Auxílio-creche
Esse benefício é disponibilizado às colaboradoras e aos colaboradores viúvos ou com guarda judicial 
que possuem filhos equiparados na faixa de zero a seis anos para creche ou pré-escola.  

Auxílio-funeral
Em caso de falecimento de um colaborador, a Celpe disponibiliza ao(à) esposo(a) ou companheiro(a), 
reconhecido pelo INSS, ou, na falta destes, aos herdeiros habilitados, um valor para o auxílio-
funeral.

Assistência a colaboradores 
com filhos portadores de 
deficiência

É um programa de atendimento especializado aos filhos dos colaboradores que sejam portadores de 
deficiência ou necessidades especiais.
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A Celpe recruta profissionais exclusivamente por competência 
técnica e combate qualquer tipo de discriminação no ambiente 

de trabalho.

GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

O Sistema de Gestão da Saúde e Segurança tem a organização, o planejamento, a aplicação e a 
avaliação consolidados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e no Programa 
de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA).

A Política de Saúde e Segurança do Trabalho da Celpe foi atualizada em 2006, em conjunto com as demais 
empresas do Grupo Neoenergia. Essa política é divulgada de forma contínua às partes interessadas, 
tendo como diretrizes empresariais permanentes a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais; a 
redução dos riscos ambientais e a otimização da qualidade de vida dos seus colaboradores.

Os princípios gerais referentes à Saúde e Segurança do Trabalho estão contemplados em Acordo Coletivo 
de Trabalho 2006/2007, consolidando os compromissos das partes, Empresa e Sindicato, no fomento e 
desenvolvimento das ações necessárias à implantação de uma cultura prevencionista.

Tratadas transversalmente, a saúde e a segurança na Empresa e suas práticas de gestão são abordadas 
de forma sistemática e integrada, envolvendo o Comitê de Segurança do Trabalho, as Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes (Cipas) e, principalmente, as superintendências de Gestão de Pessoas, de 
Operações e de Engenharia e os departamentos de Suprimentos e de Gestão de Contratos.

Acidentes de trabalho 2004 2005 2006

Acidentes de trabalho com afastamento 31 40 27

Acidente fatal 01 01 0

Dias perdidos por acidente 5.780 7.628 1.214

Índice de freqüência para colaboradores 6,61 9,42 6,61

Índice de freqüência para terceirizados 3,82 2,99 4,72

Índice de gravidade para colaboradores 1.660 2.144 353

Índice de gravidade para terceirizados 2.732 1.453 811

Índice de absenteísmo 3,85 3,56 3,14

Média de acidentes por colaborador/ano 0,03 0,03 0,02

Percentual dos acidentes que resultaram em afastamento temporário de 
colaborador e/ou de terceirizado

70,11% 80,72% 70,10%

Percentual dos acidentes que resultaram em mutilação ou outros danos à 
integridade física de colaboradores e/ou terceirizados, com afastamento 
permanente do cargo (incluindo LER/Dort)

1,15% 0% 0%

Percentual dos acidentes que resultaram em morte de colaboradores e/ou de 
terceirizados

3,45% 3,61% 1,03%

O colaborador José Cloves Fernandes 
treina o pessoal da área técnica, focado na 
Política de Saúde e Segurança.
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Comitê de Segurança do Trabalho

Criado em 2000 e integrando, desde então, 
os Acordos Coletivos de Trabalho, o Comitê 
de Segurança do Trabalho é formado por 
representantes do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Urbanas no Estado de Pernambuco 
(Sindurb) e diversas superintendências da 
Empresa, principalmente aquelas cujas atividades 
exigem maior controle de riscos. 

O comitê tem por objetivo participar do 
planejamento, controle e acompanhamento da 
gestão da atividade preventiva na Empresa. Nesse 
contexto, a Celpe possui oito Cipas, atendendo 
à exigência legal (NR-5), que realizam reuniões 
mensais nos locais de trabalho. Por Acordo 
Coletivo de Trabalho, em 2006, o mandato das 
Cipas foi estendido para dois anos, o que amplia a 
ação educativa e preventiva dos participantes das 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes.

Para obtenção de resultados, a Empresa realiza, 
paralelamente, diversas ações e campanhas de 
prevenção de acidentes. Conheça os números de 
2006:

Campanha Viva Segurança

Promove a sensibilização sobre a mudança de 
comportamento em relação às práticas de saúde e 
segurança, minimizando acidentes. Desenvolvida 
no ano anterior (2005), a campanha foi ampliada 
para o Mutirão de Saúde e Segurança em três 
regionais da Empresa: Serra Talhada, Garanhuns e 
Cabo, com a participação de cerca de quinhentas 
pessoas, entre empregados terceirizados, 
empregados próprios e comunidade, abordando os 
seguintes temas: Primeiros Socorros em Caso de 
Choque Elétrico; Riscos Elétricos no Lar e na Rua; 
Teoria e Prática com a Aplicação das 05 Regras 
de Ouro; Inspeções de Segurança nas Turmas 
Operacionais de Campo; e Abordagem sobre 
Riscos no Processo de Corte e Religação.

O técnico realiza o trabalho sob condições rigorosamente 
exigidas por normas de segurança do trabalho.
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Jornada de Saúde e Segurança

Tem como foco a prevenção de acidentes elétricos, realizando eventos na capital e no interior, para 
colaboradores envolvidos no Programa Luz para Todos. Foram beneficiadas 285 pessoas.

Assistência à Saúde nos Casos de Acidente do Trabalho e Doenças Ocupacionais

A Celpe presta assistência integral, custeando despesas médico-hospitalares, medicamentos, órteses e 
próteses, inclusive realizando acompanhamento interdisciplinar, até a recuperação ou aposentadoria do 
colaborador, em conformidade com o Acordo Coletivo de Trabalho 2006/2007.

Sala de Orientação de Saúde e Segurança

Faz atendimento individualizado ao empregado sobre o tema. Atendeu 31 participantes.

Programa Descentralizado de Inspeção de Segurança

Envolve gestores de contratos, cipeiros e técnicos de segurança no monitoramento de riscos de acidentes 
de trabalho a que estão expostos os empregados e terceirizados. Em 2006, foram realizadas cerca de 
3,2 mil inspeções, verificando-se o atendimento de mais de 85% das recomendações para o controle 
de riscos.

Ações Ergonômicas

Para detectar agravos à saúde quanto ao ambiente de trabalho e agentes físicos, são feitos exames 
médicos e análise dos postos de trabalho. A partir dos diagnósticos, são realizadas palestras sobre 
prevenção de doenças osteomusculares e posturas adequadas, além da adequação do mobiliário. 
A Celpe atendeu 41 colaboradores.

Terapias alternativas, como o shiatsu, são oferecidas aos 
colaboradores com o objetivo de melhoria da saúde e qualidade 

de vida.
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Para melhoria da qualidade de vida e da prática da Responsabilidade Social, a Celpe desenvolve várias 
ações: 

Programa Energia da Vida	

Lançado em 2002, o programa visa a melhoria do clima organizacional, através da adoção de práticas 
saudáveis de vida. Esse programa foi consolidado em todo o Grupo Neoenergia. Conheça abaixo as 
ações promovidas em 2006:

 Programa de Gestão da Economia Familiar		

É direcionado ao colaborador e cônjuge, com o objetivo de orientar sobre o uso eficiente de recursos 
pessoais, estimulando o equilíbrio financeiro da família. Foram realizadas uma palestra e duas 
oficinas: Customização de Vestuário e Aproveitamento Integral dos Alimentos.

Programa Ginástica Laboral 	

Estimula, desde 2002, a prática de atividades físicas. Em 2006, o programa foi ampliado para 
a Fundação Celpe de Seguridade Social (Celpos). É realizado diariamente e possui cerca de 480 
participantes, distribuídos em 42 grupos, entre colaboradores, estagiários e terceirizados.

Programa Massagem Terapêutica 

Atende aos colaboradores com massagens de shiatsu, uma terapia oriental que reduz as tensões 
nervosas, reequilibrando os estados emocional e físico. Começou em 2006 e beneficiou 143 
pessoas.

Programa de Prevenção ao Tabagismo 

Por meio de palestras com especialistas em pneumologia e psicologia, o programa tem função 
educativa. Realizou atividades nas datas comemorativas de combate ao tabagismo, nas áreas da 
Celpe do Bongi e Sede, contando com arte-educador e apoio das Cipas locais.

Sipatma Unificada

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente (Sipatma) é realizada 
anualmente. Cerca de 5.862 colaboradores e terceirizados participam simultaneamente na capital e 
nas regionais do interior.

Feira de Qualidade de Vida

Paralelamente à Sipatma, esse evento oferece aos colaboradores, terceirizados e visitantes orientação 
alimentar, terapias alternativas, aferição de pressão arterial, realização do exame de glicemia capilar 
e massagem terapêutica.

Encontro de Engenheiros e Técnicos de Segurança das Empresas Prestadoras de Serviços

Foi lançado em 2006 com o objetivo de trocar e disponibilizar conhecimentos sobre saúde, segurança 
do trabalho, inspeções de segurança, entre outros. Participaram 35 pessoas. Essa prática referenda 
o compromisso estabelecido em Acordo Coletivo de Trabalho quanto às exigências de cumprimento 
pelas empresas prestadoras de serviço das normas de segurança da Celpe.



�4

DE
SE

M
PE

NH
O 

SO
CI

AL
 I

 Co
la

bo
ra

do
re

s
05

Campanha de Vacina contra a Gripe 

Voluntariamente foram imunizados 1.386 colaboradores, correspondente a 81% do quadro de 
pessoal.

Campanha de Doação de Sangue 
Anualmente são realizadas duas coletas, estimulando o exercício da cidadania.

Encontro GSS (Gerência de Saúde e Segurança) & Cipas 
Tem por finalidade a troca de melhores práticas de Cipas.

Programa de Auditoria em Saúde e Segurança nas Empresas Prestadoras de Serviços
Teve seu escopo ampliado em 2006 para atuação em saúde ocupacional. O programa avalia o grau 
de conformidade das práticas de gestão de saúde e segurança do trabalho. Foram realizadas seis 
auditorias em empresas prestadoras de serviços (EPS), sendo verificado e atendido o cumprimento 
do quadro de profissionais do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), 
além de obter aproximadamente 90% de conformidade nas Inspeções de Segurança do Trabalho e 
estabelecimento de ranking entre as EPS auditadas.

Acompanhamento do Absenteísmo por Doença
Por meio de pesquisa sobre as causas de licença-médica dos colaboradores que apresentam mais 
de três pedidos no período de sessenta dias, a Celpe orienta seu quadro funcional e encaminha a 
especialistas.

Acompanhamento dos Empregados Readaptados/Reabilitados e Portadores de Deficiência
Uma equipe multidisciplinar atende quem tem redução de capacidade laborativa. Foram atendidos 
54  funcionários.

Prevenção de Riscos Ergonômicos
Essa campanha exibe filmes e distribui material informativo sobre o tema. A Celpe entregou 41 
fôlderes nos locais de trabalho.

Caminhadas e Passeios Ecológicos, Circuito Energia Viva, Olimpíada Neoenergia e Jogos Sesi
Têm por objetivo a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores. Foi realizada trilha ecológica 
na regional de Caruaru (Serra Negra/Bezerros), com a participação de 51 pessoas. Na regional de 
Petrolina, desenvolveu-se a Coleta Seletiva na orla do Rio São Francisco, na Ilha de Pedrinhas, com 
a participação de 15 pessoas. Em Carpina, realizou-se visita ao Projeto Peixe-boi como incentivo e 
sensibilização à preservação da espécie, com 34 pessoas envolvidas. Na regional de Serra Talhada, 
houve a Caminhada da Solidariedade, com a participação de 30 pessoas.

Eventos Internos
Têm por objetivo desenvolver a integração e disseminar a cultura da Organização, valorizando as 
várias formas de inserção social e propiciando a descoberta de novas habilidades. Os principais 
eventos promovidos em 2006 foram: festa junina, 1º Festival Prata da Casa, bazar natalino, festa 
infantil, festa de final de ano e encontro fraternal.

A doação de sangue faz parte da cultura 
solidária dos colaboradores em épocas de 
diminuição do estoque das entidades de 
hematologia e hemoterapia.



ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA

As informações deste subcapítulo contemplam as diretrizes propostas pelo Instituto Ethos de Empresas 
e Responsabilidade Social, convergindo com as da Global Reporting Initiative (GRI). Os dados atendem 
aos indicadores EC5, LA1, LA2, LA3, LA4, LA�, LA�, LA8, LA9, LA10, LA11, LA12, LA13, LA14 e HR4 da 
GRI (G3). 

As alunas do Curso de Secretariado da 
Escola dos Voluntários da Celpe Dayse 

Oliveira Silva e Sara Aline Francelino 
Souza foram contratadas como menores 

aprendizes, depois de uma seleção na 
Empresa.
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DESEMPENHO SOCIAL   CLIENTES

Processo sistemático e contínuo de medida e comparação das práticas de uma organização com as das organizações líderes, no sentido de obter informações 
que a ajudem a melhorar o seu nível de desempenho.

12.
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Pesquisar, avaliar, comparar o grau de satisfação e a fidelidade dos 2.706.126 clientes é o ponto de 
partida da Celpe. A comunicação com os clientes é fundamental, já que permite que o seu principal 
público de interesse tenha voz na Companhia. 

Os clientes são segmentados por Tensão de Fornecimento, devido à diferenciação dos procedimentos 
operacionais e serviços prestados, divididos em: Grupo A (Alta Tensão) e Grupo B (Baixa Tensão).

Junto a esses públicos, a Companhia participa de pesquisas anuais que avaliam seis áreas de 
qualidade: Fornecimento de Energia, Conta de Luz, Imagem, Atendimento, Comunicação, Informação e 
Responsabilidade Social, baseadas na metodologia da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia 
Elétrica (Abradee) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segmentação de clientes Descrição

Grupo A
Corporativo Privado 
Corporativo Poder Público

Grupo B
Clientes residenciais 
Clientes de baixo poder aquisitivo 
Pequenas unidades comerciais e industriais

A Celpe faz benchmarking12 por meio das pesquisas. A Empresa apresentou uma boa avaliação na 
pesquisa Abradee de 2006 e obteve um destaque nas áreas de Imagem e Fornecimento de Energia. 
No Índice de Aprovação do Cliente (IAC), a Companhia passou de 73,7% para 77,8%, e no Índice de 
Satisfação Geral, o percentual subiu de 80,5% para 82,9%.

Executivos da Empresa realizam reuniões com colaboradores e terceirizados de forma a disseminar 
as informações sobre os resultados das pesquisas de satisfação com foco na área de concessão. 
Os resultados das pesquisas são trabalhados no planejamento estratégico. 

Em pesquisa quantitativa, com pessoas física e jurídica, nos diversos segmentos, para avaliar a prestação 
de serviço público de energia elétrica, comparando com os demais provedores de serviços de utilidade 
pública de Pernambuco, a Celpe se destacou. Confira no quadro os percentuais.

A Celpe tem 45 agências de atendimento 
aos clientes espalhadas pelo Estado.
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A Celpe também realiza pesquisa anual para os demais segmentos de clientes e, de dois em dois 
anos, para canais de relacionamento. Em 2006, foram realizadas pesquisas no segmento de clientes 
corporativos, em que houve uma melhoria no Índice de Satisfação Geral (ISG), como mostrado na tabela 
abaixo:

Pesquisa com clientes corporativos Índice de Satisfação Geral

Segmento 2005 2006

Corporativo Privado 72% 78%

Corporativo Poder Público 74% 74%

Grandes Clientes (Alta Tensão - Industrial, Comercial e Rural) 59,75% 77%

A Companhia prima pela qualidade do 
atendimento e participa de pesquisas de 

satisfação anuais.
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Atendimentos realizados através do equipamento POS (point of selling).13.
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OS CANAIS DE ATENDIMENTO AOS CLIENTES

Os canais de atendimento da Celpe, também citados no capítulo Diálogo com os Públicos de 
Relacionamento, encontram-se detalhados abaixo: 

Atendimentos por canal de relacionamento 2004 2005 2006

Agência de atendimento 1.255.318 1.238.727 1.481.782

Teleatendimento 3.338.676 4.081.049 5.449.472

Internet /Totem Não disponível 800.789 1.288.052

Pontos Celpe13 Não disponível 50.878 493.431

Teleatendimento (call center)

Canal direto e gratuito com os clientes, responsável por 65% de todo o atendimento Celpe. Possui dois 
números: o Prontidão de Luz (0800 81 0196) e o Atendimento Comercial (0800 81 0120). Os clientes 
corporativos (privados e poder público) e demais clientes do grupo A (alta tensão) são atendidos por meio 
de número exclusivo (0800 281 2236).

2004 2005 2006

Tempo médio de espera no telefone do call center até o início do atendimento (em segundos) 12 22 30

Site da Celpe
A internet disponibiliza serviços para os clientes dos grupos A e B, transformando o espaço numa 
agência de atendimento virtual. Em 2006, a Empresa ofereceu o pagamento da conta das faturas via 
Visa Electron, facilitando o acesso do cliente e potencializando o uso dessa ferramenta de internet.

A Celpe tornou acessível o site às pessoas com deficiência visual. Por meio do uso de software com 
sintetizador de voz, o interessado pode acessar todos os serviços da Empresa. Essa é a segunda iniciativa 
da Celpe para favorecer clientes com esse perfil. A primeira foi a criação da conta em braile.

Agências de Atendimento
São 45 agências, distribuídas no Estado, com 268 pessoas entre atendentes e coordenadores, prontos 
para interagir com os clientes. Nas agências, há gestão de qualidade, com tempo médio de atendimento, 
de espera, satisfação percebida pelo cliente, monitorados através de sistema de acompanhamento em 
tempo real.

Pontos Celpe
Os pontos de atendimento credenciados são quiosques instalados em estabelecimentos comerciais onde 
os clientes podem solicitar serviços, emitir 2ª via de fatura, negociar débitos, pagar suas faturas de 
energia elétrica, além de registrar reclamações e sugestões. O cliente encontra disponível o equipamento 
POS (point of selling), um telefone com linha direta, ligada à Central de Teleatendimento (call center), 
além de uma pessoa do estabelecimento apta a dar informações, fornecer folhetos orientativos e também 
disponibilizar o livro de manifestação do cliente. Os 170 Pontos Celpe estão distribuídos em todo o 
Estado, suprindo todos os municípios onde não há agências de atendimento próprias.
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Livro de Manifestação dos Clientes
Para atender à nº Resolução 456, da Aneel, o livro é mantido nas agências de atendimento e nos Pontos 
Celpe para que os clientes registrem suas sugestões e reclamações, que são posteriormente cadastradas 
em sistema comercial.

Terminais de Auto-atendimento (Totens)
São distribuídos 48 totens nas agências de atendimento e nos pontos comerciais de grande circulação, 
a exemplo dos principais shopping centers, para o consumidor de baixa tensão. No equipamento, o 
consumidor solicita serviços, consulta débitos, emite 2ª via de conta e registra sugestões/reclamações.

Projeto Aproximação
Uma idéia inovadora foi implantada na Celpe em 2006. Um grupo de executivos visita, no mínimo, 
um consumidor mensalmente, do grupo de alta ou baixa tensão, para avaliar a qualidade do serviço 
prestado. Como resultado, o executivo entra diretamente em contato com a área responsável pela 
execução do serviço para corrigir eventuais falhas e contribuir com sugestões do cliente para melhoria 
do atendimento.

Programa Clube Cliente Celpe
A Celpe lançou, no final de 2006, um programa de benefícios e descontos para clientes adimplentes. 
A dinâmica consiste na compra de um ingresso ou produto nos estabelecimentos comerciais credenciados. 
O cliente apresenta a conta paga e sem débitos anteriores e recebe mais um produto gratuito. A Celpe 
firmou parcerias com cinemas, lanchonetes e parque de diversões. As parcerias são divulgadas através 
da fatura de energia elétrica.

Analistas de Relacionamento de Vendas
Profissionais capacitados para atender exclusivamente clientes corporativos, dos setores privado ou 
público, além de grandes clientes. O atendimento é diferenciado de acordo com o ramo de atividade, 
rentabilidade, risco de migração para a concorrência ou utilização de fonte energética alternativa. 
São realizadas visitas mensais aos clientes, com a proposta de identificar oportunidades de novos 
negócios e desenvolvimento de novos produtos a fim de atender às expectativas e necessidades dos 
consumidores.

Agente Celpe
Desde 2003, a Celpe mantém o Projeto Agente Celpe com o objetivo de realizar visitas personalizadas a 88 
comunidades de baixo poder aquisitivo. A proposta visa adequar o consumo à capacidade de pagamento 
do cliente, combater o desperdício, estimular o uso seguro e eficiente de energia e fazer negociação de 
débito diferenciado. A medida atende ao Contrato de Concessão nº 026/00, que estabelece a aplicação 
de 0,25% da Receita Operacional Líquida nesse projeto.
Nos casos mais críticos de elevado consumo, identificados pelos agentes comunitários (moradores das 
próprias comunidades) e com os critérios preestabelecidos, há substituição de geladeiras antigas por 
novas, com o selo Procel; doação de lâmpadas fluorescentes; e adequação das instalações elétricas, 
além de palestras educativas nas comunidades, visando atingir uma maior quantidade de moradores.
Em 2006, alguns agentes comunitários foram recrutados da Escola dos Voluntários, projeto de 
Responsabilidade Social da Celpe.

As pessoas com deficiência visual têm 
acesso ao site da Empresa a partir do uso 

de software com sintetizador de voz. 
Essa já é a segunda iniciativa da Celpe 

beneficiando esse público. A primeira foi a 
emissão da fatura em braile.
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Atendimento a Comunidades Especiais

A Celpe criou a Unidade de Atendimento a Comunidades Especiais em 2000, que mantém um canal de 
comunicação com as populações urbana e rural de baixo poder aquisitivo.

Com atividades socioeducacionais, a Celpe divulga o uso eficiente e seguro de energia, promovendo a 
adimplência, a redução das perdas, a preservação do meio ambiente e o exercício da cidadania.

Os analistas comerciais de comunidades especiais da Celpe mantêm um relacionamento ético 
e transparente com comunidades de baixo poder aquisitivo. Em 2006, a equipe atendeu a 236 
comunidades, com orientação personalizada a 71.796 clientes através dos seguintes projetos:

Luz no Empreendedorismo
Apoiar projetos sustentáveis nas comunidades e combater as desigualdades sociais são os objetivos 
desse projeto. Em parceria com a Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Luz no Empreendedorismo estimula as 
vocações econômicas das comunidades, promovendo a organização de cooperativas e incentivando 
pequenas manufaturas, atividades comerciais e culturais. A proposta traz a geração de renda e 
inclusão no mercado de trabalho.

Em 2006, a Companhia beneficiou as comunidades de Caranguejo Tabaiares (Ilha do Retiro/Recife), 
Vila dos Casados (Santo Amaro/Recife), Coelhos (Boa Vista/Recife), Nova Liberdade (Curado/
Jaboatão), Conjunto Antônio Maria (Jaguarana/Paulista), Buenos Aires (Piedade/Jaboatão), Alto da 
Colina (Cavaleiro/Jaboatão), Mirandiba, Ibimirim e Xexéu.

Ação Integrada
Para reduzir a inadimplência e as perdas registradas, a Celpe lançou o Ação Integrada, com eventos 
nas comunidades e serviços de atendimento ao cliente, a exemplo do cadastro na tarifa social, da 
emissão de documentos e da realização de exames médicos. As seis ações integradas realizadas em 
2006 contaram com a parceria dos setores público e privado.

Redes
As comunidades rurais de baixo poder aquisitivo, beneficiadas pelo Programa Luz para Todos, 
são orientadas sobre o uso eficiente e seguro de energia elétrica. Além disso, há a promoção do 
desenvolvimento local, incentivo à melhoria da qualidade de vida e ao exercício da cidadania. 
É articulado com entidades sem fins lucrativos e empresas públicas e privadas do município de Lagoa 
dos Gatos.

Conhecendo a Celpe
A Companhia realizou seis encontros com 248 participantes, incluindo líderes comunitários e 
analistas sociais do setor público, para esclarecer dúvidas e pendências junto às comunidades.

Energia sem Desperdício
Um total de 181 encontros educativos foi realizado com comunidades e entidades de ensino. São 
discutidos temas referentes ao uso de energia elétrica com segurança, combate ao desperdício e à 
divulgação da energia como produto proporcionador de conforto e desenvolvimento local.

Orientação Personalizada
Um atendimento individual, na própria casa do cliente, para orientação quanto aos direitos e deveres 
do consumidor, ao uso eficiente de energia e ao cadastramento na tarifa social.
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A COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE NA MÍDIA

Para informar aos clientes sobre riscos de ligações clandestinas e formas de pagamento eletrônico ou 
para anunciar novo modelo de conta, a Celpe promoveu campanhas publicitárias em 2006.

A fim de conscientizar e mobilizar os clientes para denunciar a prática criminosa do “macaco”, nome 
atribuído a ligações clandestinas de energia, a Companhia lançou a campanha “Fazer macaco dá 
vergonha, prejuízo e até cadeia”, com cartaz, outbus, painel de metrô, filme, spot de rádio e testemunhais 
em programas de TV, o material mostrava os prejuízos causados pelo furto de energia.

Com a proposta de facilitar o pagamento das contas em atraso, a Celpe lançou uma campanha na Copa 
do Mundo, incentivando a regularização do débito, com a possibilidade da retirada dos juros e da multa 
para os que fizessem a quitação à vista.

Para facilitar ainda mais a vida do cliente, foi criada uma campanha para informar que o pagamento da 
conta de energia também pode ser realizado através de cartões de débito nas agências de atendimento 
da Celpe, com Visa Electron, Rede Shop e Maestro.

A campanha sobre a nova conta de energia teve por objetivo aumentar a transparência com o consumidor, 
trazendo informações úteis e novidades, a exemplo do histórico do consumo nos últimos treze meses, 
bem como débitos anteriores.

Na institucional “Celpe sempre pensando em você”, houve a veiculação de quatro clipes na televisão, 
jingle em rádios, backbus, outdoor e anúncios.

As peças publicitárias desenvolvidas pela Ampla Comunicação, agência contratada, são criadas de 
acordo com os princípios, as determinações e as recomendações abaixo:

Código	Brasileiro	de	Auto-regulamentação	Publicitária	do	Conselho	Nacional	de	Auto-regulamentação	
Publicitária	(Conar).

Norma	 Padrão	 da	 Atividade	 Publicitária,	 emitida	 pelo	 Conselho	 Executivo	 das	 Normas	 Padrão	
(Cenp).

Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente.

Código	de	Defesa	do	Consumidor.

Normativos	do	Setor	Elétrico.

A campanha “Celpe sempre pensando em 
você” foi divulgada em outbus, clipes de 

televisão e anúncios diversos.
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A Celpe recruta profissionais exclusivamente por competência 
técnica e combate qualquer tipo de discriminação no ambiente 

de trabalho.
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Stakeholders são públicos de relacionamento da Empresa e envolvem inúmeras organizações de interesse civil, social e ambiental, além de públicos 
usualmente reconhecidos pelos gestores: público interno, acionistas, consumidores, clientes, fornecedores, comunidade e governo. 

14.

OS CLIENTES E O GERENCIAMENTO DAS EXPECTATIVAS

A Norma de Comunicação Empresarial da Celpe assegura o retorno das críticas, sugestões e reclamações 
a todos os stakeholders14, desde o consumidor de energia até os órgãos de defesa do consumidor, de 
regulação e até mesmo de imprensa.

As respostas referentes aos questionamentos são fornecidas por meio de correio eletrônico, ofício e/ou 
material correlato em documentos construídos e validados pelas áreas responsáveis.

O processo de gerenciamento das reclamações da Empresa começa com o registro nos canais disponíveis. 
Todas são registradas no Sistema Comercial (SIC).

Através de reuniões mensais com as áreas executoras de procedimentos comerciais, as demandas são 
analisadas quanto às causas e associadas aos tipos de serviço, visando identificar necessidades de 
reciclagem ou, se necessário, revisar os instrumentos normativos e implementar a melhoria contínua no 
atendimento.

A Empresa não tem registro de reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de 
dados dos clientes. Também não há casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários 
relativos a comunicações de marketing, publicidade, promoção e patrocínio.

As críticas e sugestões dos clientes são monitoradas pela Empresa, assegurando o 
retorno a todos os interessados. Na foto, o colaborador Gutemberg Alves em atendimento 

a cliente.



ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA

As informações deste subcapítulo contemplam as diretrizes propostas pelo Instituto Ethos de Empresas 
e Responsabilidade Social, convergindo com as da Global Reporting Initiative (GRI). Os dados atendem 
aos indicadores PR5, PR�, PR� e PR8 da GRI (G3).

A Celpe divulga, por meio de palestras e 
atividades socioeducativas, o uso seguro 

e eficiente de energia em comunidades 
de baixo poder aquisitivo, tanto da zona 

urbana como da rural. Na imagem, a 
colaboradora Ralphilane Mascarenhas, em 

palestra na sede da Empresa.
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DESEMPENHO SOCIAL   FORNECEDORES

A Celpe faz parcerias com fornecedores que tenham compromisso com a responsabilidade socioambiental. 
Um dos critérios levados em consideração é se a empresa está habilitada pela ABNT NBR ISO 14001. 

Os fornecedores da Celpe estão classificados em três grandes segmentos: energia elétrica, materiais e 
serviços.

Volume de contratação (em R$) 2004 2005 2006

Compra de energia15 765.393.080,75 752.184.134,81 1.017.371.998,65

Compra de óleo combustível16 4.191.537,96 5.939.629,58 6.081.518,07

Obras e serviços17 174.633.860,00 204.478.820,00 296.062.470,00

Materiais e equipamentos18 81.603.850,00 126.088.710,00 214.104.460,00

Total de compras a fornecedores 1.025.822.328,71 1.088.691.294,39 1.533.620.446,72
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Despesa Total de Energia + Encargos de Uso do Sistema/Conexão. 
Referente à compra de óleo combustível para a Usina Termelétrica Tubarão, em Fernando de Noronha.
Entendidos como Despesas com Custeio e Investimento
Entendidos como Despesas com Custeio e Investimento.

15.
16.
17.
18.

Em reuniões com fornecedores, a 
Empresa estimula a responsabilidade 
socioambiental. Na foto, o III Encontro 
Solidariedade, Responsabilidade e 
Terceirização.
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Número de empresas prestadoras de serviços por tipo 2004 2005 2006

Número de empresas prestadoras de obras, serviços, materiais e equipamentos 
com pedido de compra

2.740 2.967 2.930

Número de empresas fornecedoras de energia elétrica por fonte hidráulica 01 11 12

Número de empresas fornecedoras de energia elétrica por fonte termoelétrica 01 01 01

Número de empresas fornecedoras de óleo combustível 01 01 01

Número de empregados terceirizados 3.375 4.496 5.667

Os principais fornecedores da Celpe em 2006, por volume de contratação, foram:
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Para a Celpe, um critério importante 
no fechamento de um contrato com 

fornecedor é ter habilitação em ISO 14001, 
que trata da gestão ambiental.

Fornecedor Tipo

Majestosa Engenharia Ltda. serviço

Phelps Dodge Brasil Ltda. material

Pincol Premoldados Indústria e Comércio Ltda. material

Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Funtec) serviço

Megaton Engenharia Ltda. serviço

ABF Engenharia Serviço e Comércio Ltda. serviço

Nossa Senhora Engenharia Ltda. serviço

Fink Engenharia Ltda. serviço

Eletro Metalúrgica Cia. Fundi Ltda. material

Ampla Comunicação Ltda. serviço
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Em 100% dos contratos de prestação de serviço, existem cláusulas referentes aos Direitos Trabalhistas 
e, conseqüentemente, aos Direitos Humanos. 

Além de conter requisitos voltados para o cumprimento dos Direitos Humanos, Trabalhistas e Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o contrato estabelece o compromisso dos fornecedores em seguir o Código de 
Ética, a Política de Meio Ambiente e de Saúde e Segurança do Grupo Neoenergia.

O pagamento dos fornecedores, que prestam serviço diretamente relacionados com o sistema elétrico, está 
condicionado à comprovação do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas. Há uma auditoria feita 
por amostragem que analisa o pagamento detalhado de 1% de todos os empregados ativos, informados 
na Relação de Empregados da empresa prestadora de serviço. Nessa auditoria é feita a conferência da 
memória de cálculo apresentada para recolhimento de INSS e FGTS.

Para os casos de não-conformidade, o fornecedor é penalizado com a suspensão do pagamento, podendo 
ter seu contrato encerrado. Esse é um procedimento sistemático e mensal.

Em 2006, a Celpe cancelou um contrato de fornecedor pelo alto passivo trabalhista (não-cumprimento 
do pagamento do FGTS e de horas extras), baixa produtividade e também pelo descumprimento do 
manual de saúde e segurança.

Aperfeiçoando Parcerias

Em outubro de 2006, a Companhia criou o Departamento de Gestão de Contratos, com o objetivo de 
aprimorar a parceria entre a Celpe e empresas prestadoras de serviço, visando a melhoria contínua.

A Companhia desenvolveu, em conjunto com os fornecedores, o Programa Superação, que incentiva 
o cumprimento das normas de saúde e segurança e a qualidade dos serviços, além de premiar 
resultados.

Para fortalecer ainda mais o relacionamento da Celpe com as empresas prestadoras de serviço, a Empresa 
realizou em 2006 o II Encontro Solidariedade, Responsabilidade e Terceirização, com a presença de 150 
profissionais. Com as palestras, a Companhia objetivou eliminar riscos trabalhistas, discutir o Código de 
Ética e Responsabilidade Social, além de mostrar a Política da Gestão Ambiental.

Metas para 200�

Desenvolvimento, em conjunto com as empresas prestadoras de serviço, de um plano de capacitação 
dos profissionais terceirizados.

Avaliação dos fornecedores através do Sistema Gestão Integrada de Fiscalização de Serviços (Gifs), 
em que serão verificados a qualidade dos serviços, o cumprimento das normas de saúde e segurança, o 
relacionamento com clientes; e pesquisada a existência de trabalhos infantil e escravo.

Para maiores informações sobre o relacionamento da Empresa com empregados terceirizados e empresas 
prestadoras de serviço, sugerimos uma leitura do capítulo Diálogo com os Públicos de Relacionamento. 

A Companhia exige dos fornecedores, nas 
cláusulas dos contratos, o cumprimento de 
Direitos Humanos e Trabalhistas. 



ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA

As informações deste subcapítulo trazem as diretrizes propostas pelo Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social, convergindo com as da Global Reporting Initiative (GRI). Os dados atendem 
aos indicadores EC�, HR1, HR� e HR� da GRI (G3).

O leiturista Júlio Rafael 
de Oliveira Silva é funcionário 

da Logistec, empresa fornecedora de 
serviços à Celpe.
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Programa Energia para Crescer
Adotar um modelo de gestão socialmente responsável em todas as suas atividades, manter um diálogo 
permanente com seus públicos de interesse, visando a adição de valor ao negócio e a contribuição para 
uma sociedade sustentável. 

Essa é a proposta do Energia para Crescer, um programa alinhado com a Política de Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade do Grupo Neonergia, que investe em projetos sustentáveis nas comunidades 
onde atua. 

Pautado na missão, nos princípios, nos valores, na transparência e no diálogo com seus públicos de 
interesse, o Energia para Crescer respeita os costumes e a cultura locais, investe no desenvolvimento da 
educação e na disseminação de valores sociais como agente transformador.

Os projetos apoiados pela Celpe atendem aos seguintes princípios:

Foco nas áreas de Educação, Cultura e Meio Ambiente.

Promoção da inclusão social.

Alinhamento aos Oitos Objetivos do Milênio, da Onu.

Oito Objetivos do Milênio

O maracatu Calunga de Ouro, formado 
por adolescentes, é do Movimento Pró-
Criança, entidade do terceiro setor apoiada 
pela Celpe, por meio do Instituto Ayrton 
Senna.
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O Diretor Presidente da Celpe, José 
Humberto Castro, e o cantor Lenine, junto 

ao Presidente da Neoenergia, Marcelo 
Corrêa, e Viviane Senna, do Instituto 

Ayrton Senna, no lançamento 
do Energia para Crescer, 

o programa de Responsabilidade Social da 
Companhia.

PROJETOS SOCIAIS

Projeto Educação pela Arte, uma Parceria do Instituto Ayrton Senna com a Celpe

A Celpe firmou Parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS) no Projeto Educação pela Arte. O IAS 
é uma organização não-governamental cuja meta principal é trabalhar para criar oportunidades de 
desenvolvimento humano às novas gerações, contribuindo para que crianças e jovens brasileiros se 
tornem cidadãos íntegros, autoconfiantes, autônomos, competentes e orgulhosos do país que têm e que 
ajudam a construir. Para tanto, o Instituto atua em cooperação com empresas, governos, prefeituras, 
escolas, universidades e ONGs.

Em Pernambuco, a parceria Celpe e IAS apoiou as entidades Instituto Vida, Movimento Pró-Criança e 
Associação Ária Social, num total de 667 alunos beneficiados.

Instituto Vida 
Com uma proposta multicultural, o Instituto Vida uniu o rap e a dança do break com as rimas e a 
poesia nordestinas criadas a partir da literatura de cordel. O resultado foi inusitado. Permitiu a junção do 
improviso com o repente; do grafite com a xilogravura, uma verdadeira conexão entre a arte popular, do 
interior, e a contemporânea, das grandes metrópoles.

Além das oficinas regulares, os 150 aprendizes, residentes do bairro de Água Fria, realizaram 
performances, exposições e oficinas de História da Arte junto a educadores e estudantes em duas 
escolas públicas próximas à sede do Instituto Vida.

Movimento Pró-Criança
As artes plásticas são a base para o Movimento Pró-Criança, que convida artistas pernambucanos 
contemporâneos para promoverem momentos de ensino–aprendizagem entre os alunos, com as mais 
variadas técnicas. Participaram, em 2006, um total de 327 alunos, residentes no bairro dos Coelhos.

Os artistas-orientadores são reconhecidos nacionalmente e participam de exposições em galerias do 
Recife, do Rio Janeiro, de São Paulo e nas bienais de arte nacionais e internacionais. Isso proporciona 
aos alunos a vivência de oportunidades educativas extremamente qualificadas em diversas técnicas.

Associação Ária Social 
Jaboatão dos Guararapes e a periferia do Recife são os locais escolhidos pela Associação Ária Social 
para atuar junto a 190 crianças e jovens. A entidade cria oportunidades educativas com centralidade na 
dança e na música para o desenvolvimento das potencialidades do seu público beneficiado, ajudando 
na construção da sua identidade.

A associação oferece oficinas de canto coral, percussão, teoria musical, dança contemporânea, dança 
criativa, dança clássica, filosofia da arte, computação, além de apoio psicológico e reforço escolar.
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Empreendedorismo Social com a ONG Junior Achievement
O empreendedorismo social trouxe, pelo terceiro ano consecutivo, a parceria da Celpe com a organização 
não-governamental (ONG) Junior Achievement Pernambuco. A proposta traz o engajamento de 
profissionais e executivos de empresas na formação de jovens e adolescentes de escolas estaduais e 
municipais do Estado para despertar o espírito empreendedor e facilitar a entrada deles no mercado de 
trabalho.
O programa também estimula a prática do voluntariado corporativo e visa compartilhar esses conhecimentos 
dos colaboradores com os alunos beneficiados. Na Celpe, quatro empregados participaram do projeto 
ensinando nos cursos de Miniempresa e Economia Pessoal.
Além do apoio à ONG, a Celpe patrocinou o programa “Nossos Recursos”, com foco em Educação 
Ambiental, Empreendedorismo e Sustentabilidade.
A Junior Achievement beneficiou mais de 8 mil alunos de 37 escolas em 2006, no Estado, com o apoio 
de 404 voluntários. Esse desempenho só foi possível com o apoio de 14 empresas mantenedoras no 
Estado de Pernambuco. Atualmente, a ONG atua em 112 países, beneficiando cerca de 6 milhões de 
jovens.

Escola dos Voluntários da Celpe Investe em Comunidades
Estimular o voluntariado corporativo e contribuir para a melhoria dos níveis educacional e cultural de 
crianças e adolescentes das comunidades do Bongi, Jacaré e Prado. Essa é a missão da Escola de 
Voluntários da Celpe, que beneficiou 85 jovens em 2006, através de cursos de Informática, Introdução às 
Práticas Secretariais e Oficina de Artes, focados no desenvolvimento sustentável. Os alunos que tiveram 
bom desempenho foram selecionados pela Companhia para participar do Programa Menor Aprendiz.

Instituto Qualidade no Ensino Reforça as Disciplinas de Português e Matemática
Um total de 18.732 alunos beneficiados e 779 professores capacitados em 142 escolas públicas. Esse 
é o balanço de 2006 do Instituto Qualidade no Ensino (IQE), mais uma entidade apoiada pela Celpe. 
O IQE é uma organização sem fins lucrativos, coordenada pela Câmara Americana de Comércio de São 
Paulo (Amcham). Tem como missão a melhoria do processo de ensino–aprendizagem nas escolas da 
rede pública do ensino fundamental, investindo na formação e valorização do educador e na interação 
da escola com a comunidade, promovendo a cidadania.
Os programas desenvolvidos pelo IQE têm como foco pedagógico o ensino e a aprendizagem de Língua 
Portuguesa e Matemática de 1ª a 4ª série, consideradas áreas prioritárias para a compreensão das 
demais disciplinas.

Empreendedorismo social: 
os alunos da Junior Achievement, ONG 
apoiada pela Companhia, criaram uma 
miniempresa 
e comercializaram os produtos 
na sede da Celpe.
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Companhia de Balé para Cegos Fernanda 
Bianchini
A Companhia de Balé para Cegos Fernanda 
Bianchini traz para sua platéia uma grande lição 
de vida: superação de limites, luta contra os 
preconceitos e valorização de oportunidades.

A Celpe, uma das patrocinadoras da entidade, 
juntamente com a holding Neoenergia, trouxe o 
Balé para o Recife em agosto. O evento ocorreu 
no lançamento do Balanço Social 2005, no Teatro 
da UFPE, e também no Programa Superação, 
que faz integração entre os colaboradores e os 
fornecedores da Empresa.

A entidade é mantida por contribuições voluntárias 
e por recursos levantados nas apresentações. 
O grupo pesquisa, divulga e ensina novas técnicas 
de balé clássico, danças e outras formas de 
expressão corporal para crianças e adolescentes 
com deficiência visual.

Lar do Neném
O trabalho social realizado pelo Lar do Neném é 
valorizado pela Celpe. A instituição acolhe crianças 
na faixa etária de 0 a 2 anos, órfãs ou não, que se 
encontram em situação de risco e cujos processos 
de medida de proteção ou destituição do pátrio 
poder tramitam nos juizados da Infância e da 
Juventude do Recife ou interior do Estado.

O principal objetivo da entidade é possibilitar o 
retorno das crianças ao seio familiar ou encaminhá-
las às famílias substitutas, a partir do processo de 
adoção.

Escola de Araçoiaba: uma Parceria pela Educação Fundamental
A construção de uma escola de ensino fundamental em Araçoiaba foi possível graças à parceria da 
Celpe com a Unilever, com a WTorre Engenharia, com a Secretaria Estadual de Educação e Cultura e 
com a Prefeitura Municipal. A Escola Hildebrando Carneiro de Souza tem capacidade para atender 800 
alunos.

Lar de Clara e o Projeto Casa da Criança
Em 2006, o Lar de Clara foi uma das entidades beneficiadas pelo Projeto Casa da Criança e teve a Celpe 
como empresa apoiadora. A Casa da Criança é uma organização da sociedade civil de interesse público 
(Oscip) que desenvolve atividades de reforma arquitetônica do espaço físico de instituições públicas e 
associações filantrópicas que acolhem crianças e adolescentes socialmente desfavorecidos.

A Celpe viabilizou a subestação da entidade. O Lar de Clara acolhe 110 crianças de 02 a 07 anos, em 
regime integral, de segunda a sexta-feira. As crianças contam com transporte escolar, aulas de educação 
infantil, música, artes plásticas, artes cênicas, leitura, balé, psicomotricidade, entre outras. A entidade 
também oferece atendimento médico, odontológico, psicológico, nutricional e acompanhamento de 
assistentes sociais.

A Companhia de Balé para Cegos Fernanda Bianchini faz um 
trabalho de inclusão social e tem as empresas distribuidoras 

do Grupo Neoenergia como patrocinadoras.

2005 2006
Novos ingressos 52 37
Remanescentes 25 34
Total 77 71

Desligamentos em 2006
Adoção por famílias brasileiras 18
Adoção por famílias estrangeiras 03
Retorno à família de origem 26
Transferência autorizada 00
Óbito 00
Total 47
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PATROCÍNIOS CULTURAIS
A Celpe patrocina eventos culturais, esportivos, ambientais, educacionais e assistenciais. Os critérios para 
aprovação de patrocínios foram estabelecidos através do Programa de Responsabilidade Social Energia 
para Crescer e de normativo interno. O Departamento de Comunicação Institucional da Companhia é 
responsável pelo recebimento e pela análise dos projetos. São aprovados os projetos:

Regionais ou ligados ao setor elétrico, de alcance popular com abrangência em todo o Estado.

Projetos que promovam a inclusão social e estejam alinhados com as Oito Metas do Milênio da ONU.

Projetos sustentáveis e de geração de emprego e renda.

Não serão apoiados projetos de caráter político-partidário ou de entidades ligadas a partidos políticos.

Eu Vi o Mundo
O Projeto Cultural da Celpe em 2006 foi a publicação do livro “Eu vi o mundo...”, um trabalho criativo, 
focalizado nas lentes dos fotógrafos Fred Jordão, Gil Vicente e Roberta Guimarães, da Imago Fotografia, 
com textos do jornalista Xico Sá. 
Com 250 fotos, o trabalho retrata os últimos vinte anos da cena cultural pernambucana nas suas 
diversas formas de expressão. Traz o surgimento do manguebeat, a retomada do cinema, do teatro, da 
dança e das artes visuais, tendo como pano de fundo o Recife, o mangue, o rio, a cidade, as pontes e 
as palafitas.

Cine PE Festival do Audiovisual
O Cine PE faz parte do calendário cultural dos pernambucanos. Na sua décima edição, o evento se 
transformou num palco onde cineastas, atores e público interagiram para celebrar filmes e estabelecer 
um diálogo entre criadores e cinéfilos. O público foi de 20 mil pessoas, entre os dias 16 a 22 de abril.

Paixão de Cristo do Recife
A Celpe patrocinou a Paixão de Cristo do Recife, realizada no Forte do Brum, durante a Semana Santa. 
O incentivo a essa manifestação cultural pernambucana, com entrada gratuita, atingiu mais de 125 mil 
pessoas, das classes B, C e D. O evento tem o apoio da Celpe pelo quarto ano consecutivo.

Essa Febre que não Passa
O lançamento do livro Essa febre que não passa, da jornalista e escritora Luce Pereira, foi apoiado pela 
Celpe. O evento aconteceu no dia 26 de abril, no Teatro de Santa Isabel, Recife. O livro reúne dezessete 
contos criados em uma linguagem contemporânea, com humor e poesia.

Eventos Técnicos e Diversos
A Celpe apoiou vários eventos técnico-culturais nas áreas de Comunicação, Energia, Responsabilidade 
Social, entre outros. São eles: Congresso de Direito do Consumidor; Encontro Nacional de Conselho 
de Consumidores; Campanha Levanta-te e Vem para o Meio: Convivendo numa Boa com a Diferença, 
organizado pela Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (Sead); Caderno Especial de 
Responsabilidade Social, do Jornal do Commercio; e o Calendário de Cidadania, da Ação Empresarial.

O jornalista Xico Sá e o Diretor Presidente 
da Companhia, José Humberto Castro, com 
os fotógrafos Roberta Guimarães e Fred 
Jordão, no lançamento do livro “Eu vi o 
mundo...”, Projeto Cultural da Celpe.
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PATROCÍNIOS ESPORTIVOS 

Joanna Maranhão

A atleta olímpica de natação Joanna Maranhão 
voltou a treinar no Recife e a competir pelo 
Estado graças ao patrocínio da Celpe e de outras 
empresas pernambucanas. Joanna foi selecionada 
para competições nacionais e internacionais, 
como o PAN de 2007. Desde outubro de 2005, a 
nadadora recebe o apoio esportivo, que irá perfazer 
um total de três anos. Campeã sul-americana e 
brasileira juvenil, Joanna coleciona medalhas por 
onde passa.

Ivanildo Vasconcelos

O atleta paraolímpico de natação Ivanildo Alves 
de Vasconcelos se prepara para competir na 
paraolimpíada de Pequim e, antes disso, para o 
PAN, no Rio de Janeiro, e o mundial de natação, 
na África do Sul. Seu treinamento está sendo 
patrocinado pela Celpe por um período de três 
anos, tendo começado em junho de 2006. Ivanildo 
já bateu vários recordes e é medalha de ouro nas 
categorias 200 m medley e 100 m peito.

Regata Recife–Fernando de Noronha

A XVIII Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha foi patrocinada pela Celpe com o objetivo 
de reforçar o compromisso da Empresa com o meio ambiente e com o social. Mais que uma simples 
competição entre embarcações, a Refeno, uma das mais charmosas regatas do Brasil, traz lições de 
preservação ambiental, amizade e muita solidariedade. Com 118 barcos inscritos, percorre 300 milhas, 
o equivalente a 545 quilômetros, oceano adentro até chegar ao Arquipélago de Fernando de Noronha.

Corrida dos Sinos

Com a proposta de estimular a saúde e o bem-estar através do esporte, a Celpe patrocinou a XXIV Corrida 
dos Sinos, evento esportivo realizado em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, no dia 9 de dezembro. 
O patrocínio possibilitou a participação de colaboradores da Empresa na competição esportiva.

A Regata Recife–Fernando de Noronha recebeu o patrocínio da 
Companhia e divulgou conceitos de preservação ambiental.

Joanna Maranhão e Ivanildo Vasconcelos 
estão se preparando para jogos nacionais 

e internacionais. 
Eles têm algo em comum com a Celpe: 

muita energia.
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CAMPANHAS SOCIAIS

Campanha Clarear

A Celpe incentiva, desde 2004, a doação de R$ 0,98 por parte dos consumidores de energia elétrica, 
através de débito mensal na conta de luz. Os recursos são revertidos para quatro entidades assistenciais 
que apóiam crianças e adolescentes em situação de risco social no Estado. São elas: Movimento Pró-
Criança, Associação Beneficente Criança Cidadã (ABCC), Organização de Auxílio Fraterno (OAF) e  
Pastoral da Criança.

O repasse de valores recebidos através da conta de energia é feito ao Movimento Pró-Criança, organização 
responsável pela gerência e distribuição dos recursos entre as demais entidades. O valor arrecadado em 
2006 chegou a R$ 853.458,42.

Ao todo, são beneficiadas 1.749 crianças e adolescentes do Movimento Pró-Criança; 232 crianças e 
adolescentes da Associação Beneficente Criança Cidadã; 488 crianças e adolescentes da Organização 
Auxílio Fraterno e 103 mil crianças e 5 mil gestantes da Pastoral da Criança.

Arrecadação de Alimentos

Durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente (Sipatma), os 
colaboradores da Celpe resolveram dar ao evento um caráter social com a arrecadação de alimentos em 
favor de entidades beneficentes.

Foram arrecadados 3.500 kg de alimentos, destinados ao Comitê Pernambuco Solidário, ao Cervac, ao 
Lar de Hélio, ao Centro Social da Torre, no Recife; ao Projeto Futurança, no Cabo de Santo Agostinho; 
à Associação João XVIII, em Caruaru; ao Lar Espírita Amor e Caridade, em Carpina; e ao Abrigo Ana 
Ribeiro e às creches Sagrada Família e São João Batista, em Serra Talhada.

Doação de Computadores

Com a renovação tecnológica da Companhia, 122 computadores foram doados pela Celpe para entidades 
filantrópicas que realizam cursos de inclusão digital e cidadania.

As máquinas foram destinadas à Associação dos Aposentados e Pensionistas da Celpe (AAC), à Fundação 
Celpe de Seguridade Social (Celpos), ao Instituto Qualidade no Ensino (IQE), à Escola Municipal Neide 
Aparecida, ao Junior Achievement Pernambuco, ao Lar de Clara, ao Lar Paulo de Tarso, ao Instituto Vida, 
ao Movimento Pró-Criança, ao Projeto Levante e à Universidade Federal de Pernambuco.

Doação de Equipamentos

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco (Cefet) recebeu a doação da Celpe de diversos 
tipos de equipamento. A instituição promove a educação profissional tecnológica, através de ensino, 
pesquisa e extensão, proporcionando a formação de cidadãos qualificados para o mercado de trabalho.

Energia Solidária no Natal

Uma rede solidária de colaboradores presenteou aproximadamente 110 crianças da ONG Lar de Clara, 
através de cartões com pedidos de presentes de Natal. As solicitações das crianças foram fixadas em 
árvores natalinas instaladas no Edifício-sede e no Bongi. A festa de Natal organizada pela Instituição 
aconteceu na quadra da Escola Viver Feliz, em Piedade, no dia 22 de dezembro.

Campanha de Carnaval

A campanha de carnaval realizada com os colaboradores da Celpe ajudou as entidades beneficentes 
Lar do Neném e Lar de Clara, com a doação de 105,2 kg de leite em pó. Não houve custo por parte da 
Companhia.

Através da venda dos kits do bloco carnavalesco “Tô Ligado”, a coordenação do evento vinculou a venda/
troca das camisetas à doação de leite em pó.



ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA

As informações deste subcapítulo contemplam as diretrizes propostas pelo Instituto Ethos de Empresas 
e Responsabilidade Social, convergindo com as da Global Reporting Initiative (GRI). Os dados atendem 
aos indicadores SO5 e PR� da GRI (G3). 

Na organização não-governamental Lar de 
Clara, as crianças receberam presentes 

doados por colaboradores da Companhia, 
através da campanha Energia Solidária 

no Natal.
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Concessionária de serviço público de energia em Pernambuco, a Celpe mantém relações institucionais 
com os governos Federal e Estadual pautadas por transparência, ética e cumprimento das legislações 
vigentes.

Em nível nacional, a Empresa tem sua relação com os clientes regulada pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). O órgão tem funcionamento independente do Poder Executivo Federal e é responsável 
pela definição e aplicação de tarifas de energia elétrica. É por meio da agência que ocorrem a fiscalização 
e a intermediação de conflitos entre os clientes e a Empresa. Na Celpe, a Superintendência de Regulação 
é a responsável por manter o diálogo permanente com a Aneel.

A Companhia é acompanhada, no âmbito estadual, pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados do Estado de Pernambuco (Arpe), através de convênio de cooperação com a Aneel.

Valor monetário de multas por descumprimentos normativos (em R$) 2004 2005 2006

Em recurso - Arpe 859.458,00 0,00 572.964,73

Homologadas - Arpe 376.695,72 0,00 348.700,10

Número total de sanções não monetárias (advertências) por descumprimentos normativos 2004 2005 2006

Arpe 0 01 01

Na Empresa, não há registros de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio 
e seus resultados.

Um acordo de cooperação técnica 
do Ministério do Meio Ambiente e a 
Neoenergia envolveu a Celpe numa ação 
de eficiência energética para clientes de 
baixo poder aquisitivo. 
Na foto, a Ministra Marina Silva explica o 
programa para autoridades. 
À direita, o Presidente da holding, Marcelo 
Corrêa.
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Cooperação Técnica com o Ministério do Meio Ambiente

Com a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Presidente do Grupo Neoenergia, 
Marcelo Corrêa, e a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a Celpe, em abril de 2006, deu início 
ao recolhimento de geladeiras em mau estado de conservação de clientes de baixo poder aquisitivo. O 
programa é uma ação de responsabilidade socioambiental que visa a eficiência energética e a proteção 
do meio ambiente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população, a partir da doação 
de equipamentos novos com Selo Procel/Inmetro.

A Concessionária recolheu os refrigeradores antigos para evitar que os proprietários fizessem a revenda. 
As empresas deram uma destinação adequada ao gás clorofluorcarbono (CFC), nocivo à camada de 
ozônio, evitando sua liberação na atmosfera.

Ministério do Desenvolvimento Social e Celpe: uma Parceria para a Inclusão Social

Com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a holding Neoenergia assinou um 
acordo de cooperação técnica com o objetivo de ampliar o acesso da população de baixa renda à tarifa 
social e aos programas de eficiência energética. Participaram do encontro o Ministro Patrus Ananias de 
Souza, o Presidente do Grupo, Marcelo Corrêa, e os presidentes José Humberto Castro, da Celpe, Moisés 
Afonso Sales Filho, da Coelba, e José Roberto Bezerra de Medeiros, da Cosern.

O governo se comprometeu a fornecer às concessionárias as informações do Cadastro Único de Programas 
Sociais, banco de dados das famílias brasileiras com renda mensal per capita até meio salário mínimo, 
que inclui programas como Bolsa Família. A partir dos dados, as concessionárias poderão oferecer a 
Tarifa Social às famílias que ainda não possuem o benefício.

A Tarifa Social de Energia foi criada pelo Governo Federal em 2002. É destinada à população de baixa 
renda através da concessão de descontos de até 65% na conta de luz. Com relação à eficiência energética, 
as concessionárias vão identificar no cadastro único famílias para serem beneficiadas com ações que 
visam o consumo eficiente de energia.

Classificação de consumo de clientes Baixa Renda 2004 2005 2006

Clientes classificados como residenciais Baixa Renda 1.234.482 1.242.957 1.295.458

Clientes Baixa Renda com consumo até 80 kWh 999.453 1.009.719 1.000.032

Clientes Baixa Renda com consumo até 80 kWh que possuem o Número de 
Inscrição Social (NIS) 29.284 42.333 144.520

Clientes Baixa Renda com consumo acima de 80 kWh e até 220 kWh 235.029 233.238 295.426

Clientes Baixa Renda com consumo acima de 80 kWh e até 220 kWh 
que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) 47.050 58.850 139.443

O ministro do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, Patrus Ananias, 

fala sobre o convênio com as empresas 
distribuidoras da Neoenergia, que 

proporcionou o acesso da população de 
baixo poder aquisitivo à Tarifa Social.
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Programa Luz para Todos já Tem 99,2% de Universalização em Pernambuco

O Programa Luz para Todos, do Governo Federal, está sendo cumprido à risca pela Celpe na sua área 
de concessão. Esse é um programa social que prevê o fim da exclusão elétrica, e o acordo celebrado 
entre a Companhia e o Ministério das Minas e Energia possibilitou a conclusão antecipada do número 
de ligações previstas nos contratos com a Eletrobrás.

No período de 2004/2006, os índices globais de universalização em Pernambuco chegaram a 99,2%. 
Como resultado, a Celpe passa a ser a primeira distribuidora brasileira de grande porte a atingir esse 
patamar dentro do Programa Luz para Todos. Ao todo, já são 76.113 consumidores beneficiados na área 
rural, sendo 63.837 com recursos do Programa Luz para Todos.

O Programa Luz para Todos foi criado com o objetivo de propiciar o atendimento a 12 milhões de 
brasileiros da zona rural que ainda não têm acesso ao serviço de energia elétrica. Prioriza municípios 
com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), entre famílias de baixa renda, e integra os 
diversos programas sociais para assegurar que o esforço da eletrificação do campo resulte em aumento da 
produção agrícola, proporcionando o aumento da renda e a inclusão social da população beneficiada.

Celpe é a Maior Arrecadadora de ICMS

Por ser a maior arrecadadora de ICMS de Pernambuco e honrar seu compromisso fiscal, a Companhia 
Energética de Pernambuco já arrebatou, por quatro anos consecutivos, o Prêmio Contribuintes 
do Desenvolvimento, concedido pelo Governo do Estado e pelo Sistema Jornal do Commercio de 
Comunicação.

Em 2006, a Celpe recolheu R$ 638,5 milhões para o Estado, tendo destinado R$ 14,5 milhões ao 
Funcultura e ao Fundo de Desenvolvimento Social. Em 2005, depositou o valor de R$ 502,9 milhões 
do imposto, e liberou R$ 39,5 milhões aos dois fundos. Já em 2004, recolheu R$ 414,5 milhões e 
contribuiu com R$ 35,5 milhões para os fundos.

Recolhimento de impostos 2004 2005 2006

Recolhimento do ICMS (em R$) 414.491.182,65 502.866.999,17 638.499.325,94

Fundo de Desenvolvimento Social (em R$) 24.000.000,00 27.000.000,00 4 .000.000,00

Funcultura (em R$) 11.500.000,00 12.500.000,00 10.500.000,00

Com relação às contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos e instituições relacionadas, 
a Companhia opta por não fazer esse tipo de doação.

Com o Luz para Todos, 
a Celpe se engaja num programa que tem 
como meta o fim 
da exclusão social.



ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA

As informações deste subcapítulo trazem as diretrizes propostas pelo Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social, convergindo com as da Global Reporting Initiative (GRI). Os dados atendem 
aos indicadores SO5, SO�, SO�, SO8 e PR9 da GRI (G3).

Os indicadores globais de universalização 
em Pernambuco chegaram a 99,2%, 
trazendo para a Celpe o patamar de 

primeira distribuidora de energia de grande 
porte a atingir o índice.
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Agindo de forma ambientalmente responsável, a 
Celpe apóia o Projeto Tamar, que prevê a proteção 
das tartarugas marinhas na Ilha de Fernando de 
Noronha. O projeto desenvolve pesquisas, gera 
alternativas econômicas sustentáveis e promove o 
turismo participativo, sendo executado pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama).
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A Sustentabilidade e a Preservação dos Recursos Naturais

A Celpe adota um Sistema de Gestão Ambiental que leva em consideração o desenvolvimento sustentável. 
No cenário mundial, em que o aquecimento global está preocupando os governos de todos os continentes, 
a Companhia já implementa ações seguindo as orientações dos Protocolos de Kyoto e de Montreal, 
documentos que estabelecem a redução de emissões de dióxido de carbono (CO2), que responde por 
76% do total de emissões relacionadas ao aquecimento global, e de outros gases causadores do efeito 
estufa.

A Celpe age de forma ambientalmente responsável e cumpre as exigências das certificações ambientais 
e as orientações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para um monitoramento eficaz do 
Sistema de Gestão Ambiental e melhoria contínua, foi criada, em 2001, a Unidade de Meio Ambiente.

Sintonizada com a sustentabilidade e com a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras, 
a Celpe inclui a variável ambiental em seu planejamento estratégico, de forma a prevenir e diminuir os 
impactos ambientais inerentes às atividades de distribuição e geração de energia.

No Arquipélago de Fernando de Noronha, onde a Empresa gera energia através da Usina Termelétrica 
Tubarão, a Celpe apóia o Projeto Tamar de proteção das tartarugas marinhas no Brasil. O projeto 
desenvolve pesquisas, gera alternativas econômicas sustentáveis e promove o turismo participativo, 
sendo executado pelo Ibama.

O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha foi criado em 1988, e a Área de Proteção Ambiental 
(APA), em 1989. A APA cobre todo o território tocado e alterado pelo homem, onde as intervenções 
controladas são permitidas e onde está localizada a Usina Tubarão. O parque engloba 70% da Ilha, com 
uma área de 112,7 km2, dos quais 85% estão no mar, onde o limite é o equivalente à profundidade de 
50 m. O parque possui como principais objetivos: proteger o ecossistema marinho; preservar a fauna, 
a flora e os demais recursos naturais; preservar os sítios históricos e culturais; e proporcionar oportunidades 
controladas de visitação, lazer, educação ambiental e pesquisas científicas.

Fornecer energia de qualidade, queimando em média 200 mil litros de óleo diesel mensais, representa 
um desafio constante para a Celpe, quando o cenário dessa operação é o Arquipélago de Fernando de 
Noronha, Patrimônio Natural da Humanidade, declarado pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Em 2006, a Empresa investiu em programas de melhoria ambiental, tendo alocado recursos num 
total de R$ 82,5 milhões. Promoveu ações de preservação e conservação de recursos não-renováveis; 
de preservação de ecossistemas; e de minimização do uso de recursos renováveis.

DESEMPENHO AMBIENTAL06
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O Comitê de Meio Ambiente faz reuniões 
sistemáticas e monitora o Sistema de 
Gestão Ambiental da Companhia. 
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Investimento em melhoria ambiental 2004 2005 2006

Total investido em programas e projetos de melhoria ambiental (em R$) 43.647.147,68 64.024.779,89 82.509.027,57

Percentual do faturamento bruto gasto em programas 
e projetos de melhoria ambiental

2,09% 2,60% 2,72%

Número de empregados treinados nos programas de educação ambiental 328 807 1.337

Percentual de empregados treinados nos programas de educação ambiental 
com relação ao total de empregados

18,80% 46,73% 78,65%

Número de horas de treinamento por ano em situações de emergência ambiental 20 56 52

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

2004 Adequação da infra-estrutura da Usina Termelétrica de Energia Tubarão, 
no Arquipélago de Fernando de Noronha, aos padrões exigidos em uma 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.
Elaboração do diagnóstico ambiental das unidades regionais de serviços de rede e de 
suas linhas de transmissão, para subsidiar o planejamento do controle da vegetação de risco.
Estabelecimento de critérios para o controle da vegetação de risco.

2006
Elaboração do diagnóstico ambiental das subestações e linhas de distribuição, 
destinado ao adequado planejamento de controle da vegetação de risco.
Identificação de trechos de linhas com passagem em áreas de vegetação protegida.

Durante a realização da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho e 
Meio Ambiente (Sipatma), colaboradores 

da Empresa promovem ações de educação 
ambiental.
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EXPANSÃO DE REDE PROTEGIDA

Uma das ações de grande importância na preservação ambiental é a utilização de redes protegidas. 
Os cabos elétricos protegidos evitam os acidentes por contato com árvores, reduzindo a necessidade 
de poda da arborização e melhorando o desempenho do sistema elétrico. Em 2006, os investimentos 
foram na ordem de R$ 63,9 milhões, com a implantação de 3.221,42 km de rede de baixa tensão 
e 89,56 km de média tensão.

Crescimento de rede protegida 2004 2005 2006

Percentual de rede protegida e isolada sobre o total da rede na zona rural 1,54% 2,59% 5,60%

Percentual de rede protegida e isolada sobre o total da rede na zona urbana 1,85% 3,56% 8,42%

Percentual de substituição de redes convencionais por redes protegidas 
e isoladas em toda a área de concessão

0,03% 0,04% 6,22%

Poda de Árvores, um Cuidado Ambiental

A poda de árvores e a manutenção de faixas de servidão são realizadas pela equipe técnica da Celpe e 
monitoradas pela Unidade de Meio Ambiente, com inspeção de um engenheiro florestal.

Para realizar esse trabalho, a Empresa fez um estudo científico no qual foi diagnosticado o tempo ideal 
de poda para cada tipo de espécie arbórea nativa, com a avaliação da atividade metabólica do vegetal, 
visando sua sustentabilidade e evitando impactos ambientais.

Quantidade média de incidentes/autuações e/ou multas 
por violação das normas de proteção ambiental 2004 2005 2006

Baixa gravidade 60 53 79

Média gravidade 0 0 0

Alta gravidade 0 0 0

Total de autuações e/ou multas ambientais18 60 53 79

 Processos provenientes de deposição dos resíduos da atividade de poda de árvores. A Celpe realizou defesa administrativa e aguarda julgamento. Até o 
momento, não houve pagamento de multas. A Companhia vem estudando com a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana da Prefeitura do Recife uma 
estratégia que permita maior clareza nas notificações, com identificação do autor da poda, placa do veículo, nome de empregados envolvidos na ação, etc. 

18.

A rede protegida evita acidentes no 
contato com as árvores, preservando o 
meio ambiente.
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MANUAL DE COMPORTAMENTO AMBIENTAL

Ao assumir o compromisso com o desenvolvimento sustentável, a Celpe deu continuidade à divulgação 
do Manual de Comportamento Ambiental, um documento de extrema importância para os colaboradores, 
pois, além da política de meio ambiente, ressalta os principais procedimentos e as condutas que são 
recomendados aos profissionais diante desse tema.

Todas as diretrizes ambientais da Companhia são estendidas para os fornecedores e prestadores de 
serviço. O acompanhamento das licenças ambientais é realizado sistematicamente, garantindo o 
cumprimento dos instrumentos legais, seguindo a norma vigente.

A Companhia tem, na sua Política de Meio Ambiente, a não-utilização de materiais e insumos provenientes 
de exploração ilegal de recursos naturais, a exemplo de madeira, produtos florestais não-madeireiros, 
animais, etc. Está disponível ao público interno, na intranet, e para o público externo, através do 
site www.celpe.com.br.

O Grupo Neoenergia e suas empresas controladas adotam práticas que minimizam os impactos ambientais 
inerentes às suas atividades, pautando suas condutas de preservação do meio ambiente e respeito à 
legislação ambiental em toda a sua área de abrangência, alicerçados nos seguintes compromissos:

Cumprir a legislação, as normas e os regulamentos ambientais.

Incluir, no seu planejamento empresarial, os 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, interna e externa, sobre questões 
ambientais.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

O Manual de Comportamento Ambiental 
é amplamente divulgado pela Companhia. 

Na foto, o Engenheiro Florestal Francisco Carvalho.
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 Foram considerados todos os estabelecimentos da Celpe: 120 subestações e 60 prédios comerciais.  19.

GESTÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

A cadeia produtiva da Celpe é estudada levando-se em consideração o impacto ambiental. A Empresa 
gerencia a destinação final dos produtos e o seu pós-consumo.

O Sistema de Gestão Ambiental define a destinação dos resíduos a partir das orientações de um normativo. 
Para o gerenciamento dos diversos resíduos da Companhia, podemos destacar os seguintes:

Óleo	lubrificante

Utilizado na Usina Termelétrica Tubarão, em Fernando de Noronha, 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 de suas impurezas.

Óleo	mineral	isolante

O tratamento desse óleo, utilizado nas subestações, é realizado por empresa licenciada, e o resíduo 
gerado nesse processo é descartado.

Baterias

As carcaças de baterias são levadas pelo fornecedor dos geradores, que as devolve para seus fabricantes. 
As baterias de celular são encaminhadas para departamento específico na Empresa, para serem 
devolvidas à operadora de celular contratada.

Cartuchos,	toner,	pilhas,	lâmpadas	e	reatores

Esses produtos são enviados para a unidade de trabalho específica na Companhia, que realiza o descarte 
através de empresa prestadora de serviço.

Pneus	e	baterias	de	veículos

São entregues em pontos autorizados, mediante substituição.

Resíduos	ambulatoriais

Uma empresa licenciada, regularizada para o transporte e acondicionamento, realiza a disposição final 
desse resíduo.

Geração e tratamento de resíduos nos processos produtivos e/ou 
processos gerenciais da Empresa19 2004 2005 2006

Volume anual de gases do efeito estufa (CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS, SF6) 
emitidos na atmosfera (em toneladas de CO2 equivalentes)

Não disponível 0,11 0,01

Volume anual de emissões destruidoras de ozônio
(em toneladas de CFC equivalentes)

0,95 0,65 0,50

Quantidade anual de resíduos sólidos gerados (lixo, dejetos, entulho, etc.) 
(em toneladas)

375,5 384,3 251
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 21. Foram considerados todos os estabelecimentos da Celpe: 120 subestações e 60 prédios comerciais.  20–

Manejo de resíduos perigosos20 2004 2005 2006

Percentual de equipamentos substituídos por óleo mineral isolante 
sem PCB (Ascarel)

100% 100% 100%

Percentual de lâmpadas descontaminadas em relação ao total 
substituído nas unidades consumidoras

100% 100% 100%

Uso de recursos no processo produtivo e/ou 
processos gerenciais da Empresa21 2004 2005 2006

Consumo total de energia (em kWh) 13.777.550 14.203.861 14.274.216

Consumo de energia por kWh distribuído (vendido) 0,001419858 0,001388084 0,00135848

Consumo total de energia por fonte

Hidroelétrica (kwh) 10.608.713 9.516.587 9.420.983

Combustíveis fósseis 3.168.837 4.687.274 4.853.233

Fontes alternativas (gás, eólica, solar...) 0 0 0

Consumo de água

Consumo de água por empregado (m3) 24,41 25,56 25,76

Consumo de água por fonte  (m3):

a) Abastecimento (rede pública) 42.852 44.155 43.440

b) Fonte subterrânea (poço) - 29.264 29.559

c) Captação superficial (cursos d’água) 0 0 0

Consumo de combustíveis fósseis consumidos pela frota de veículos da 
Empresa (diesel, gasolina, álcool, gás natural) (por km rodado)

1.935.032 1.812.472 1.718.735

Consumo de óleo combustível (em toneladas) 1.938 2.197 2.256

Consumo de óleo lubrificante (em litros) 6.300 8.400 3.254

Baterias de níquel-cádmio (em unidades) 446 450 257

Baterias de chumbo (em unidades) Não disponível 37 1.096

Pilhas (em unidades) 208 243 842

Lâmpadas (em unidades) 771 1.578 1.952

Reator (em unidades) 33 284 264

Toner (em unidades) 18 14 20

Cartuchos (em unidades) 211 248 249

Descartáveis/Plástico (em toneladas) 0,562 0,568 0,541

Papel (em toneladas) 30,13 26,07 70,38
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Sistema de Gestão Ambiental 

Em 2006, o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) foi recertificado, com base na versão ABNT NBR 
ISO 14001:2004. Os processos abrangidos pelo SGA são: 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, no Edifício-sede; e geração 
de energia, na Usina Tubarão, em Fernando de Noronha.

O SGA da Usina permitiu à Celpe trabalhar de forma a conciliar a característica natural do local com 
o Desenvolvimento Sustentável e integrar sua população através da combinação de desenvolvimento 
econômico com atividades que promovam a melhoria da qualidade de vida e a preservação das riquezas 
naturais e culturais.

Na Usina, é realizado, sistematicamente, o controle dos aspectos ambientais, e, entre os mais 
significativos, podemos destacar o monitoramento do ruído, a emissão atmosférica da geração de energia 
e o tratamento de efluentes líquidos. Para garantir a qualidade da água, foi implantada uma estação de 
tratamento, parte integrante do sistema de contenção e drenagem de líquidos imiscíveis oriundos dos 
diques de contenção e da caixa separadora de água e óleo.

Durante a implementação do Sistema de Gestão Ambiental, no Edifício-sede, certificado pela ABNT  
em 2002, com base na NBR ISO 14001, a Companhia criou o Comitê de Meio Ambiente, formado 
por representantes das diversas superintendências, nomeando representantes da alta administração 
e selecionando um grupo multidisciplinar para atuar como multiplicador da cultura de prevenção de 
impactos ambientais em suas respectivas áreas de atuação.

Em 2006, foram definidos objetivos para o SGA, a fim de minimizar os impactos ambientais. Dentre 
eles, podemos destacar:

Reduzir o nível de ruído da geração de energia.

Adquirir equipamento para monitoramento de fumaça preta da frota Celpe.

Ampliar o escopo do Gerenciamento de Resíduo para os Núcleos Polivalentes Locais (NPLs).

Analisar a viabilidade de adotar o uso de biodiesel em Fernando de Noronha.

Promover o Curso de Análise e Tratamento de Não-conformidades.

Implantar o Sistema Informatizado do Formulário de Ação Corretiva (FAC).

Implantar processo de Auditoria de Meio Ambiente nas Empresas Prestadoras de Serviço (EPS).

Realizar diagnóstico das áreas de interesse ambiental.

Elevar o índice de eficácia das ações preventivas/corretivas do SGA.

Implantar o Sistema de Gestão da Qualidade na Unidade de Meio Ambiente da Empresa.

Na Usina Tubarão, em Fernando de 
Noronha, o Sistema de Gestão Ambiental 
é certificado com base na ABNT NBR ISO 
14001. 



99

DE
SE

M
PE

NH
O 

AM
BI

EN
TA

L 
06

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Visando a educação ambiental e a preservação 
dos recursos naturais, a Celpe vem investindo 
em projetos de eficiência energética, conforme 
obrigatoriedade estabelecida em contrato de 
concessão de energia.

Desde 2001, a Companhia investe em projetos 
de diagnóstico e eficientização das instalações de 
clientes dos poderes público e privado, instituições 
beneficentes e educacionais e prédios tombados 
pelo Patrimônio Histórico. Trata-se de um programa 
essencial e de fundamental importância para o 
desenvolvimento sustentável.

Além de sensibilizar os clientes com o Programa de 
Eficiência Energética, a Celpe doa equipamentos 
eficientes, capacita agentes comunitários e 
municipais das prefeituras e promove ações 
educacionais nas universidades, escolas e 
comunidades carentes.

Conheça, abaixo, as áreas beneficiadas com o 
Programa de Eficiência Energética.

Clientes Residenciais de Baixo Poder Aquisitivo

Doações de Eletrodomésticos Eficientes

A doação de 1.380 geladeiras e 50 mil lâmpadas fluorescentes compactas a consumidores de baixo 
poder aquisitivo foi o resultado do acordo de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente. O 
programa visa a eficiência energética e a preservação do meio ambiente, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida da população.
A entrega de geladeiras e lâmpadas eficientes, com selo Procel/Inmetro, tem como objetivo adequar 
o valor da conta de energia à capacidade de pagamento dessa população, evitando a suspensão do 
fornecimento por falta de pagamento e a ligação clandestina. A substituição da geladeira em estado 
precário por uma de consumo eficiente acarreta uma economia de quase 50% na conta de energia 
elétrica, considerando uma tarifa residencial média no Estado.

Celpe nas Comunidades Especiais

A Companhia investiu na orientação dos consumidores quanto ao uso eficiente e seguro da energia, 
através do Agente Comunitário Celpe. Foram atendidos 28.531 clientes.

Escolas Públicas e Privadas de Ensino

Escolas do Interior do Estado

Os professores da rede pública e privada do Ensino Fundamental de Pernambuco se transformam em 
agentes multiplicadores para os alunos e familiares, na adoção de novos hábitos de consumo de energia. 
Ao todo, em 2006, o projeto beneficiou 30.316 estudantes e 1.016 professores em 21 cidades, que são 
sensibilizados para tratar do tema energia de forma transversal ao conteúdo das disciplinas, respeitando 
as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Espaço Educacional Parceiros da Energia

Projeto psicopedagógico que realiza atividades interativas e educativas com alunos e professores da 
Região Metropolitana do Recife. O tema é o uso eficiente e seguro da energia e o combate ao desperdício, 
com ênfase na mudança de hábitos de consumo. 

Num espaço criado em 2003, no antigo Centro de Operações da Empresa, foram construídos ambientes 
que simulam uma casa, com maquetes, auditório e telão. Os arte-educadores encenam aulas-espetáculo 
para públicos diferenciados de visitantes, com linguagens apropriadas para crianças, adolescentes e 
adultos. Em 2006, o projeto atendeu a 136 escolas, 498 professores e 6.090 alunos.

A agente Celpe faz a entrega de nova geladeira e divulga formas de 
economizar energia.
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Decorrente da aplicação dos projetos educacionais nas escolas, a Empresa confeccionou um livreto, tipo 
gibi, com informações sobre a fauna e a flora de Pernambuco, denominado “Um Passeio pela Fauna e 
Flora de Pernambuco”. Esse material foi entregue nas escolas, nas comunidades e nos eventos que a 
Celpe realizou junto ao público infantil.

Também em 2006, a Empresa firmou parceria com o Instituto Ayrton Senna na confecção de revista em 
quadrinhos e jogo educativo sobre o uso correto e eficiente da energia elétrica, utilizando os personagens 
da Turma do Senninha. Foram confeccionados 15 mil revistas e jogos educativos.

Serviço Público e Poder Público

Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa)

Implantação de medidas de eficiência energética em oito estações elevatórias. São elas: Monjope, Duas 
Unas, Caixa-d’água, Riacho de Pau 1, Riacho de Pau 2, Pedra Fina, Brejão e Buraco do Tatu.

Hospital Universitário Oswaldo Cruz

Identificação de ações de eficientização energética, instalação de gerenciador de energia e troca de 
aparelhos de ar-condicionado antigos por equipamentos eficientes.

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Implantação do Laboratório de Eficiência Energética em Sistemas Motrizes. As aulas práticas são 
direcionadas aos estudantes dos cursos de extensão e especialização voltados, principalmente, para o 
parque industrial de Pernambuco.

Escola Politécnica de Pernambuco (Poli), da Universidade de Pernambuco

No Curso de Engenharia Elétrica da Poli, a Celpe promoveu a divulgação de conceitos e procedimentos 
do uso eficiente de energia elétrica, através de aulas práticas e da construção de um laboratório.

Palácio do Campo das Princesas

Substituição do sistema de ar condicionado no Salão de Banquetes.

Prefeitura da Cidade do Recife

Substituição do sistema de refrigeração do prédio-sede da Prefeitura.

Prefeituras de Petrolina e Ipojuca e Distrito de Fernando de Noronha

Elaboração de planos de gestão de energia elétrica. Essa ação resultou num Planejamento Energético 
Municipal/Distrital.

Quartel do Comando Geral da Polícia Militar

O quartel recebeu o sistema gerenciador de energia e a troca de iluminação e aparelhos de 
ar-condicionado.

Na Universidade de Pernambuco (UPE), a 
Empresa investiu em eficiência energética 
no laboratório de engenharia.
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Setor Privado 

Os grandes clientes do setor privado (empresas) participaram de projetos que tratam da substituição de 
motores, inversores e instalação de gerenciador de consumo de energia. 

Na área industrial, houve a parceria com a Philips e a Corn Products.

Entidades Beneficentes

Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD)

Desenvolvimento de um sistema pioneiro de aquecimento solar na piscina e nos chuveiros, áreas onde 
as crianças fazem fisioterapia e tomam banho.

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Vitória de Santo Antão (Apami)

Nesse projeto, a Companhia realizou a troca de condicionadores de ar e lâmpadas por equipamentos 
mais eficientes.

Hospital e Casa de Saúde Maria Lucinda

Realização de troca de aparelhos de ar-condicionado com o Selo Procel de economia, sistema de 
aquecimento solar dos chuveiros e autoclave. 

A Casa de Saúde Maria Lucinda foi uma das entidades 
favorecidas pela troca de aparelhos de ar-condicionado com o 

Selo Procel de economia.
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
A Companhia implementa o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento com vistas à inovação no ambiente 
empresarial e no setor elétrico, com a criação de projetos pioneiros nas áreas de Responsabilidade 
Socioambiental, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação, Planejamento, entre outros.
De 2001 até 2006, a Celpe executou seis ciclos de pesquisa, perfazendo um investimento total de 
R$ 17,5 milhões em 48 projetos. No ano de 2006, foram concluídos os projetos do ciclo 2003/2004 
e executados 50% de todos os projetos do ciclo 2004/2005. Esse programa utiliza recursos de 0,5% da 
Receita Corrente Líquida (RCL), autorizada pela Aneel.
As pesquisas trouxeram uma maior interface da Celpe com as universidades e instituições científicas 
e resultaram também na promoção de títulos acadêmicos para os participantes, tendo 15 pessoas 
obtido o diploma de mestrado e 04, o de doutorado. Houve ainda a publicação de 11 artigos científicos 
internacionais e 45 nacionais.
Em 2006, os resultados dos projetos foram apresentados pelos pesquisadores no IV Seminário de P&D 
Celpe. Participaram 206 pessoas, incluindo representantes de agências reguladoras e concessionárias do 
setor elétrico brasileiro, consultores, institutos de pesquisa, empresas de base tecnológica, universidades 
e a sociedade em geral. Conheça alguns projetos desenvolvidos pela Celpe:

Alternativas Ecológicas
“Estudo de alternativas ecológicas para inibir a presença de animais nas subestações elétricas da Celpe”. 
O objetivo é reduzir os riscos de acidentes no sistema elétrico através de soluções que preservem a vida 
dos animais.

Responsabilidade Social 
A Empresa investiu no projeto “A 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”, em convênio com a Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE).

Riscos Elétricos 
Uma das pesquisas iniciadas em 2006, ainda não concluída, fará um estudo dos riscos elétricos, em 
que haverá uma análise dos sistemas de proteção de acidentes com terceiros na Região Metropolitana 
do Recife. Realizada com a Universidade de Pernambuco (UPE).

Automação
“Sistema inteligente de proteção na transmissão e distribuição de energia elétrica” é o título de outro 
estudo, realizado com o Cesar e a Neurotech.

Regulação
Com a Universidade Federal de Pernambuco, a Celpe promove um estudo do alinhamento das exigências 
da Aneel no Planejamento Estratégico de empresas distribuidoras, para melhorar a qualidade dos serviços 
prestados.

Banda Larga
Esse trabalho científico vai estudar os impactos do acesso da internet em banda larga sobre a rede 
elétrica.

A equipe de Planejamento e Investimentos 
da Empresa promove seminário nacional 
para divulgação dos projetos de Pesquisa 
e Desenvolvimento.



ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA

As informações deste capítulo contemplam as diretrizes propostas pelo Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social, convergindo com as da Global Reporting Initiative (GRI). Os dados atendem aos 
indicadores EN1, EN3, EN�, EN8, EN11, EN14, EN1�, EN19, EN22, EN2�, EN28, EN29 e EN30 da GRI (G3).

Na Semana do Meio Ambiente, arte-
educadores circulam na Companhia para 

divulgar temáticas socioambientais.





ANEXOS

Balanço Social Modelo Ibase 

Matriz de Indicadores 
e Índice Remissivo 

Informações Corporativas 

Conselhos 

Diretoria Executiva 

Obras Consultadas 

Créditos 



BALANÇO SOCIAL MODELO IBASE 

10�

AN
EX

OS
 I 

Ba
la

nç
o S

oc
ia

l M
od

el
o I

ba
se

1- BASE DE CÁLCULO 2006 (R$ mil) 2005 (R$ mil)
Reclassificado

Receita Líquida (RL)  2.022.316  1.603.646
Resultado Operacional (RO)  202.331  110.544
Folha de Pagamento Bruta (FBP)  107.357  100.903 
Valor Adicionado Total (VAT)  1.646.367  1.403.667

2- INDICADORES SOCIAIS INTERNOS R$ mil (%) sobre 
FBP

(%) sobre
RL

(%) sobre 
VAT R$ mil (%) sobre 

FBP
(%) sobre 

RL
(%) sobre 

VAT
Alimentação  5.131  4,78  0,25  0,31  4.629  4,59  0,29  0,33
Encargos sociais compulsórios 27.837 25,93 1,38 1,69 27.224 26,98 1,70 1,94
Previdência privada 5.817 5,42 0,29 0,35 6.034 5,98 0,38 0,43
Saúde 4.714 4,39 0,23 0,29 6.952 6,89 0,43 0,50
Segurança e saúde no trabalho 1.106 1,03 0,05 0,07 1.218 1,21 0,08 0,09
Educação 276 0,26 0,01 0,02 314 0,31 0,02 0,02
Cultura 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Capacitação e desenvolvimento profissional 1.196 1,11 0,06 0,07 1.626 1,61 0,10 0,12
Creches ou auxílio-creche 38 0,04 0,00 0,00 32 0,03 0,00 0,00
Esporte 154 0,14 0,01 0,01 49 0,05 0,00 0,00
Participação nos lucros ou resultados 9.342 8,70 0,46 0,57 9.014 8,93 0,56 0,64
Transporte 697 0,65 0,03 0,04 791 0,78 0,05 0,06
Outros 5.674 5,29 0,28 0,34 2.483 2,46 0,15 0,18
Total - indicadores sociais internos 61.982 57,73 3,06 3,76 60.366 59,83 3,76 4,30

3- INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS (1) R$ mil (%) sobre 
RO

(%) sobre
RL

(%) sobre 
VAT R$ mil (%) sobre 

RO
(%) sobre 

RL
(%) sobre 

VAT
Educação 491 0,24 0,02 0,03 304 0,28 0,02 0,02
Cultura 10.780 5,33 0,53 0,65 12.837 11,61 0,80 0,91
Saúde e saneamento 153 0,08 0,01 0,01 189 0,17 0,01 0,01
Esporte 182 0,09 0,01 0,01 53 0,05 0,00 0,00
Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Fundo de desenvolvimento social 4.000 1,98 0,20 0,24 27.000 24,42 1,68 1,92
Eletrificação para população rural e carente 106.690 52,73 5,28 6,48 44.464 40,22 2,77 3,17
Outros 232 0,11 0,01 0,01 136 0,12 0,01 0,01
Total das contribuições para a sociedade 122.528 60,56 6,06 7,44 84.983 76,88 5,30 6,05
Tributos (excluídos encargos sociais) 1.064.910 526,32 52,66 64,68 838.074 758,14 52,26 59,71
Total - indicadores sociais externos 1.187.438 586,88 58,72 72,12 923.057 835,01 57,56 65,76

4- INDICADORES AMBIENTAIS (1) R$ mil (%) sobre 
RO

(%) sobre
RL

(%) sobre 
VAT R$ mil (%) sobre 

RO
(%) sobre 

RL
(%) sobre 

VAT
4.1- Investimentos relacionados com a produção/operação da 
Empresa
Desapropriação de terra 652 0,32 0,03 0,04 167 0,15 0,01 0,01
Rede compacta ou linha verde 63.889 31,58 3,16 3,88 50.736 45,90 3,16 3,61
Poda de árvores 3.122 1,54 0,15 0,19 4.183 3,78 0,26 0,30
Passivos e contingências ambientais (incineração de ascarel) 0 0,00 0,00 0,00 86 0,08 0,01 0,01
Programa de desenvolvimento tecnológico e industrial 9.132 4,51 0,45 0,55 6.881 6,22 0,43 0,49
Conservação de energia 867 0,43 0,04 0,05 1.662 1,50 0,10 0,12
Educação ambiental 14 0,01 0,00 0,00 10 0,01 0,00 0,00
Outros projetos ambientais 2.645 1,31 0,13 0,16 262 0,24 0,02 0,02
Total dos investimentos relacionados com a produção/operação da Empresa 80.321 39,70 3,97 4,88 63.987 57,88 3,99 4,56
4.2- Investimentos em programas e/ou projetos externos
Projetos de educação ambiental em comunidades 2.177 1,08 0,11 0,13 0 0,00 0,00 0,00
Preservação e/ou recuperação de ambientes degradados 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Outros 10 0,00 0,00 0,00 38 0,03 0,00 0,00
Total dos investimentos em programas e/ou projetos externos 2.187 1,08 0,11 0,13 38 0,03 0,00 0,00
Total dos investimentos em meio ambiente 82.508 40,78 4,08 5,01 64.025 57,92 3,99 4,56
Quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais 
movidos contra a Entidade 79 53

Valor das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental, 
determinadas administrativa e/ou judicialmente 0 0

Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resíduos, 
o consumo em geral na produção/operação e aumentar a eficácia na 
utilização de recursos naturais, a empresa

(  ) não possui metas          (  ) cumpre de 51% a 75%   
(  ) cumpre de 0% a 50%  (X) cumpre de 76% a 100%

(  ) não possui metas          (  ) cumpre de 51% a 75%   
(  ) cumpre de 0% a 50%  (X) cumpre de 76% a 100%
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5- INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2006 (em unidades) 2005 (em unidades)
Número de empregados(as) ao final do período 1.686 1.727
Número de admissões durante o período 110 68
Número de desligamentos durante o período 151 99
Número de empregados(as) terceirizados(as) 5.667 4.496
Número de estagiários(as) 139 104
Número de empregados(as) acima de 45 anos 580 550
Número de empregados por faixa etária, nos seguintes intervalos:

Menores de 18 anos 17 19
De 18 a 35 anos 460 399
De 36 a 45 anos 629 759
De 46 a 60 anos 579 549
Acima de 60 anos 1 1

Número de empregados por nível de escolaridade, segregados por:
Analfabetos 0 0
Com ensino fundamental 203 228
Com ensino médio / técnico 759 762
Com ensino superior 605 502
Pós-graduados 119 135

Número de mulheres que trabalham na Empresa 331 327
Percentual de cargos de chefia ocupados por mulheres 24,00 % 22,07 %

Número de homens que trabalham na Empresa 1.355 1.400
Percentual de cargos de chefia ocupados por homens 76,00% 77,00 %

Número de negros(as) que trabalham na Empresa 411 395
Percentual de cargos de chefia ocupados por negros(as) 12,84 % 12,99 %

Número de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais 54 51
Remuneração bruta segregada por:

Empregados 105.313 99.105
Administradores 2.044 1.798

6- INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA 
CIDADANIA EMPRESARIAL 2006 Metas 2007

Relação entre a maior e a menor remuneração na Empresa 26,81 26,81
Número total de acidentes de trabalho 34 34
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Empresa foram 
definidos por: (   ) direção ( X ) direção e 

gerências
(   ) todos(as) 

empregados(as) (    ) direção ( x ) direção e 
gerências

(   ) todos(as) 
empregados(as)

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram 
definidos por:

(   ) direção e 
gerências

(   ) todos(as) 
empregados(as)

( x ) todos(as) 
+ Cipa

(   ) direção e 
gerências

(   ) todos(as) 
empregados(as)

( x ) todos(as) 
+ Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à 
representação interna dos(as) trabalhadores(as), a Empresa:

(   ) não se 
envolve

(   ) segue as 
normas da OIT

( x ) incentiva e 
segue a OIT

(   ) não se 
envolve

(   ) segue as 
normas da OIT

( x ) incentiva e 
segue a OIT

A previdência privada contempla: (   ) direção (   ) direção e
gerências

( x ) todos(as) 
empregados(as) (   )direção (   ) direção e 

gerências
( x ) todos(as)  

empregados(as)

A participação nos lucros ou resultados contempla: (   ) direção (   ) direção e 
gerências

( x ) todos(as) 
empregados(as) (   ) direção (   ) direção e 

gerências
( x ) todos(as) 

empregados(as)
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social ambiental adotados pela Empresa:

(   ) não são 
considerados (   ) são sugeridos ( x ) são exigidos (   ) não são 

considerados (   ) são sugeridos ( x ) são exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho 
voluntário, a Empresa:

(   ) não se 
envolve (   ) apóia ( x ) organiza e 

incentiva
(   ) não se 

envolve (   ) apóia ( x ) organiza e 
incentiva

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): Na Empresa 
34.410

No Procon 
2.904

Na Justiça 
10.203

Na Empresa 
35.270

No Procon 
2.977

Na Justiça 
10.511

Percentual de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: Na Empresa 
97 %

No Procon 
98 %

Na Justiça 
48,29 %

Na Empresa 
100 %

No Procon 
95 %

Na Justiça 
49,53 %

2006 2005
Montante de multas e indenizações a clientes, determinadas por órgãos 
de proteção e defesa do consumidor ou pela Justiça:

No Procon 
0

Na Justiça 
1.555

No Procon 
0

Na Justiça 
625

Ações empreendidas pela Entidade para sanar ou minimizar as causas 
das reclamações:

Análise das recorrências no atendimento aos órgãos de 
defesa do consumidor; criação de núcleo com o objetivo 
de nivelar procedimentos; separação do atendimento 
aos clientes de Baixa e Alta Tensão; criação de sistema 
corporativo para acompanhamento das reclamações 
e juizados especiais; centralização dos serviços de 
call center e implementação de auditoria on-line; 
implantação da Unidade de Resposta Audível.

Centralização das reclamações no Departamento de
Atendimento a Clientes da Superintendência
Comercial e de Mercado.

Número de processos trabalhistas:
movidos contra a Entidade 245 364
julgados procedentes 108 93
julgados improcedentes 21 13

Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da 
Justiça: 229.449 398.204

Em 2006 Em 2005
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 1.646.367 1.403.667

 66,00% governo
 6,24% colaboradores(as)
 12,57% acionistas
 14,53% terceiros
 0,66% retido

 61,21% governo
 7,01% colaboradores(as)
 7,98% acionistas
 22,17% terceiros
 1,63% retido

7- OUTRAS INFORMAÇÕES
O Balanço Social para o exercício findo em 31 de dezembro de 2005 foi reclassificado, quando aplicável, para fins de comparabilidade. As reclassificações podem ser encontradas no site www.celpe.com.br, 
no link Energia para Crescer/Balanço Social. CNPJ: 10.835.932/0001-08, Concessionária de serviço público de energia elétrica de 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. Informações examinadas pelos auditores independentes. (1) Informações não examinadas.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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O Balanço Social e Ambiental da Celpe apresenta abaixo sua Matriz de Indicadores, que integra vários 
modelos e orientações para o desenvolvimento de um relatório de desempenho econômico, social e 
ambiental. 

Na elaboração do documento, foram utilizados quatro grupos de indicadores, desenvolvidos por entidades 
nacionais e internacionais, referências no tema: Indicadores Ethos-Abradee de Responsabilidade Social 
Empresarial 2007 (indicadores setoriais desenvolvidos para o setor de distribuição de energia elétrica), 
Indicadores do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), Oito Objetivos do Milênio e 
as Diretrizes da Terceira Versão (G3) da Global Reporting Initiative (GRI). 

A estrutura básica da matriz de indicadores é definida pela Global Reporting Initiative (GRI). 

PERFIL

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
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L
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3.9 7 e 8 1.1

Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão 
na organização (como diretor-presidente, presidente do 
conselho de administração ou cargo equivalente) sobre a 
relevância da sustentabilidade para a organização e sua 
estratégia.

06 e 07

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. 29

PERFIL ORGANIZACIONAL

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
SE

NC
IA

L

AD
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L

7 2.1 Nome da organização. 06, 14 e 24

14,14.2, 
14.3 e 
14.4

5 e 7 2.2

Principais marcas, produtos e/ou serviços. A organização 
relatora deverá indicar a natureza e seu papel na oferta 
desses produtos e serviços e até que ponto faz uso de 
terceirização.

14, 15, 16 
e 17

2.3
Estrutura operacional da organização, incluindo principais 
divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint 
ventures.

15

7 2.4 Localização da sede da organização. 15

2.5

Número de países em que a organização opera e nome dos 
países em que suas principais operações estão localizadas 
ou são especialmente relevantes para as questões de 
sustentabilidade cobertas pelo relatório.

15

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade. 15

2.7
Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, 
setores atendidos e tipos de clientes/beneficiários).

15 e 16
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PERFIL ORGANIZACIONAL

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
SE

NC
IA

L

AD
IC

IO
NA

L

18.6 5 2.8

Porte da organização, incluindo:
• Número de empregados.
• Vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou 

receita líquida (para organizações do setor público).
• Capitalização total discriminada em termos de dívida e 

patrimônio líquido (para organizações do setor privado).
• Quantidade de produtos ou serviços oferecidos.
• Ativo total.
• Proprietários beneficiários (incluindo a identificação e o 

percentual de participação dos principais acionistas).

15, 16, 17 
e 18

2.9

Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório 
referentes a porte, estrutura ou participação acionária, incluindo:
• Localização ou mudanças nas operações, inclusive 

abertura, fechamento e expansão de unidades 
operacionais.

• Mudanças na estrutura do capital social e outra formação 
de capital, manutenção ou alteração nas operações (para 
organizações do setor privado).

18

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. 19 e 20

PARÂMETROS PARA O RELATÓRIO

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
SE

NC
IA

L

AD
IC

IO
NA

L

1 3.1
Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as 
informações apresentadas.

10

3.2 Data do relatório anterior mais recente (se houver). 10

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.). 10

7 3.4
Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório 
ou seu conteúdo.

120

6, 6.4, 6.5, 
6.7, 6.9, 
6.10, 6.11, 
6.12, 6.13, 
6.14, 6.15, 
6.16, 6.17 
e 6.18

3.5

Processo para a definição do conteúdo do relatório, incluindo:
• Determinação da materialidade.
• Priorização de temas dentro do relatório.
• Identificação de quais stakeholders a organização espera 

que usem o relatório.

36, 37, 38, 
39, 40, 41, 

42 e 43

3.6
Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, 
instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores).

14, 15, 16, 
17 e 18

3.7
Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao 
escopo ou ao limite do relatório.

10, 11 e 108

3.8

Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint 
ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações 
terceirizadas e outras organizações que possam afetar 
significativamente a comparabilidade entre períodos e/ou entre 
organizações.

14, 15, 16, 
17 e 18
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PARÂMETROS PARA O RELATÓRIO

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
SE

NC
IA

L

AD
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IO
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L

7 3.10

Explicação das conseqüências de quaisquer reformulações de 
informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para 
tais reformulações (como fusões ou aquisições, mudança no 
período ou ano-base, na natureza do negócio, em métodos de 
medição).

107

7 3.11
Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no 
que se refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados 
no relatório.

107

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório. 108

GOVERNANÇA, COMPROMISSO E ENGAJAMENTO

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
SE

NC
IA

L

AD
IC

IO
NA

L

GOVERNANÇA CORPORATIVA

3, 3.1, 
3.2, 3.3 
e 3.4.

8 4.1

Estrutura de governança da organização, incluindo comitês 
sob o mais alto órgão de governança responsável por tarefas 
específicas, tais como estabelecimento de estratégia ou 
supervisão da organização.

26, 27, 28 
e 29

1, 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 
1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 
1.13, 1.14, 
1.15, 1.16, 
1.17, 1.18 
e 3.9

8 4.8

Declarações de missão e valores, códigos de conduta 
e princípios internos relevantes para o desempenho 
econômico, ambiental e social, assim como o estágio de sua 
implementação.

30 e 31

8 4.9

Procedimentos do mais alto órgão de governança para 
supervisionar a identificação e gestão por parte da organização 
do desempenho econômico, ambiental e social, incluindo 
riscos e oportunidades relevantes, assim como a adesão ou 
conformidade com normas acordadas internacionalmente, 
códigos de conduta e princípios.

27, 28 e 29

8 4.12
Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas 
externamente de caracteres econômico, ambiental e social que a 
organização subscreve ou endossa.

26 e 32

8 4.13

Participação em associações (como federações de indústrias) 
e/ou organismos nacionais/internacionais de defesa em que a 
organização:
• Possui assento em grupos responsáveis pela Governança 

Corporativa.
• Integra projetos ou comitês.
• Contribui com recursos de monta além da taxa básica 

como organização associada.
• Considera estratégica sua atuação como associada.

32
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GOVERNANÇA, COMPROMISSO E ENGAJAMENTO

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
SE

NC
IA

L

AD
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IO
NA

L

GOVERNANÇA CORPORATIVA

5, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 
5.7, 8 e 
32.1

8 4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização.
10, 11, 
36 a 43,
54 a 88

5, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 
5.7,6.3, 8, 
28, 28.7, 
30.4 e 32.1

8 4.16
Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo 
a freqüência do engajamento por tipo e por grupos de 
stakeholders.

10, 11, 
36 a 43,
54 a 88

INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
SE

NC
IA

L

AD
IC

IO
NA

L

15, 15.2, 
15.3, 15.4, 
15.9, 
15.10, 
24.7, 24.8, 
34, 35, 
35.1, 35.5, 
35.6, 35.7, 
35.8 e 
35.9 .

1, 3, 
4 e 6

7 e 8 EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, 
custos operacionais, remuneração de empregados, doações 
e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e 
pagamentos para provedores de capital e governos.

46, 47, 48, 
49 e 50

15.4 6 7 EC5
Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao 
salário mínimo local em unidades operacionais importantes.

55 e 107

25, 25.1, 
25.2, 25.3, 
25.4, 25.5, 
25.6, 25.7, 
25.8, 25.9, 
28, 28.1, 
28.2, 28.3, 
28.4, 28.5, 
28.6 e 28.7

8 EC6
Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes.

74, 75 e 77

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
SE

NC
IA

L

AD
IC

IO
NA

L

PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE
ASPECTO: EMPREGO

18.6 5 LA1
Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho 
e região.

58 e 107

13.16, 
13.17, 
18, 
18.1 a 18.11

5 1 e 3 LA2
Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa 
etária, gênero e região.

58
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
SE

NC
IA

L

AD
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L

PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE
ASPECTO: EMPREGO

15, 15.1, 
15.2, 15.3, 
15.4, 15.5, 
15.6, 19 
e 19.1

2
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 e 8

LA3
Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não 
são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio 
período, discriminados pelas principais operações.

59

ASPECTO: RELAÇÃO ENTRE OS TRABALHADORES E A GOVERNANÇA

7, 7.1, 7.2, 
7.3, 7.4 
e 7.5

6 LA4
Percentual de empregados abrangidos por acordos de 
negociação coletiva.

58

ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

16, 16.1, 
16.2 e 
16.3

6 5 e 6 LA6

Percentual dos empregados representados em comitês formais 
de segurança e saúde, compostos de gestores e trabalhadores, 
que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre 
programas de segurança e saúde ocupacional.

60

16.14, 
16.15, 
16.16, 
16.17, 41.4, 
41.5, 41.6 e 
41.7 

6 5 e 6 LA7
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região.

60

10.4, 10.5, 
10.6, 10.10, 
10.11, 
10.12, 
10.13, 
10.17, 16, 
16.4, 16.7, 
16.8, 16.9, 
16.10, 41, 
41.1, 41.2 e 
41.3

2
2, 4, 5,
6 e 7

LA8

Programas de educação, treinamento, aconselhamento, 
prevenção e controle de risco em andamento para dar 
assistência a empregados, seus familiares ou membros da 
comunidade com relação a doenças graves.

59, 60, 61, 
62, 63 e 64

7.2 e 16 6 5, 6 e 7 LA9
Temas relativos à segurança e à saúde cobertos por acordos 
formais com sindicatos.

60

ASPECTO: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

17 e 17.8 2 LA10
Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, 
discriminada por categoria funcional.

57

17, 17.1, 
17.2, 17.3, 
17.4, 
17.5, 17.6 
e 17.7

2 2 LA11
Programas para gestão de competências e aprendizagem 
contínua que apóiam a continuidade da empregabilidade dos 
funcionários e para gerenciar o fim da carreira.

56

17 2 LA12
Percentual de empregados que recebem regularmente análises 
de desempenho e de desenvolvimento de carreira.

56

ASPECTO: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

11, 
11.1 a 11.20,
12, 
12.1 a 12.15,
13, 
13.1 a 13.17

5 e 7 3 LA13

Composição dos grupos responsáveis pela Governança 
Corporativa e discriminação de empregados por categoria, de 
acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores 
de diversidade.

55, 56, 57, 
58 e 107
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
SE

NC
IA

L

AD
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L

PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE
ASPECTO: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

12.16, 12.17, 
12.18, 12.19, 
12.20, 12.21, 
12.22, 12.23, 
13.19 e 13.20.

3 LA14
Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por 
categoria funcional.

55, 56 e 107

DIREITOS HUMANOS
ASPECTO: PRÁTICAS DE INVESTIMENTO E DE PROCESSOS DE COMPRA

HR1

Percentual e número total de contratos de investimentos 
significativos que incluam cláusulas referentes a direitos 
humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a 
direitos humanos.

76

ASPECTO: NÃO-DISCRIMINAÇÃO

11.1, 12.1, 
13.1, 13.12 e 
14.1

7 3 HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. 54

ASPECTO: TRABALHO INFANTIL

9, 9.1, 9.2, 9.3, 
9.4, 9.7, 26, 
26.1 e 26.2 

7 2, 4 e 8 HR6
Operações identificadas como de risco significativo de 
ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para 
contribuir para a abolição do trabalho infantil.

76

ASPECTO: TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO

27, 27.1, 
27.2 e 27.3 7 1, 7 e 8 HR7

Operações identificadas como de risco significativo de 
ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as 
medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho 
forçado ou análogo ao escravo.

76

SOCIEDADE
ASPECTO: POLÍTICAS PÚBLICAS

33.2, 37, 
38, 39, 
39.1, 40, 
40.1, 40.2 e 
40.3

8 SO5
Posições quanto a políticas públicas e participação na 
elaboração de políticas públicas e lobbies.

78, 79, 80, 
81, 87 e 88

36, 36.1 e 
36.2 SO6

Valor total de contribuições financeiras e em espécie para 
partidos políticos, políticos ou instituições relacionadas, 
discriminadas por país.

88

ASPECTO: CONCORRÊNCIA DESLEAL

4, 
4.1 a 4.11, 
38, 38.1, 
38.2 e 
38.3

7 8 SO7
Número total de ações judiciais por concorrência desleal, 
práticas de truste e monopólio e seus resultados.

86

ASPECTO: CONFORMIDADE

31.7 e 31.8 4 e 6 SO8
Valor monetário de multas significativas e número total de 
sanções não-monetárias resultantes da não-conformidade com 
leis e regulamentos.

86, 106 e 
107

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
ASPECTO: ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

30, 
30.3 a  30.16 8 PR5

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo 
resultados de pesquisas que medem essa satisfação.

37, 38, 66 
e 67
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA
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SE
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RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
ASPECTO: COMUNICAÇÕES DE MARKETING

29, 
29.1 a 29.10

8 PR6
Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários 
relacionados a comunicações de marketing, incluindo 
publicidade, promoção e patrocínio.

71, 82 e 83

29.10 PR7

Número total de casos de não-conformidade com regulamentos 
e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por 
tipo e resultado.

72

ASPECTO: CONFORMIDADE

30.12 a 
30.16

8 PR8
Número total de reclamações comprovadas relativas à violação 
de privacidade e perda de dados de clientes.

72

ASPECTO: COMPLIANCE

PR9
Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade 
com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de 
produtos e serviços.

86

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
SE

NC
IA

L

AD
IC

IO
NA

L

ASPECTO: MATERIAIS

7 EN1 Materiais usados por peso ou volume. 97

ASPECTO: ENERGIA

24.9 7 EN3
Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia 
primária.

97

20, 24, 24.1, 
24.3 e 24.7

4 7 EN6

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo 
consumo de energia, ou que usem energia gerada por recursos 
renováveis, e a redução na necessidade de energia resultante 
dessas iniciativas.

99, 100 e 
101

ASPECTO: ÁGUA

24.13 7 EN8 Total de retirada de água por fonte. 97

ASPECTO: BIODIVERSIDADE

7 EN11
Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou 
administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacente a elas, e 
áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.

92

20, 
20.1 a 20.6, 
21, 
21.1 a 21.3,
22, 
22.1 a 22.7

4 7 EN14
Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de 
impactos na biodiversidade.

93, 94, 95, 
96, 97, 98, 

99, 100, 101 
e 102

ASPECTO: EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS

24.6 e 
24.14

7 EN16
Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, 
por peso.

96

24.14 7 EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso. 96
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INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

ETHOS-
ABRADEE IBASE

OITO 
OBJETIVOS

DO MILÊNIO

GRI

DIRETRIZES DA GRI PÁGINA

ES
SE
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L
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L

ASPECTO: EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS

24.5 e 
24.15

7 EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. 97

ASPECTO: PRODUTOS E SERVIÇOS

22, 22.1, 
22.2, 22.3, 
22.4, 22.5, 
22.6, 22.7, 
24, 24.1, 
24.2, 24.3, 
24.4, 24.5 
e 24.6

4 7 EN26
Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços 
e a extensão da redução desses impactos.

93, 94, 95, 
96, 97, 98, 

99, 100, 101 
e 102

ASPECTO: PRODUTOS E SERVIÇOS.

22.8 4 7 EN28
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções 
não-monetárias resultantes da não-conformidade com leis e 
regulamentos ambientais.

94

ASPECTO: TRANSPORTE

24.2 7 EN29
Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros 
bens e materiais utilizados nas operações da organização, bem como 
do transporte de trabalhadores.

96

ASPECTO: GERAL

24.7 e 24.8 4 7 EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo. 93



11�

AN
EX

OS
 I 

In
fo

rm
aç

õe
s C

or
po

ra
tiv

as

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS 

HOLDING
Neoenergia S/A

Endereço: Praia do Flamengo, 78 | 4º andar | Flamengo

Rio de Janeiro–RJ

CEP: 22210-904 

CNPJ: 01.083.200/0001-18

Inscrição Estadual: 770598.65

Telefone: 55 (21) 3235.9800

Fax: 55 (21) 3235.9884

Site: www.neoenergia.com

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
Companhia Energética de Pernambuco–Celpe

Endereço: Avenida João de Barros, 111 | Boa Vista

Recife–PE

CEP: 50050-902

CNPJ: 10.835.932/ 0001-08

Inscrição Estadual: 18.1.001.0005943-3

Telefones: 55 (81) 3217.5100 / 55 (81) 3217.5130

Fax: 55 (81) 3217.6069

Site: www.celpe.com.br

GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
Usina Termelétrica Tubarão

Endereço: Avenida Alameda do Boldró, s/n | Centro 

Fernando de Noronha–PE

CEP: 53990-000

Telefone: 55 (81) 3619.1150

Fax: 55 (81) 3619.1150 

Site: www.celpe.com.br
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CONSELHOS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Renato Sobral Pires Chaves
Presidente

Gonzalo Pérez Fernández
Vice-Presidente

Conselheiros 

Gonzalo Gómez Alcântara
Joilson Rodrigues Ferreira
Marcelo Maia de Azevedo Corrêa

Suplentes 

Adriano Marcelo Baptista 
Luciana Freitas Rodrigues
Luiz Eduardo Gabriel Carvalhosa
Mario José Ruiz-Tagle Larrain
Roseane de Albuquerque Santos

CONSELHO FISCAL

José Branisso
Presidente

Conselheiros 

Arnaldo José Vollet
Francesco Gaudio
Lívia Xavier de Mello

Suplentes

Edgar Silva Vidal
Eduardo de Almeida Santos
Telma Regina Nogueira Able
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DIRETORIA EXECUTIVA 

DIRETORIA EXECUTIVA

José Humberto Castro
Diretor Presidente

Roseli Schilagi
Diretora de Gestão de Pessoas e Administração

Solange Maria Pinto Ribeiro
Diretora de Regulação

Erik da Costa Breyer
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