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1

1.1 MensageM do diretor-Presidente

A Celpe é uma empresa de seu tempo, preocupada com 
os grandes desafios globais e consciente dos impactos de 
suas ações nos cenários locais. 

A Empresa encerrou o ano de 2007 com resultados 
bastante satisfatórios. O Lucro Líquido, de R$ 311,5 
milhões, foi 43% superior ao obtido no ano de 2006. O 
Ebitda (geração de caixa operacional), de R$ 584,1 milhões, 
representou um avanço de 35,8% em relação ao ano 
anterior. A Receita Operacional Líquida evoluiu de  
R$ 1,87 bilhão para R$ 1,99 bilhão, uma elevação de 6,5%. 
O mercado cativo de fornecimento registrou uma elevação 
de 4,57% em relação a 2006, e houve crescimento da 
energia circulada no Estado de 5,9%. Nossa base de clientes 
se elevou para 2,8 milhões, um acréscimo de 3%.

Preocupada com o uso consciente da energia, o equilíbrio 
econômico-financeiro da Empresa e uma composição 
tarifária mais justa, a Celpe vem investindo fortemente num 
programa de redução de perdas comerciais. O combate às 
ligações irregulares é acompanhado de programas sociais 
e conscientização sobre uso adequado da energia elétrica. 
Cumpre destacar a boa performance do Índice de Perdas, 
que apresentou queda de 17,76% para 16,38%. Da mesma 
forma, o Índice de Arrecadação se elevou de 97,79% para 
99,01% em 2007.  
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A qualidade de nossos serviços foi atestada pela 
diminuição sensível em nosso indicador de reclamações, 
que caiu 24,8%. Concomitantemente, a Celpe foi classificada 
pelos pernambucanos como a melhor prestadora de serviços 
públicos do Estado, conforme pesquisa da Vox Populi. 

Os indicadores DEC e FEC — que medem, 
respectivamente, a duração e a freqüência das interrupções 
no fornecimento de energia elétrica — permaneceram 
abaixo dos limites regulatórios da Aneel e confirmam 
a melhoria da qualidade da rede de distribuição em 
Pernambuco. A Celpe recebeu o Prêmio Prata da Qualidade 
e Gestão, instituído pelo Programa Pernambucano de 
Qualidade (Propeq).

Relevante, também, foi a melhoria da classificação de 
crédito corporativo atribuída na Escala Nacional Brasil à Celpe.  A 
Standard & Poor’s Ratings Services elevou, em agosto passado, o 
rating de “brA-” para “brA+”. Essa mudança possibilita melhores 
condições de rolagem para os títulos da Celpe no mercado. 
Ainda no plano financeiro, a segunda emissão de debêntures da 
Empresa foi repactuada positivamente, trazendo ganhos no custo 
de rolagem do portfólio. 

A Celpe incrementou melhorias na sua rede, com 
investimento de R$ 196,9 milhões durante 2007. Hoje, 
é a maior investidora privada no Estado de Pernambuco 
e a distribuidora do Nordeste que mais se aproxima da 
universalização dos serviços de fornecimento de energia 
elétrica para todas as camadas da população. 

Como parte da Política de Responsabilidade Social do 
Grupo Neoenergia, a Celpe aderiu, em 2007, à rede mundial 
de empresas signatárias do Pacto Global da Organização das 
Nações Unidas (ONU). O Pacto Global advoga dez princípios 
universais relativos a Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, 
Preservação do Meio Ambiente e Anticorrupção. A adesão 
da Companhia representa o compromisso de incorporar 
os princípios do Pacto às suas práticas de negócios e 
advogá-los publicamente a todos os seus stakeholders, a 
fim de estimular em cada um a adesão aos princípios da 
Responsabilidade Social Empresarial.

Todos esses resultados demonstram o empenho de 
nossos acionistas, administradores, colaboradores e 
parceiros na busca constante pela eficiência e qualidade, 
com ética e compromisso, objetivando o desenvolvimento  
do Estado de Pernambuco e do Brasil.

José Humberto castro
diretor-Presidente da celpe

PReocuPada com o uso 

consciente da eneRgia, 

o equilíbRio econômico-

financeiRo da emPResa e 

uma comPosição taRifáRia 

mais Justa, a emPResa vem 

atuando foRtemente com 

um PRogRama de Redução de 

PeRdas comeRciais. 
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1.2 Metodologia

Para a elaboração do relatório da Celpe, empresa do 
Grupo Neoenergia, foram seguidas as orientações do Manual 
de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade 
Socioambiental da Aneel e, sempre que possível, buscou-se 
a convergência com o formato da Global Reporting Initiative 
(GRI – versão G3), modelo que já foi utilizado no Balanço 
Social e Ambiental de 2006. 

A alteração mais significativa foi a inclusão, ao 
final de cada capítulo, de um conjunto de indicadores 
quantitativos que passarão a ser acompanhados a partir 
deste relatório. A publicação apresenta o resultado 
de 2007 e de anos anteriores, permitindo comparar a 
evolução de cada indicador apresentado. Alguns dados 
não estão disponíveis, devido à falta de um processo de 
elaboração ou acompanhamento anterior pelas áreas 
responsáveis. A melhoria na qualidade, na interpretação e no 
estabelecimento de metas ocorrerá sistematicamente com o 
início do acompanhamento desses indicadores e visa atender 
ao órgão regulador e melhorar os processos internos. 

No dia 25 de fevereiro de 2008, foi realizado o evento  
Io Encontro Celpe de Stakeholders para avaliação do Balanço 
Social e Ambiental 2006. Representantes de ONGs, governo, 
fornecedores, órgãos ligados ao meio ambiente, comunidade, 
imprensa, grandes clientes e conselho de consumidores 
puderam fazer comentários, críticas e sugestões. 

As opiniões desses stakeholders foram anotadas, 
avaliadas e, algumas delas, incorporadas ao presente 
relatório. Outras estão sendo trabalhadas para serem 
consideradas no processo de melhoria contínua desenvolvido 
pela Celpe.

Além desse encontro com stakeholders externos, a Empresa 
mantém um grupo de trabalho permanente de colaboradores 
responsável pelo acompanhamento e pela gestão dos 
indicadores econômicos, sociais e ambientais. Esse grupo, 
constituído de representantes de todas as superintendências 
da Celpe, é coordenado pelo Departamento de Comunicação 
Institucional, da presidência, órgão responsável pela gestão 
da Responsabilidade Social da Empresa. Essa evolução no 
processo possibilitou classificarmos o presente relatório no  
nível C, segundo as Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade 
da GRI – versão G3. 

 
Desde 2001, a Celpe segue as diretrizes do Guia de 

Elaboração desenvolvido pelo Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social para publicação de seus balanços 

sociais. Todos os documentos produzidos até então são 
disponibilizados em formato impresso e também ficam 
disponíveis a todos os públicos de relacionamento no site 
www.celpe.com.br/linkEnergiaparaCrescer/BalancoSocial. 
O último balanço da Empresa, denominado Balanço Social e 
Ambiental 2006, foi lançado em evento público no dia 2 de 
setembro de 2007, no Teatro de Santa Isabel.

As bases do Relatório Socioambiental da Celpe estão 
fixadas em reconhecidas iniciativas globais, essenciais 
para as organizações que fizeram a opção por uma atuação 
sustentável. Os paradigmas perseguidos são: 

•  Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – propostos 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) e 
direcionados para a construção dos pressupostos 
mínimos de desenvolvimento sustentável global.

•  Pacto Global – dez princípios ligados a Direitos 
Humanos, Direito do Trabalho, Preservação do Meio 
Ambiente e Anticorrupção.

•  Certificações da série ISO – normas voltadas para o 
gerenciamento ambiental e de qualidade (ambas auditadas 
e certificadas) incorporadas às práticas de gestão.

1.3 Perfil do eMPreendiMento

Celpe, a maior investidora privada de Pernambuco
A Celpe é uma companhia aberta por ações que 

atua no mercado regulado de distribuição de energia 
elétrica há 43 anos e atende ao Estado de Pernambuco. 
A Empresa foi fundada como sociedade de economia 
mista sob o controle do governo estadual e foi privatizada 
em 2000, quando foi adquirida pelo consórcio formado 
pelos acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil (Previ), BB Banco de Investimentos S.A. e 
Grupo Iberdrola, da Espanha. 

 
A Empresa atua alinhada aos objetivos estratégicos 

da holding, tendo como compromisso o atendimento a 
clientes com serviços de qualidade, com os menores 
preços possíveis e com justa remuneração aos acionistas. A 
estratégia do negócio está focada na eficiência operacional, 
e a da gestão financeira, na satisfação do consumidor 
e no desenvolvimento dos profissionais. Busca-se a 
rentabilidade de forma sustentável, com segurança, ética e 
responsabilidade socioambiental.

A gestão de negócios da Companhia é baseada no 
diálogo com a sociedade, na transparência e na ética. Seu 
plano de gestão é focado na Responsabilidade Social e no 
desenvolvimento sustentável.  
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Como operadora de um serviço público essencial e tendo 
como meta sua universalização, a Celpe acredita que é 
sua vocação natural o investimento constante e sustentado 
na ampliação de sua capacidade de atendimento. Prover 
acesso à energia elétrica a toda a população de sua área 
de concessão significa levar o direito à cidadania por meio 
de melhores condições de saúde, segurança, acesso à 
informação, lazer e muitos outros benefícios. 

A partir de 2006, a Celpe alcançou o patamar de  
maior investidora privada no Estado de Pernambuco,  
como resultado do aporte permanente de recursos para  
a expansão e melhoria de sua rede.

Os índices globais de universalização na área de 
concessão da Celpe atingiram 99,3%. Praticamente toda 
a população do Estado de Pernambuco é atendida com o 
fornecimento de energia elétrica. Esse é o grande impacto 
social da Empresa. Em números, o ano se encerrou com um 
montante de 2.787.092 clientes ativos e crescimento, em 
relação ao ano anterior, de 2,99%.

1.3.1 o grupo neoenergia
O Grupo Neoenergia é o terceiro maior investidor privado 

do setor elétrico brasileiro, atuando em toda a cadeia de 
produção de energia elétrica, com negócios nas áreas de 
distribuição, geração, transmissão e comercialização. Em 
2007, registrou faturamento consolidado de R$ 9 bilhões e 
lucro de R$ 1,3 bilhão.

O Grupo é liderado pela holding Neoenergia, que tem como 
acionistas, desde 1997, a Caixa de Previdência dos Funcionários 
do Banco do Brasil – Previ (49%), o Grupo Iberdrola (39%), da 
Espanha, e o BB Banco de Investimentos S.A. (12%).

No segmento de distribuição de energia, é o maior do 
País em número de clientes e líder na Região Nordeste, 
atendendo a 8 milhões de clientes nos Estados da Bahia, de 
Pernambuco e do Rio Grande do Norte, com consumo total 
faturado, em 2007, de 22.967 gigawatts/hora (GWh).

No segmento de geração de energia, possui capacidade 
instalada de 1 gigawatt (GW), com a operação de usinas 
hidrelétricas e termelétricas nos Estados da Bahia e 
de Pernambuco, e investe na ampliação de mais 460 
megawatts (MW), com um dos maiores programas de 
construção de novas usinas do País. Constrói, diretamente 
ou em consórcios com participação majoritária, dez novas 
usinas e pequenas centrais hidrelétricas em outros cinco 
Estados brasileiros – Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro e Mato Grosso. Também possui participação 
minoritária na termelétrica Termoaçu, controlada pela 
Petrobras, que entra em operação este ano.

Suas empresas controladas são reguladas pelas 
normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
órgão vinculado ao Ministério das Minas e Energia. As 
distribuidoras Coelba, Celpe e Cosern e as geradoras Itapebi, 
Termopernambuco e Afluente são companhias abertas, por 
exigência dos seus contratos de concessão, firmados com 
a Aneel, ou pela necessidade de captação de recursos via 
mercado de capitais.

MATO GROSSO
Águas da Pedra
• UHE Dardanelos

GOIÁS
Goiás sul
• PCH Goiandira
• PCH Nova Aurora
consórcio empreendedor 
corumbá iii
• UHE Corumbá III

MINAS GERAIS
consórcio uHe baguari
• UHE Baguari

RIO GRANDE DO NORTE
cosern  

termoaçu
• UTE Termoaçu

PERNAMBUCO
celpe  

termopernambuco
• UTE Termopernambuco

BAHIA
coelba  
itapebi

• UHE Itapebi
afluente

• PCH Alto Fêmea
• PCH Correntina

bahia PcH i
• PCH Sítio Grande

RIO DE JANEIRO/
ESPÍRITO SANTO
rio PcH i
• PCH Pirapetinga
• PCH Pedra do Garrafão

RIO DE JANEIRO
neoenergia
nc energia

MAPA DE ATUAÇÃO DO GRUPO NEOENERGIA
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1.4 a CelPe

A Celpe é uma das empresas de distribuição de energia 
elétrica atuantes no Nordeste brasileiro e tem se destacado 
por investir recursos na construção de novas redes para 
atender a toda a população pernambucana. Os dados a 
seguir ilustram em detalhes as características operacionais, 
a história, a Missão, a Visão, os Princípios, os Valores 
e, principalmente, sua forma de gestão. Os resultados 
alcançados evoluem a cada ano e beneficiam todos os 
públicos de relacionamento da Empresa. Isso poderá ser 
observado pela descrição de diversos programas ao longo 
deste relatório.

1.4.1 dados gerais 
1.4.1.1 razão social

Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), 
controlada pela holding Neoenergia S.A., o maior grupo 
privado de energia do Nordeste e a terceira maior holding  
do setor elétrico nacional.

1.4.1.2 natureza Jurídica
A Celpe é uma sociedade por ações de capital aberto, 

concessionária de serviço público de distribuição de energia 
elétrica. Sua atividade é regulamentada e fiscalizada pela 
Aneel, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia.

1.4.1.3 sede
Avenida João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, 

Pernambuco, CEP 50050-902. Ocupa uma área total de  
20 mil m², na qual funcionam a Área Administrativa, o Centro 
de Processamento de Dados, o Teleatendimento e o Centro 
de Operação Integrada.

1.4.1.4 Composição societária

neoenergia s.a.

acionistas
Previ 49%
Iberdrola Energia S.A. 39%

BB Banco de Investimento S.A. 12%

Quantidade de Ações 5.850.636.194

Capital Social Autorizado R$ 4.740.000.000,00

Capital Social Integralizado R$ 4.739.025.302,74

Companhia energética de Pernambuco (Celpe)

acionistas
Neoenergia S.A. 89,65 %
Opportunity 3,99 % 

Eletrobrás 1,56 %

Outros 4,80 %

quantidade de ações:
Ações Ordinárias 66.302.693
Ações Preferenciais Classe A 7.567.254

Ações Preferenciais Classe B 742.441

Capital Social Integralizado R$ 590.173.759,39
Limite de Capital Autorizado R$ 700.000.000,00

1.4.1.5 estrutura organizacional
A Celpe integra o segmento de distribuição do Grupo 

Neoenergia, que adota o modelo de gestão matricial, com a 
presença de diretores-executivos e do presidente da holding 
Neoenergia, respectivamente, nas Diretorias e no Conselho 
de Administração das empresas controladas, o que propicia o 
alinhamento das estratégias, a unificação dos processos e a 
obtenção de ganhos de escala.

Além da sede, a Empresa possui outro prédio próprio, 
no Bairro do Bongi, onde funciona o Centro de Treinamento, 
com área de 23 mil m2, com 17 salas, sendo 10 para aulas 
expositivas, 2 de informática e 5 para treinamentos. Há ainda 
o Centro de Logística e Manutenção, com o Laboratório de 
Controle da Qualidade de Equipamentos. 

A superintendência de Operação e a Comercial e de 
Mercado são responsáveis pelas áreas de atendimento, 
logística e manutenção, que são descentralizadas nas 
regionais de Carpina, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, 
Garanhuns, Serra Talhada, Petrolina e no arquipélago de 
Fernando de Noronha.
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oRganogRama geRal

diretor-Presidente
neoenergia

Diretor de 
Distribuição

Diretor-Presidente e 
Operações

Comissões

Assessoria de Relações 
com Imprensa

Superintendência  
Jurídica

Secretaria de  
Governança Corporativa

Auditoria  
Interna

Diretor de Geração

Suple. 
Projetos Geradoras Suple. Novos 

Negócios NC Energia

Diretor de RegulaçãoDiretor de Planej. e 
Controle

Diretor de Tesouraria, 
Finanças e R.I.

Diretor de Gestão de 
Pessoas e Adm.

Supte. Gestão de 
Pessoas e Adm.

Supte. de 
Regulação

Supte. Tesouraria 
Finanças e R.I.

Supte. de 
Suprimentos

Supte. de  
Tecnol. Inf.

Supte. de 
Operações

Supte. de 
Engenharia

Supte. Comercial 
e de Mercado

Supte. de Planej. 
e Controle

Distribuidoras

1.4.1.6 Área de atuação
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. Para isso, conta com 45 
agências de atendimento espalhadas por todo o Estado de Pernambuco. Suas principais regionais estão localizadas nos municípios 
de Cabo de Santo Agostinho, Carpina, Caruaru, Garanhuns e Petrolina. É a distribuidora do Nordeste que mais se aproxima da 
universalização dos serviços de fornecimento de energia elétrica para todas as camadas da população.

1.4.1.7 Porte da organização

Porte da organização 2007

População Estimada em Pernambuco 8.485.3861

Área de Concessão (km2) 102.745

Nº de Municípios Atendidos (PE e PB) 184

Consumo Anual (GWh) 8.192

Nº de Subestações (SEs) 123

Linhas de Transmissão (km) 3.868

Linhas de Distribuição (km) 109.183
1Dados do IBGE de 2007.

1.4.1.8 Colaboradores
A Empresa contou, em 2007, com 1.742 empregados contratados, além de 66 estagiários e 5.322 terceirizados.  

1.4.1.9 fornecedores
Os fornecedores da Celpe estão classificados em três grandes segmentos:
• Fornecedores de energia elétrica
• Fornecedores de materiais 
• Fornecedores de serviços

O quadro total de fornecedores é de aproximadamente 5,5 mil empresas de todos os portes, entre nacionais e estrangeiras.
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detalhamento da Receita de  
fornecimento de energia (R$ mil) 2003 2004 2005 2006 2007 Participação 2007

Residencial 607.792 750.838 932.786 1.150.464 1.202.953 39,7%
Industrial 313.931 333.544 395.353 455.461 497.018 16,4%

Comercial 370.410 433.535 552.911 715.357 768.788 25,3%

Rural 56.472 60.792 78.641 101.462 109.766 3,6%

Outras Classes 220.370 243.904 313.904 410.288 454.450 15,0%
total 1.568.975 1.822.613 2.273.295 2.833.032 3.032.976 100,0

1.4.1.10 número de Clientes por Classe
A Celpe encerrou o ano de 2007 com 2.787.092 clientes ativos e um incremento, em relação ao ano anterior, de 2,99%.

evolução do número de clientes ativos (milhares) 2003 2004 2005 2006 2007 Participação 2007

Residencial 2.118 2.183 2.228 2.321 2.396 86,0%
Industrial 13 13 13 13 13 0,5%

Comercial 187 192 187 186 185 6,7%

Rural 141 146 153 159 166 5,9%

Outras Classes 23 24 25 26 27 1,0%
total 2.483 2.558 2.605 2.706 2.787 100,0%

Considerando os critérios estabelecidos na Resolução Aneel nº 485/2002, que define o conceito de consumidores de baixa renda, 
estes correspondem a 55,5% da classe residencial.

1.4.1.11 Mercado de energia
Em 2007, a energia entregue no sistema elétrico da Celpe atingiu a marca anual de 9.140,0 GWh, representando um crescimento 

de 5,78% em relação ao ano anterior. 

O mercado livre demandou a entrega de 818,5 GWh de energia, durante 2007, representando um crescimento de 21,36% em 
relação ao ano anterior.

Comportamento do mercado cativo –  
vendas de energia

O consumo de energia faturada no ano de 2007 foi 
de 8.191,9 GWh, sendo 4,56% maior que o ocorrido em 
2006, devido, principalmente, à recuperação de perdas, 
ao acompanhamento dos clientes cortados e à produção 
industrial aquecida no Estado. 

Destacam-se alguns aspectos em relação ao 
comportamento do mercado em 2007:

•  Aumento significativo do número de consumidores 
faturados.

•  Crescimento de 4,85% na classe residencial, 
que participa com aproximadamente 37% do 
mercado cativo total, fortalecido pelo processo de 
universalização dos serviços de energia elétrica, 
pela agregação de clientes de baixa renda e pela 
regularização de clientes cortados.

7.451

2004 2005 2006 2007

7.860 7.834 8.1927.633

2003

evolução das vendas (gWh)

2.599 2.795 2.882 3.0222.587

1.706 1.683 1.455 1.5261.859

1.494 1.617 1.688 1.7421.447

482 445
487 517 543

1.359
1.2921.279

1.2081.258

 Residência  Indústria  Comércio 

 Rural  Outros

1.4.1.12 receita de fornecimento de energia por Classe de Consumo
A receita de fornecimento em 2007, considerando apenas as vendas de energia ao mercado cativo, foi de R$ 3.032,9 milhões. 

Demonstra-se, a seguir, a receita por classe de consumo: 
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1.4.1.13 Principais ativos elétricos
A tabela a seguir mostra uma variação positiva dos ativos, a qual reflete o crescimento do mercado da Empresa:

Principais ativos elétricos 
distribuição de energia 2003 2004 2005 2006 2007 variação %

Linhas de Transmissão (km) 3.729 3.742 3.787 3.843 3.868 0,65
Subestações (Unid.) 120 120 120 121 123 1,65

Transformadores de Força 245 245 246 247 251 1,62

Potência Instalada 2.425 2.415 2.451 2.457 2.557 4,07

Linhas de Distribuição (km) 90.402 92.399 100.582 106.206 109.183 2,80

Transformadores de Distribuição (Unid.) 67.215 68.435 80.621 87.666 93.259 6,38

1.4.1.14 Prêmios e reconhecimentos em 2007
•  Prêmio da Gestão e Qualidade Pernambuco (PGQP), 

do Programa Pernambucano de Qualidade (Propeq) – 
Categoria Prata

•  Prêmio de Maior Contribuinte de ICMS de Pernambuco 
– Sistema Jornal do Commercio e governo do Estado 

•  Renovação do selo Abrinq pelos Direitos da Criança e 
do Adolescente, da Fundação Abrinq pelos Direitos da 
Criança e do Adolescente

1.5 História da eMPresa

A Empresa, responsável pela distribuição de energia 
elétrica em todo o Estado de Pernambuco, nasceu em 10 
de fevereiro de 1965 como Companhia de Eletricidade de 
Pernambuco (Celpe). Essa empresa, sociedade de economia 
mista, foi criada a partir da fusão do Grupo Pernambuco 
Tramways and Power Company Limited e com as funções 
desempenhadas pelo Departamento de Águas e Energia 
(DAE), ficando o controle acionário com o governo do Estado. 
Os maiores desafios da nova Companhia foram os de ampliar 
a distribuição de energia elétrica; investir na melhoria dos 
serviços; e dotar Pernambuco de uma rede de abastecimento 
elétrico de referência no Nordeste.

Em pouco tempo, a Celpe se firmou como uma das 
grandes empresas do Estado e passou a ser um patrimônio 
pernambucano, seja pela competência técnica no ramo 
da engenharia elétrica, seja pelo alcance social de suas 
atividades. Ter luz elétrica em casa não era apenas sinônimo 
de status, mas também de cidadania. As contas eram usadas 
como referência pessoal para prover toda sorte de burocracia 
das décadas de 1980 e 1990, principalmente para as classes 
sociais menos favorecidas.

Enquanto trabalhava para levar energia elétrica a todas 
as partes do Estado, mesmo onde não havia rede — a 
Celpe chegou a implantar núcleos de eletrificação solar 
no alto sertão —, a Companhia tornou-se uma máquina 
de arrecadação de impostos importante para o governo 
do Estado, sendo líder no recolhimento de ICMS e obtendo 
lucros ao final dos exercícios fiscais, sendo que os 
dividendos estatais retornavam para a própria Empresa, sob 
a forma de investimento na melhoria dos serviços. A partir 
de 1988, a Empresa se tornou responsável pela geração 
e distribuição da energia termelétrica no arquipélago de 
Fernando de Noronha.

Ao final da década de 1990, já sob o modelo de privatização 
das estatais do setor elétrico, o governo do Estado, que desde 
o final dos anos 1980 já ensaiava vender parte das ações da 
Companhia, colocou 100% do controle governamental à venda. 
Em 17 de fevereiro de 2000, a Empresa foi adquirida em leilão, 
realizado na sede da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e sob 
a coordenação do Banco Nacional de Desenvolvimento Social 
(BNDES), pelo valor de R$ 1,9 bilhão.

O grupo que comprou a Empresa foi o consórcio formado 
pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil (Previ), pela carteira de BB Banco de Investimentos S.A. 
e pelo Grupo Iberdrola, um gigante da energia na Espanha. 
Nos últimos seis anos, a Celpe recebeu investimentos que já 
se aproximam do seu valor de compra. A Companhia está a 
caminho de concluir a universalização da cobertura de energia 
elétrica e tem o reconhecimento da população em sucessivas 
pesquisas da Associação Brasileira de Distribuidores de 
Energia Elétrica (Abradee) e do Prêmio do Índice Aneel de 
Satisfação do Consumidor (Iasc), da Aneel, na Região Nordeste. 

A Celpe tem investido em meio ambiente, Responsabilidade 
Social e modernização tecnológica para dar aos pernambucanos 
a certeza de que a Companhia vai continuar a ser um dos 
maiores patrimônios do Estado e da Região.
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linHa do teMPo – 
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, em 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.

•  1955 –  De Paulo Afonso para 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  
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 a 
um total de 112.132 clientes. Nessa época, tinha 
462 empregados e consumo de 141.170 MWh.  
O sistema elétrico obtém 14 linhas de 69 kV e 126 
linhas de 13,8 kV.

•  1970 –  A Companhia passa a ter 300 mil consumidores e 
mais de 1 milhão de MWh vendidos. Em 1972, tem 
início 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 o 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 instala 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.

•  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.

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

•  2001 –  Em apenas 15 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. 

•  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 ABNT certifica o edifício-sede com a 
ABNT NBR ISO 14001:96.

•  2003 –  O Sistema Comercial (SIC) é implantado na Celpe, 
cadastro que proporciona o avanço da Empresa 
em todas as funções de atendimento. A 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.

1  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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•  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 
braille. A Celpe assume o compromisso de apoiar 
as Oito Metas do Milênio da ONU. No mesmo ano, 
o Balanço Social da Celpe divulga os objetivos do 
milênio e os projetos apoiados.

•  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%).

•   2006 –  A Celpe relança o Programa de Responsabilidade 
Social, Energia para Crescer, dando visibilidade e 
transparência à sociedade quanto às ações sociais, 
aos benefícios e aos investimentos realizados 
nas comunidades em que atua, nas 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.  

•  2007 –  O ano foi marcado pela adesão da Celpe aos Dez 
Princípios do Pacto Global da ONU, compromisso 
também assumido pelas demais empresas 
geradoras e distribuidoras do Grupo Neoenergia. 
Pela primeira vez, a Empresa constrói seu Balanço 
Social e Ambiental seguindo as diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI – versão G3), tendo como 
meta para 2008 a realização do Io Encontro Celpe 
de Stakeholders para a avaliação do documento. 
A Empresa segue ampliando seus investimentos 
em expansão de rede, modernização, pesquisa 
e desenvolvimento, eficiência energética e 
universalização de energia. Nesse ano, atinge 
um índice global de universalização de 99,3%, 
o que a posiciona como a primeira distribuidora 
do Nordeste a atingir esse patamar. Além disso, 
a Pesquisa de Clima Organizacional, iniciada em 
2005, contribuiu para o lançamento, em 2007, 
de uma série de projetos que vêm transformando 
o dia-a-dia de trabalho de todos os que atuam 
na Companhia. A partir dos aspectos levantados 
na Pesquisa, a Empresa vem se empenhando 
para construir um ambiente mais motivador, 
em que as pessoas possam se realizar pessoal 
e profissionalmente. Outra ação que marcou o 
ano foi a unificação, para todas as empresas da 
holding, do Programa Energia da Vida. O objetivo 
desse programa é incentivar, nos colaboradores, a 
autogestão da saúde, reforçando o papel pessoal 
na prevenção de acidentes e na melhoria de 
qualidade de vida, contribuindo também para o 
progresso no clima organizacional. Conheça,  
em detalhes, as ações da Companhia, ao longo  
deste relatório.

2  Benchmark – Melhor referencial comparativo obtido no processo de benchmarking: 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.



CELPE – Relatório Socioambiental 2007          13

1.6 Missão

Ser uma empresa de referência na distribuição de 
energia. Ser a luz do Estado de Pernambuco, contribuindo 
para o seu desenvolvimento.

1.7 visão

Universalizar o fornecimento de energia com qualidade 
até 2011.

1.8 PrinCíPios e valores

O Grupo Neoenergia atua na distribuição, geração, 
transmissão e comercialização de energia, com 
compromisso de atender a todos os seus clientes com 
serviços de qualidade, os menores preços possíveis e justa 
remuneração aos acionistas.

Princípios Éticos
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 qualquer tipo de benefício 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 de 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.

1.9 organização e gestão

A Celpe estrutura seu planejamento estratégico dentro da 
visão de que deverá atingir a universalização da distribuição 
de energia em sua área de cobertura até 2011. Para 
isso, mantém um rigoroso acompanhamento das normas 
regulatórias da Aneel e mantém estreito diálogo com seus 
públicos de relacionamento.

Para garantir a atualização permanente de sua atuação 
diante dos marcos regulatórios, a Celpe é associada às 
entidades representativas do setor, além de ativa participante 
nos congressos e seminários que debatem energia elétrica 
no Brasil e em sua região de atuação. 

A Celpe busca construir seu modelo de negócio baseado 
na sustentabilidade econômica, ambiental e social. Sua 
reputação de empresa líder é garantida pela competência de 
suas instâncias técnicas, que a mantêm na vanguarda em 
todos os setores estratégicos do negócio.

A forte aplicação de ferramentas tecnológicas oferece, 
tanto à sociedade do Estado de Pernambuco quanto aos 
investidores públicos e privados de sua área de cobertura, 
a segurança para empreender e a garantia da qualidade no 
fornecimento de energia. 

Ao longo dos 42 anos de história da Companhia, sua 
gestão foi sempre focada no desenvolvimento regional e em 
sua capacidade de suprir as necessidades crescentes de um 
mercado em expansão. 

Compõem a forma de gestão da Empresa, além 
do planejamento estratégico, processos, políticas, um 
sistema de liderança focado em resultados e a inserção da 
sustentabilidade e das demandas dos diversos públicos de 
relacionamento no mapa estratégico da Celpe.
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1.9.1 Planejamento estratégico

Preparada para um ambiente em evolução
A análise do macroambiente de atuação da Celpe é feita por 

seus especialistas desde 1998. São identificadas e analisadas 
as variáveis macroeconômicas, demográficas e sociais nos 
âmbitos estadual e nacional, que impactam no negócio da 
Empresa, considerando aspectos regulatórios e ambientais.

A Celpe, como concessionária do serviço de distribuição 
de energia elétrica, atua em ambiente altamente regulado, 
no âmbito nacional, por meio da Aneel, autarquia federal. 
Portanto, segue as determinações da agência reguladora, que 
estabelece padrões de qualidade mínimos no atendimento ao 
consumidor, a qualidade e a conformidade do produto, os prazos 
de atendimento e a resposta a cada uma das solicitações dos 
consumidores em sua área de concessão.

Esse ambiente de transformações e outros aspectos 
específicos do setor levaram a Celpe a fazer um 
acompanhamento diário das mudanças regulatórias do setor e 
analisar as informações levantadas, de forma proativa, visando 
compatibilizar as novas normas, ou as já existentes, com a 
realidade da atividade. Para isso, a Empresa mantém uma 
interação contínua com o órgão regulador, promove seminários 
internos sobre legislação, participa em fóruns da Associação 
Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), para 
discutir, analisar e sugerir melhorias no setor elétrico, e participa 
em seminários externos. 

A Celpe realiza anualmente estudos e pesquisas para 
aprofundar o conhecimento de seu mercado, com apoio 
de consultorias especializadas. Desde 1970, os métodos 
estatísticos e as ferramentas da Empresa vêm sendo 
aprimorados, com a utilização dos dados de consumo, 
número de clientes, população e PIB. As mudanças 
detectadas no perfil de cada segmento antecipam ações 
que buscam minimizar a migração de clientes para outros 
fornecedores de energia elétrica. 

Os estudos de mercado são utilizados para a elaboração do 
Planejamento Estratégico e do Orçamento Empresarial (definição 
dos investimentos, da compra de energia, das despesas 
operacionais e do faturamento por segmento de mercado). 

As áreas de planejamento de investimento e financeira 
analisam os investimentos necessários para atender a todos os 
pedidos de ligação de clientes de baixa tensão sem ônus para 
o solicitante e para cumprir as metas estipuladas do programa 
federal Luz para Todos.

A Unidade de Meio Ambiente (Eima) analisa as variáveis 
decorrentes da análise dos aspectos ambientais, que impactam 
o mercado de atuação, e a crescente sensibilização da 
sociedade para as questões ambientais.

Os pontos fortes e as oportunidades de melhoria dos 
aspectos do macroambiente e de mercado analisados são 
identificados, por meio da Análise SWOT, tornando-se insumos 
para o Planejamento Estratégico. O ambiente interno é analisado 
de acordo com os critérios de excelência da Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ) e com o desempenho da Empresa, de forma 
a identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, 
que são insumos para o Plano Estratégico.

 
Considerando a missão e a visão estabelecidas e as 

demais diretrizes estratégicas e orçamentárias da holding e 
subsidiado pelas análises dos ambientes externo e interno e 
das necessidades das partes interessadas, o Comitê do Sistema 
Integrado de Gestão (SIG) elabora proposta de Mapa Estratégico, 
no qual são definidas as macroestratégias e as estratégias 
da Empresa, baseado na metodologia do Balanced Scorecard 
(BSC), de acordo com as seguintes perspectivas: Financeira, 
Cliente, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento. 

Os indicadores também são definidos considerando-se 
as estratégias adotadas, o desempenho organizacional e os 
referenciais comparativos, sendo que, para cada estratégia, 
é nomeado como responsável um superintendente ou o 
presidente. A minuta do Mapa Estratégico e os indicadores são 
encaminhados à Alta Direção da Celpe e da Neoenergia para 
avaliação e aprovação. 

Além disso, os clientes, os fornecedores e a sociedade são 
envolvidos no processo de formulação das estratégias, de forma 
indireta, por meio de pesquisas de satisfação, de avaliação 
do desempenho dos fornecedores e de identificação das 
necessidades das comunidades.

Os acionistas, representados pelo Conselho de 
Administração, interagem com a direção da Celpe definindo 
as diretrizes e aprovando as estratégias formuladas. 
O controle das práticas envolvidas na formulação das 
estratégias é realizado por meio de atas, planos de ação, 
cronogramas e outros controles.

O processo de planejamento é conduzido pela 
Superintendência de Planejamento e Controle, que, anualmente, 
coordena as atividades de desdobramento das estratégias com 
o Comitê SIG, utilizando-se da metodologia de brainstorm,  
tendo por base o BSC.
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Com a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade 
(SGQ), em 2005, foram padronizados os procedimentos 
relacionados com o Planejamento Estratégico e o Controle 
de Gestão (GS01.01-00.003). O controle dessas práticas é 
realizado, anualmente, em auditorias internas e externas.

As metas estabelecidas são desdobradas, em primeiro 
nível, para as superintendências, durante reuniões com a 
diretoria da Celpe, e aprovadas pela Neoenergia. Em seguida, 
as metas dos departamentos são alinhadas com as metas das 
respectivas superintendências. 

A Celpe realiza, anualmente, desde 2002, levantamento das 
necessidades de investimentos das diversas áreas da Empresa, 
consolidando no Plano de Necessidades de Investimento — que 
é submetido à apreciação da Neoenergia para definição do 
teto de investimento —, de forma a priorizar, proativamente, os 
aspectos regulatórios e contratuais. Após o estabelecimento do 
teto, são realizados ajustes pelas áreas, e é elaborado o Plano de 
Investimento. As áreas são orientadas na elaboração do Custeio, 
e, em seguida, é consolidado o Orçamento de Investimentos 
para ser submetido à aprovação da Neoenergia.

1.9.2 gestão por Processos
A Celpe tem seus Processos de Agregação de 

Valor classificados em três grupos. No primeiro, estão 
os Processos Principais do Negócio, relacionados 
ao desempenho e à capacidade da rede elétrica, à 
comercialização e ao relacionamento com os clientes. 
No segundo grupo, os Processos de Apoio, que dão 
sustentabilidade à operacionalização dos Processos 
Principais e a si próprios. E, por fim, o Processo Estratégico, 
que visa prevenir a Celpe dos riscos regulatórios.

A melhoria e a padronização desses processos são 
feitas por meio do Projeto de Melhores Práticas, utilizando, 
na incorporação de conhecimentos, as normas ISO 9001 e 
14001. Incluem-se processos como recuperação de perdas, 
teleatendimento, faturamento, leitura, operação e redução  
na inadimplência. 

Além das reuniões de análises críticas, feitas de acordo 
com as normas técnicas, os envolvidos nos processos 
participam de constante atualização, em prêmios de 
Qualidade, como PGQP, PNQ e Abradee, buscando 
oportunidade de analisar e propor melhorias nos processos 
da Empresa.

Desde janeiro de 2007, as prestadoras de serviço-
âncora passaram a receber as informações do planejamento 
financeiro anual de serviços, com previsão dos gastos 
do ano seguinte, de forma a introduzi-las no processo 
de planejamento. No caso dos fornecedores de materiais 
e equipamentos, são enviadas avaliações industriais 
periódicas, com o objetivo de aumentar o grau de 
confiabilidade dos produtos fornecidos e reduzir custos. 

A avaliação do nível de qualidade e segurança das 
prestadoras de serviço-âncora é feita trimestralmente pelo 
sistema de Gestão Integrada da Fiscalização de Serviços 
(Gifs), implantado em março de 2007. As prestadoras 
recebem os manuais de procedimentos da Celpe — Saúde 
e Segurança, Código de Ética, Meio Ambiente, Política 
de Segurança da Informação e as Condições Gerais de 
Fornecimento — anexados ao contrato.

1.9.3 Políticas

segurança da informação
A Política de Segurança da Informação, criada pela 

Neoenergia, é dirigida a todos os colaboradores do Grupo 
e tem como objetivo principal reforçar a importância da 
informação como um patrimônio vital para os negócios, 
pela qual todos são responsáveis. A intenção é estimular 
a conscientização dos colaboradores no cuidado com as 
informações, desde a criação até o armazenamento, a 
divulgação e o descarte.

Além disso, também tem a finalidade de fixar os 
princípios da Segurança (disponibilidade, integridade e 
confidencialidade), orientar os colaboradores a conhecerem 
os normativos relacionados ao tema e demonstrar que 
a segurança da informação está voltada para pessoas, 
processos e tecnologias.

saúde e segurança 
O controle dos riscos, a prevenção dos acidentes, a 

melhoria contínua das condições de trabalho e a preservação 
do meio ambiente estão presentes em todas as ações e 
decisões que a Celpe toma. O Grupo Neoenergia assegura 
seu compromisso com as seguintes linhas de atuação:

•  Adotar a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, 
a redução dos riscos ambientais e a otimização da 
qualidade de vida dos seus colaboradores como diretrizes 
empresariais permanentes.

•  Projetar, construir, manter e operar suas instalações de 
forma a assegurar a integridade física dos colaboradores 
(próprios e das empresas prestadoras de serviços) e da 
comunidade em geral.
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•  Exigir que o padrão de serviços, bem como o controle de 
riscos de acidentes e doenças ocupacionais das empresas 
prestadoras de serviços, seja equivalente ao praticado 
pelas empresas do Grupo Neoenergia.

•  Disseminar, na comunidade, a responsabilidade pelas 
ações preventivas quanto aos riscos decorrentes da 
energia elétrica por meio de campanhas permanentes.

•  Garantir, aos colaboradores próprios e de empresas 
prestadoras de serviços, o direito de interromper suas 
tarefas sempre que constatadas evidências de riscos 
graves e iminentes para a sua saúde e segurança pessoal 
ou para a de terceiros.

•  Cumprir a legislação vigente, as Normas Regulamentadoras 
(NRs) e os preceitos internos aplicáveis

Meio ambiente 
A Celpe atua para aperfeiçoar continuamente a relação 

entre seus empreendimentos e as questões socioambientais, 
visando colaborar com a preservação do meio ambiente e 
com a busca de um futuro com melhor qualidade de vida, 
baseada nos seguintes compromissos: 

1.  Cumprir a legislação, as normas e os regulamentos ambientais; 
2.  Incluir, no seu planejamento empresarial, os componentes 

ambientais; 
3.  Melhorar continuamente o desempenho da gestão ambiental; 
4.  Utilizar métodos de trabalho e materiais que previnam, 

reduzam ou controlem a poluição;    
5.  Assegurar que os fornecedores de serviços e produtos 

adotem procedimentos ambientais compatíveis com os 
praticados pela Empresa;   

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

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

responsabilidade social e sustentabilidade
O Grupo Neoenergia adota o modelo de gestão 

socialmente responsável em todas as suas atividades, 
construído permanentemente na relação das empresas com 
os seus diferentes públicos, visando à adição de valor ao 
negócio e à contribuição para uma sociedade sustentável. 

Macrodiretrizes Corporativas 
As empresas do Grupo Neoenergia: 

•  Inserem a Responsabilidade Social em seu Planejamento 
Estratégico, definindo estratégias, processos de gestão e 
objetivos corporativos que reafirmam essa prática como 
elemento da identidade e da cultura organizacional. 

•  Implementam suas ações de Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade por meio de um programa estruturado, 
com envolvimento de todas as áreas, sendo coordenado 
por área específica em cada empresa. 

•  Adotam mecanismos de diálogo com seus diferentes 
públicos, que viabilizam:

1. Expressar a sua identidade (Princípios e Valores); 
2.  Considerar os interesses legítimos desses públicos em 

planos e práticas de negócio; 
3.  Promover a melhoria da sua performance nas 

dimensões econômica, social e ambiental;
4.  Articular redes de parceiros em torno da criação de 

valor socioambiental; e
5.  Consolidar a reputação de uma gestão moderna e 

competente, capaz de gerar resultados relevantes nas 
dimensões econômica, social e ambiental. 

Política da Qualidade 
São princípios da Política da Qualidade da Celpe:

• Cumprir a legislação, as normas e os regulamentos pertinentes.
•  Considerar, em seu planejamento empresarial, os 

propósitos do Sistema de Gestão da Qualidade.  
• Buscar a melhoria contínua do desempenho empresarial. 
• Incentivar a comunicação com as partes interessadas. 
• Promover a satisfação dos clientes. 
•  Garantir a segurança, a saúde ocupacional e a preservação 

do meio ambiente.
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desenvolvimento Profissional e Capacitação
A Celpe não tem política específica para contratação de 

empregados locais. A Empresa recruta pessoas com base 
nos requisitos internos exigidos para preenchimento das 
vagas e no respeito à diversidade, conforme estabelecido em 
seu Código de Ética. Na Empresa, existem três modalidades 
de recrutamento:

•  Suficiência: quando um colaborador do mesmo 
departamento preenche os requisitos da vaga.

•  Interno: quando a vaga é divulgada entre as empresas  
da holding para os colaboradores participarem do  
processo seletivo.

•  Externo: captação de profissionais no mercado externo.  

Outros documentos direcionadores das ações e que 
norteiam a Gestão da Celpe são a Cartilha Gestão de 
Pessoas, o Manual de Comportamento Ambiental e o Código 
de Ética. Esses documentos são de conhecimento de todos 
os empregados e estão disponíveis no site da Empresa: 
www.celpe.com.br. Mais informações também podem ser 
obtidas pelo e-mail celpe@celpe.com.br. 

1.9.4 sistema de liderança
O Sistema de Liderança e a estrutura organizacional 

da Celpe encontram-se alinhados, a fim de garantir o foco 
permanente no cliente e o atendimento das expectativas de 
desempenho da Empresa, no curto e no longo prazo. 

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. O comprometimento de cada executivo 
se evidencia, também, por sua liderança pessoal e sua 
responsabilidade na condução dos processos de auto-avaliação 
e de melhorias em suas próprias áreas. A participação da Alta 
Direção no exercício de uma liderança eficaz, na internalização, 
na disseminação e na prática de diretrizes e valores garante a 
eficácia do sistema, levando em consideração as necessidades 
de todas as partes interessadas.

O Sistema de Liderança da Celpe incentiva o 
desenvolvimento de uma cultura proativa e ágil, envolvendo 
todos os colaboradores da Empresa na concretização de 
suas estratégias, sendo representado pelos seguintes 
componentes: Estrutura Formal de Liderança (constituído 
pela hierarquia matricial, apresentada no organograma 
da Empresa) e Estrutura de Comitês, Comissões e Grupos 
de Trabalho (formado para atender ao escopo específico, 
podendo ser permanente, no caso dos Comitês e das 
Comissões, ou temporário, no caso dos Grupos de Trabalho).

As estratégias empresariais são acompanhadas por 
meio da metodologia BSC, implantada em 2003, sendo 
anualmente melhorada. Em 2006, foi implantado o sistema 
Liderança Unida para Resultados (LUR). Nesse sistema, 
mensalmente são registradas todas as informações 
referentes aos indicadores relacionados às estratégias. Em 
2007, foi adquirido módulo do sistema SAP/R3 que integra 
o sistema Gestão por Objetivos (GPO) ao BSC. Tal decisão 
visou a uma maior consistência do acompanhamento das 
estratégias, preparando, antecipadamente, a Organização 
para um ambiente de maior exigência empresarial.

Os objetivos corporativos são acompanhados, 
mensalmente, desde 2000. Tal prática vem sendo 
aprimorada anualmente, e, em 2006, foi implantado o 
sistema informatizado GPO, que facilitou o controle de 
desempenho. Em 2007, essas informações estiveram 
também no sistema SAP/R3, integrando as informações de 
objetivos e estratégias.

Por meio do sistema GPO, ao final de cada ano, são 
apurados os resultados de cada área, os quais se relacionam 
com a remuneração variável para os executivos e com a 
participação nos lucros/resultados para os empregados, 
como reconhecimento a todos os que alcançaram ou 
superaram as metas estabelecidas.  



CELPE – Relatório Socioambiental 2007          18

1.9.5 gestão com foco em sustentabilidade do grupo neoenergia
A Celpe, como empresa do Grupo Neoenergia, segue as diretrizes estabelecidas na Política de Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade da holding. A Empresa tem a Responsabilidade Social como uma de suas macroestratégias no seu Mapa Estratégico.  
Os processos internos abrangem ações que procuram atender aos Indicadores Ethos, GRI e Pacto Global. Veja o Mapa a seguir: 

macRoestRatÉgias maPa estRatÉgico 2007

satisfação dos clientes RemuneRação dos acionistas ResPonsabilidade social desenvolvimento PRofissional

aumentar o ebitda aumentar o lucro líquido Reduzir as despesas operacionais

atender aos interesses da sociedade, respeitando as 
exigências regulatórias

fortalecer a imagem e o reconhecimento  
do cliente e da sociedade

melhorar a administração 
do faturamento e da 

arrecadação

melhorar o desempenho no 
contexto regulatório

aprimorar o 
gerenciamento das perdas 

de receitas

otimizar a captação de 
recursos financeiros

melhorar as ações 
voltadas à saúde e 

segurança

garantir a qualidade  
e eficiência do  

sistema elétrico

melhorar os serviços de 
suprimentos e logística

melhorar a atuação como 
empresa socialmente 

responsável

aperfeiçoar o sistema  
de gestão

alinhar pessoas, cultura e 
estratégias

melhorar a qualidade dos 
fornecedores de serviços
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1.10 resPonsabilidade CoM os  
PúbliCos estratÉgiCos

A Celpe e as empresas do Grupo Neoenergia trabalham 
as questões de Responsabilidade Social inerentes aos seus 
negócios nos seguintes temas e públicos: 

Valores, Transparência e Governança Corporativa
Relacionamento pautado por princípios éticos e 

transparência no diálogo permanente com seus públicos, 
inserindo a componente da Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade em sua Missão, sua Visão, seus Princípios, 
seus Valores e seu Código de Ética. 

Colaboradores
Gestão participativa de diálogo e respeito com seus 

colaboradores, investindo no desenvolvimento pessoal e 
profissional, bem como na melhoria da qualidade de vida e  
das condições de trabalho.

 
Meio Ambiente 
Gestão das suas atividades visando identificar impactos 

ambientais, minimizando aqueles que são negativos e 
maximizando os positivos, conforme diretrizes estabelecidas 
em sua Política de Meio Ambiente. 

Fornecedores 
Relacionamento com seus fornecedores de produtos e 

serviços tendo como base o conceito de “parceria”, em que 
transmite seus Princípios, seus Valores e seu Código de Ética 
e as diretrizes de Responsabilidade Social e Sustentabilidade 
a toda a sua cadeia produtiva. 

Clientes 
Investimento permanente na melhoria da qualidade e 

sustentabilidade de seus produtos e serviços, promovendo 
a comunicação transparente e eficaz em seus canais de 
relacionamento para assegurar a excelência no atendimento, 
o uso eficiente e seguro da energia elétrica e a satisfação de 
seus clientes. 

Governo e Sociedade 
Relacionamento ético e responsável com o Poder Público, 

cumprindo as leis e mantendo interações dinâmicas com 
seus representantes, visando à constante melhoria das 
condições sociais e políticas do País. 

Comunidade 
Investimento em projetos sociais sustentáveis nas 

comunidades nas quais atua baseado na consciência de que 
o sucesso empresarial está atrelado ao desenvolvimento da 
sociedade. A estratégia de implementação dos projetos está 
pautada no respeito aos costumes e às culturas locais, no 
desenvolvimento da educação e na disseminação de valores 
sociais como agente transformador.  

1.10.1 definição e engajamento dos Principais 
Públicos de relacionamento

A definição dos públicos de relacionamento ocorre 
conforme sugestão da Aneel. São públicos que têm uma 
interação direta com a Empresa e trazem uma série de 
expectativas, sugestões, reclamações e, também, elogios. 
Além daqueles já citados anteriormente, temos os acionistas 
e investidores, os sindicatos e a imprensa. O engajamento 
é feito por meio de formas variadas e procura atender às 
necessidades particulares de cada um deles. A comunidade, 
por exemplo, é convidada a participar de diversos programas 
da Empresa e também pode sugerir novos projetos e solicitar 
patrocínios ou apoios. O importante é que sempre há diálogo 
e busca de soluções para ambas as partes, e isso ocorre 
com todos os públicos de relacionamento da Celpe.  

1.10.2 Canais de relacionamento

1.10.2.1 acionistas e investidores
A Companhia prima pela comunicação precisa, ética e 

transparente com seus acionistas e investidores. Eles fazem o 
acompanhamento das atividades empresariais e do desempenho 
da Celpe, por meio das superintendências Financeira e de 
Relação com Investidores e de Planejamento e Controle. 

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 pela Internet, desde 2003.

A comunicação também ocorre em reuniões realizadas 
na Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento 
do Mercado de Capitais (Apimec). Os resultados do Grupo 
Neoenergia são apresentados, e acionistas, investidores e público 
especializado podem esclarecer suas dúvidas sobre os negócios 
das diversas empresas do Grupo.
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1.10.2.2 Clientes e Comunidade 
Devido à abrangência de sua área de concessão e 

atendimento, os clientes e a comunidade são públicos 
que podem ser considerados os mesmos para a Celpe. 
Preocupada com a melhor prestação de serviços e as 
principais necessidades deles, a Empresa mantém  
diversos canais de relacionamento.  

entre eles, destacamos:

•  Agências de atendimento: são 45 espalhadas em todo o 
Estado, com disponibilização de livro de manifestação por 
parte dos clientes.

•  Teleatendimento: são realizados cerca de 5,9 milhões de 
atendimentos por ano.

•  Internet: cerca de 1,1 milhão de atendimentos em 2007. 
•  Pontos Celpe: 74 pontos de atendimento credenciados; 
• Totens de auto-atendimento: 48.
•  Pontos Celpe Serviços credenciados para realização de 

serviços e arrecadação: 93.
•  Analistas de relacionamento e vendas, para grandes 

clientes corporativos.
• Analistas comerciais de atendimento a comunidades especiais.
•  Agentes Celpe (adolescentes das comunidades nas quais a 

Empresa atua, treinados para orientar os consumidores de 
baixo poder aquisitivo quanto ao uso racional da energia, 
contribuindo para a mudança de hábitos de consumo e a 
preservação do meio ambiente): 70.

E, também, o Conselho de Consumidores, instituído 
desde 1996, tem por objetivo ouvir os cidadãos em caráter 
consultivo sobre questões ligadas a fornecimento, tarifas e 
adequação dos serviços ao consumidor final. É composto por 
representantes das classes residencial, comercial, industrial, 
rural, do Poder Público e do Procon estadual, em que cada 
classe tem direito a um assento como membro titular, tendo 
mais um suplente correspondente.

 A Empresa também identifica necessidades e 
expectativas dos clientes com pesquisas qualitativas 
e quantitativas e pela interação dos executivos com a 
população através do Projeto Aproximação, em uma iniciativa 
pioneira no Estado de Pernambuco. 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. Essas pesquisas estão mais bem 
detalhadas no capítulo Dimensão Social e Setorial.

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

1.10.2.3 fornecedores 
Os principais canais de relacionamento com os 

fornecedores são o website, o Sistema de Compras 
Eletrônicas (e-procurement), o Sistema de Cadastramento 
de Terceiros (cadterceiros@celpe.com.br) e contatos 
pessoais. Também são realizados seminários técnicos para 
treinamento, reuniões e fiscalização dos serviços prestados. 

Além do Departamento de Suprimentos, foi criado 
o Departamento de 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 dos clientes 
externos da Celpe. Os resultados dessas verificações são 
discutidos em reuniões trimestrais, que possibilitam a 
discussão de cláusulas contratuais e dos critérios éticos de 
fornecimento do insumo ou serviço.
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1.10.2.4 Colaboradores 
A Empresa dispõe de diversas formas de relacionamento com seus colaboradores. São realizadas reuniões anuais com a Alta 

Administração para o debate de temas importantes, e uma Carta do Presidente é enviada sempre que há informações relevantes, 
como o lançamento de desafios, decisões estratégicas e mensagens comemorativas. 

Outra forma é a avaliação sobre a Empresa, feita por uma pesquisa de clima organizacional realizada a cada dois anos.

A forma mais rápida de comunicação ocorre pela Intranet ou pelo e-mail, pois cerca de 70% dos colaboradores dispõem desses recursos.

canais de comunicação – neoeneRgia

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 os colaboradores da holding e as 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 do 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 posicionamento 
de suas empresas.

Agentes de 
Comunicação Interna

Colaboradores/Parceiros Contínuo Disseminar informações da área de Comunicação Interna a todos os 
colaboradores da Empresa.
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O presente relatório também é um importante canal de 
comunicação com os colaboradores e demais públicos de 
relacionamento da Celpe. Ele é disponibilizado por e-mail  
a todo o corpo funcional e na Internet no site  
www.celpe.com.br/linkEnergiaParaCrescer/BalancoSocial.

1.10.2.5 sindicatos
A Celpe e os empregados que representam a direção 

sindical mantêm um fórum permanente de discussão para 
tratar de temas diversos, como campanha salarial, acordo 
coletivo de trabalho, participação nos lucros ou resultados, 
planos de previdência e de saúde, entre outros considerados 
relevantes. As negociações são realizadas com o Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Pernambuco 
(Sindurb-PE).

A Empresa dispõe de Acordo Coletivo de Trabalho anual 
firmado com o sindicato. O acordo se aplica a todos os 
colaboradores da Empresa e aos novos admitidos durante a 
sua vigência. O ACT de 2007/2008 não foi fechado no ano 
de 2007, sendo a negociação entre as partes estendida até o 
início de 2008.

A legislação reconhece o direito de liberdade de associação, 
e a Empresa respeita esse direito. Do total de empregados, 
100% desfrutam do direito de liberdade de associação. O Acordo 
Coletivo 2006/2007 abrange 100% dos colaboradores, dos 
quais 54,59% são sindicalizados.

1.10.2.6 sociedade
O Programa de Responsabilidade Social da Celpe, 

Energia para Crescer, investe em comunidades por meio 
de projetos sociais próprios e por meio de organizações 
não-governamentais nas áreas de educação, cultura e meio 
ambiente, com vistas à inclusão social e à sustentabilidade. 

As entidades parceiras da Empresa em 2007 foram: o 
Instituto Ayrton Senna, com o Programa Educação pela Arte; 
a Associação Junior Achievement Pernambuco, que trabalha 
o empreendedorismo nos jovens a partir da atuação de 
colaboradores voluntários da Empresa; o Instituto Qualidade 
no Ensino (IQE), que contribui para a melhoria do ensino e da 
aprendizagem nas escolas públicas do Estado; a Associação 
Beneficente Criança Cidadã, com o projeto Orquestra Criança 
Cidadã dos Meninos do Coque; o Lar do Neném, entidade 
que acolhe crianças vítimas de destituição de pátrio poder; 
o Movimento Pró-Criança; a Organização Auxílio Fraterno; 
a Criança Cidadã; e a Pastoral da Criança, sendo as últimas 
quatro instituições beneficiadas com a doação financeira dos 
clientes da Companhia por meio da fatura de energia, pelo 
Projeto Clarear.

Outros projetos são realizados pela Empresa em parceria 
com as comunidades de baixo poder aquisitivo, visando 
estreitar o relacionamento e disseminar conceitos do uso 
seguro e eficiente da energia e de empreendedorismo. 
Alguns projetos também têm como foco a geração de 
emprego e o aumento da renda da população. Em 2007, 
foram desenvolvidos: Luz no Empreendedorismo, Ação 
Integrada Celpe, Redes, Conhecendo a Celpe, Agente 
Multiplicador, Mutirão de Regularização e Comunidade  
On-line (telecentros comunitários). 

Mais detalhes sobre os projetos estão contemplados na 
Dimensão Social e Setorial ou pelo e-mail  
patrocinio@celpe.com.br.

 
1.10.2.7 Poder Público

O relacionamento ocorre através de programas realizados 
em parceria direta com os governos federal, estadual, municipal. 
Alguns exemplos são o Programa Luz para Todos, de âmbito 
federal, e programas de eficiência energética e pesquisa 
e desenvolvimento junto a órgãos estaduais, municipais, 
universidades etc. 

A Aneel atua de forma intensa por meio do estabelecimento 
de novas regras e tarifas. A Empresa participa ativamente desse 
processo trocando informações com a agência através da 
Superintendência de Regulação.

A Empresa, através do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), apóia 
o Projeto Tamar.  

Outras parcerias importantes foram firmadas pela holding e 
pelas distribuidoras, como é o caso da parceria com o Ministério 
de Desenvolvimento Social, em 2006, para ampliar o acesso 
da população de baixa renda à tarifa social e aos programas 
de eficiência energética; e a parceria com o Ministério de Meio 
Ambiente, também em 2006, para a troca de refrigeradores 
antigos por novos, nas comunidades carentes, e a destinação 
adequada do gás clorofluorcarbono (CFC).
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1.10.2.8 imprensa
O relacionamento é feito por meio da assessoria de 

imprensa, que 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 os jornais, as rádios, as 
televisões e a mídia digital. 

Entre os meses de janeiro e dezembro de 2007, a 
Celpe foi citada em um total de 6.841 inserções, sendo 
960 positivas, 4.201 neutras e 1.680 negativas. Na mídia 
impressa, foram publicados 3.024 textos relacionados à 
Empresa. Nas rádios, 3.152 reportagens ou comentários.  
Já nas televisões, a Celpe apareceu em 665 inserções.

1.10.3 Principais demandas do  
1° encontro Celpe de stakeholders

No encontro realizado no dia 25 de fevereiro de 2008 na 
Celpe, para avaliação do Balanço Social e Ambiental 2006, 
foram formados três grupos (Econômico, Ambiental e Social), 
e cada um destacou suas demandas. 

O Grupo Econômico apontou necessidade de melhores 
esclarecimentos sobre a composição da tarifa, a distribuição 
dos investimentos da Celpe e alguns detalhes sobre a 
natureza do contrato com fornecedores e terceirizados.  
O Grupo Ambiental solicitou um melhor detalhamento sobre 
os programas ambientais, levantou questões sobre energias 
renováveis e sugeriu esclarecimentos adicionais e conexão 
com outras informações contidas no relatório e que estão 
em outros capítulos ou tabelas (por exemplo, Balanço Social 
Ibase). O Grupo Social, assim como os demais, elogiou a 
parte referente ao Desempenho Social e solicitou melhor e 
mais divulgação do relatório, depoimentos de beneficiados 
pelos programas apoiados pela Celpe e formas de obter 
novos patrocínios. 

 
depoimentos de colaboradores:

“O Balanço Social é uma importante ferramenta 
de gestão e de consulta por evidenciar o compromisso 
da Empresa com o crescimento da Região, através da 
descrição objetiva das estratégias corporativas e das ações 
desenvolvidas para os diversos setores da sociedade. 
Como documento elaborado pelos colaboradores, permite 
a identificação das melhores práticas, bem como das 
oportunidades de melhoria dos processos, contribuindo para 
a constante busca pela excelência na prestação de nossos 
serviços, com qualidade e responsabilidade socioambiental.”

Anapaula Nobre – Gestora da Unidade de Planejamento 
da Manutenção do Sistema de Transmissão e Distribuição

“O Balanço Social é utilizado como fonte de pesquisa dos 
diversos grupos de trabalho, com a finalidade de elaborar os 
Relatórios de Gestão a serem encaminhados para os prêmios 
de qualidade da gestão, tais como: Prêmio de Gestão da 
Qualidade Pernambuco (PGQP), Prêmio Abradee de Qualidade 
e Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ).”

Álvaro de Araújo Cavalcanti – Gestor de Planejamento 
Estratégico e Controle da Gestão 

“Acho importante a utilização do Balanço Social, visto 
que se trata de um demonstrativo significativo em que 
constam informações relacionadas a projetos, benefícios 
e ações sociais realizados pela Empresa. Isso contribui 
para a visão sistêmica dos colaboradores, além de alertar 
para a ampliação do exercício da Responsabilidade Social 
e conhecimento desta pela sociedade. Pelas informações 
existentes, serve-nos como fonte de consulta para a gestão, 
proposição de melhorias e para melhor entendimento de 
cada questão explicitada. Agora, penso que poderia ser 
mais bem explorado, detalhado com os colaboradores, 
massificado, para que viabilize a participação dos 
colaboradores em apresentar propostas e divulgação das 
realizações da Empresa.”

Simone Carvalho – Analista da Unidade de  
Saúde Ocupacional 

depoimentos de outros públicos de relacionamento:

“Uma ótima iniciativa de melhorar os vínculos entre as 
partes que influenciam o negócio da Empresa. Parabéns!” 

Saritta Falcão Brito – Coordenadora Técnica da 
Organização Não-Governamental Ação Empresarial pela 
Cidadania em Pernambuco

“É importante perceber a preocupação da Empresa em 
criar canais diretos de comunicação com os vários atores 
envolvidos, ao mesmo tempo em que cria condições para 
que esses atores também se conheçam. Como exemplo, 
destaco um contato realizado com alguém que pode se 
tornar um novo parceiro do trabalho que desenvolvo na 
minha organização. Essa troca e comunhão de interesses é 
muito interessante e deve ser estimulada.”

Maria Betânia Tenório Pessoa – Gestora de Projetos do 
Movimento Pró-Criança

“Acredito que pode contribuir para levar a Celpe a ser 
uma empresa de vanguarda no setor elétrico brasileiro.”

Jorge Vasconcelos de Lima – Diretor da Megaton 
Engenharia
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1.10.4 indicadores Quantitativos de desempenho operacional e de Produtividade
São os resultados oriundos da produtividade obtida no período: o aumento da capacidade instalada, as melhorias da eficiência 

operacional, a ampliação da oferta dos serviços e o valor agregado por unidade produzida e por receita de venda. A capacidade de 
produção deve estar refletida nos dados representativos do parque operacional instalado e da produção.

dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas) 2007 2006 2005

Número de Consumidores Atendidos – Cativos 2.787.092 2.706.126 2.605.286
Número de Consumidores Atendidos – Livres 20 19 12

Número de Localidades Atendidas (municípios) 186 186 186

Número de Empregados Próprios (empregados e menores aprendizes) 1.742 1.686 1.727

Número de Empregados Terceirizados 5.891 5.667 4.496

Número de Escritórios Comerciais (agências de atendimento) 45 45 45

Energia Gerada (GWh) 11 10 9

Energia Comprada (GWh) 10.438 10.130 10.161

1) Itaipu - - -

2) Contratos Inicias - - 2.566,01

3) Contratos Bilaterais 3.527,61 3.431,92 3.443,38

3.1) Com Terceiros 101,02 - -

3.2) Com Parte Relacionada 3.426,59 3.431,92 3.443,38

4) Leilão1 1.721,34 1.852,74 1.852,74

5) Proinfa 95,49 36,23 -

6) CCEAR2 5.530,56 5.019,46 2.174,86

7) Mecanismo de Comercialização de Sobras e Déficits – MCSD (437,06) (210,51) 123,70

Perdas Elétricas Globais (GWh) 1.790 1.867 1.848

Perdas Elétricas – Total (%) sobre o requisito de energia 16,38% 17,76% 18,06%

Perdas Técnicas – (%) sobre o requisito de energia 9,27% 9,34% 9,37%

Perdas Não Técnicas – (%) sobre o requisito de energia 7,11% 8,42% 8,70%

Energia Vendida (GWh) 8.178 7.820 7.814

Residencial 3.022 2.882 2.795

Industrial 1.526 1.455 1.683

Comercial 1.742 1.688 1.617

Rural 543 517 487

Poder Público 462 446 407

Iluminação Pública 386 368 382

Serviço Público 497 463 444

Subestações (em unidades) 123 121 120

Capacidade Instalada (MVA) 2.556,5 2.457 2.451

Linhas de Transmissão (em km) 3.868 3.843 3.787

Rede de Distribuição (em km) 109.183 106.206 100.582

Transformadores de Distribuição (em unidades) 93.259 87.666 80.621

Venda de Energia por Capacidade Instalada (GWh/MVA*No horas/ano) 3,199 3,177 3,210

Energia Vendida por Empregado (MWh) (empregados próprios e menores aprendizes)  4.694,37 4.638,08 4.524,45

Número de Consumidores por Empregado (empregados próprios e menores aprendizes) 1.600 1.605 1.509

Valor Adicionado3/GWh Vendido 17,70 36,05 19,55

DEC (c/supridora) 15,07 15,82 12,95

FEC (c/supridora) 8,24 9,37 7,97

DEC (s/supridora) 14,89 15,49 12,42

FEC (s/supridora) 7,67 8,81 7,47

1 Inclusive Leilão das Geradoras Federais (ano 2002).
2 Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente Regulado.
3 Obtido da Demonstração de Valor Adicionado (DVA).
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A estrutura de Governança Corporativa adotada pela Celpe 
segue as práticas de Governança do Grupo Neoenergia, que 
são orientadas por seus valores e princípios, assegurando a 
seus acionistas o monitoramento do desempenho de suas 
empresas, demonstrando ética, transparência e eqüidade. 
A estrutura é formada pelo Conselho de Administração, que 
fornece o direcionamento estratégico e define as políticas 
da Empresa, zelando pela observância dos propósitos dos 
acionistas, com o suporte do Conselho Fiscal e de três comitês 
estratégicos: Financeiro, de Remuneração e de Auditoria.

es
tR

ut
uR

a 
de

 g
ov

eR
na

nç
a

2



CELPE – Relatório Socioambiental 2007          26

2.1 CoMPosição dos ConselHos de adMinistração e fisCal e da diretoria

Conselho de administração
O Conselho de Administração da Celpe é composto, atualmente, por cinco membros titulares e seus respectivos suplentes, 

representantes da Previ, da Iberdrola e do BB Banco de Investimentos S.A. Esse conselho não possui membros independentes.  
O mandato dos atuais conselheiros foi aprovado na Assembléia Geral Ordinária (AGO) de 2007, pelo período de dois anos, vencendo 
na AGO de 2008. A remuneração global anual dos administradores é de até R$ 2.099.000,00. Foram realizadas nove reuniões durante 
o exercício de 2007. Entre as competências do Conselho de Administração estão: fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
eleger e destituir os diretores; autorizar a contratação de empréstimos em valor superior a R$ 20 milhões; autorizar a alienação, 
oneração, permuta ou aquisição de bens imóveis em valor superior a R$ 500 mil, dentre outras estipuladas no estatuto.

Conselho fiscal 
O Conselho Fiscal é composto por quatro membros titulares e seus respectivos suplentes, os quais representam a Previ, a 

Iberdrola, o BB Banco de Investimentos S.A. e a Acionista Preferencialista, com mandato de um ano, vencendo na AGO de 2008. O 
Conselho Fiscal se reúne bimestralmente. Foram realizadas oito reuniões durante o exercício de 2007.

diretoria
A Diretoria é formada pelo diretor-presidente e por quatro diretores, com mandato de três anos. Além de todas as atribuições 

constantes e previstas no Estatuto Social, compete aos diretores coordenar, planejar e executar as atividades da Companhia, com 
vistas à realização do objeto social.

2.1.2 Composição acionária
Esta informação está disponível no item 1.4.1.4.

2.1.3 Melhores Práticas de governança Corporativa
A estrutura de Governança Corporativa da Celpe dispõe de mecanismos e processos que viabilizam a participação transparente 

e efetiva de todos os níveis decisórios por meio de órgãos colegiados, tais como os Conselhos, Comitês, Comissões e Grupos de 
Trabalho, que funcionam de forma permanente ou temporária. 

Veja no quadro abaixo como são constituídos e como funcionam esses comitês.

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 por cinco membros 
titulares e seus respectivos 
suplentes, sendo representantes da 
Previ, Iberdrola e do BB Banco de 
Investimento S.A., com mandato de 
dois anos.

Bimestral – em 2007, foram 
realizadas nove reuniões
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descrição deveres e Responsabilidades Participantes Periodicidade de Reunião

Conselho Fiscal Órgão independente da Administração, 
cuja principal atribuição é a fiscalização 
dos 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 por quatro membros 
titulares e seus respectivos suplentes 
eleitos em Assembléia Geral Ordinária 
com mandatos de um ano.

Bimestral – em  2007, foram 
realizadas oito reuniões

Reunião da Diretoria 
Executiva

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

Diretor-presidente da Neoenergia, 
diretores-presidentes das 
distribuidoras e diretores de 
Distribuição, de Geração, de Gestão 
de Pessoas e de Administração, 
de Planejamento e Controle, de 
Regulação, e Financeiro e de 
Relações com Investidores.

Semanal

Comitê Executivo SOX Acompanha, avalia e decide sobre 
os trabalhos realizados com vista à 
adequação da Lei Sabarnes-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.

Representantes dos Departamentos 
da Presidência da Celpe e das 
Superintendências.

Anual ou quando necessário

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.

Os comitês devem se reunir 
pelo menos uma vez ao 
ano para análise crítica 
da gestão, mas alguns se 
reúnem mensalmente

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.

 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.

 Trimestral

Comitê de Clima Discute sobre o clima organizacional e 
conhece a percepção dos colaboradores 
em relação aos processos da Empresa.

Colaboradores da presidência e das 
superintendências da Empresa.

Quando necessário
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descrição deveres e Responsabilidades Participantes Periodicidade de Reunião

Comitê de Sucessão Identifica e prepara colaboradores 
potenciais para ocuparem posições  
de liderança de forma planejada, 
contínua, preventiva e, principalmente, 
alinhada com os objetivos, as estratégias 
e os valores corporativos. 

Superintendentes, gerentes e 
gestores da Celpe.

Bimensal ou quando 
necessário

Reunião do Diretor-
Presidente e 
Superintendentes

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

Diretor-Presidente, superintendentes 
e gerentes da presidência.

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.

 Mensal

Representantes do Conselho de Administração da Celpe participam dos Comitês Financeiro, de Auditoria e de Remuneração da 
Neoenergia, garantindo, dessa forma, as boas práticas de Governança Corporativa. 

comitê definição atribuição

Comitê de Auditoria Órgão interno de caráter permanente, 
informativo e consultivo, sem funções 
executivas. É formado por três conselheiros e 
seus respectivos suplentes, que não tenham 
sido nomeados para o exercício de funções 
executivas. O comitê se reúne ordinariamente 
uma vez ao mês. Foram realizadas 14 
reuniões durante o exercício de 2007.

Avalia, fiscaliza e verifica o processo de auditoria interna; 
supervisiona, zela e avalia o grau de cumprimento dos planos 
de auditoria interna e propõe ao Conselho de Administração 
os planos de organização da área de auditoria interna; orienta, 
coordena e avalia os trabalhos dos auditores externos; revisa 
informações econômico-financeiras que serão publicadas e 
avalia as demonstrações contábeis e pareceres dos auditores 
externos; e orienta, coordena e fiscaliza as práticas de boa 
Governança Corporativa.

Comitê Financeiro Órgão interno de caráter permanente, 
informativo e consultivo, sem funções 
executivas. O Comitê Financeiro é formado por 
três membros e seus respectivos suplentes, 
que não tenham sido nomeados para o 
exercício de funções executivas. O Comitê 
Financeiro se reúne ordinariamente com 
48 horas de antecedência da realização da 
Reunião Prévia. Foram realizadas 15 reuniões 
durante o exercício de 2007.

Avalia o processo de seleção de fornecedores de serviços 
financeiros para contratos de valor superior a R$ 1,5 milhão, 
emitindo parecer sobre a melhor proposta; examina questões 
financeiras relevantes e que necessitem de um estudo e/
ou detalhamento adicional de seu impacto; procede com 
estudos, análises e propostas requeridos pelo Conselho de 
Administração relativos a serviços financeiros ou a qualquer 
aspecto a eles relacionados; e determina parâmetros a serem 
estabelecidos no orçamento e na programação financeira anual 
da Companhia. 

Comitê de Remuneração
e Sucessão

Órgão interno de caráter permanente, 
informativo e consultivo, sem funções 
executivas. O Comitê de Remuneração e 
Sucessão é formado por três conselheiros e 
seus respectivos suplentes, que não tenham 
sido nomeados para o exercício de funções 
executivas. Reúne-se ordinariamente a cada 
três meses. Foram realizadas quatro reuniões 
durante o exercício de 2007.

Propõe nível de remuneração para os principais executivos, 
diretores, estatutários e superintendentes, inclusive para 
remuneração variável em função dos resultados obtidos; 
avalia e recomenda os conceitos de classificação de 
desempenho dos resultados de toda a diretoria; subsidia o 
Conselho de Administração na Política de Remuneração dos 
empregados, inclusive para participação nos lucros; procede 
a estudos e análises de propostas requeridos pelo Conselho 
de Administração; propõe políticas e estratégias gerais de 
recursos humanos; planeja e recomenda ações estratégicas 
para sucessão dos membros da Diretoria Executiva e 
superintendentes, incluindo todas as políticas de substituição, 
desligamentos e retenção; propõe políticas de seleção, 
avaliação, desenvolvimento e remuneração dos membros da 
Diretoria Executiva; autoriza a deliberação sobre matérias 
não inclusas na pauta de reunião; e solicita a elaboração de 
pareceres por qualquer consultor especializado ou empresa 
de consultoria, quando se tratar de matéria cujo teor seja 
complexo ou controverso.
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2.1.4 auditoria e Controles internos – lei 
sarbanes-oxley

A partir de 2004, acompanhando o cenário mundial de 
transformações nos sistemas de Governança Corporativa, a 
Celpe iniciou uma série de medidas de aperfeiçoamento em 
seus mecanismos de controle, buscando sempre a maior 
eficiência, transparência e credibilidade na gestão financeira.

Nesse mesmo ano, a Empresa coordenou a realização 
de melhorias desses mecanismos em seis macroprocessos 
operacionais significativos: a Folha de Pagamento, a Receita, 
o Imobilizado, a Demonstração Financeira, a Tesouraria e a 
Tecnologia da Informação.

Agindo de forma proativa, a partir de 2005 a Empresa 
adotou os procedimentos exigidos pela lei norte-americana 
Sarbanes-Oxley para a elaboração de sua documentação 
financeira e na avaliação dos seus processos empresariais.

A Alta Direção da Celpe avançou mais, em 2006, no 
alinhamento, na coesão e na interação das gerências e suas 
equipes, instituindo a reunião semanal para deliberação de 
assuntos de governança pendentes na pauta do momento. 
Essas reuniões, que podem acontecer mais de uma vez 
por semana, são registradas em atas, e suas deliberações, 
repassadas aos gestores e colaboradores, possibilitando 
respostas rápidas às diferentes situações. 

No ano passado, a Companhia manteve sua política de 
aperfeiçoamento dos sistemas de controle e segurança internos, 
com vistas à sua completa adequação à Lei Sarbanes-Oxley. 
Foram iniciados os levantamentos e mapeamentos para 
a ampliação e abrangência desses controles em mais um 
importante ciclo operacional da Empresa.

2.1.5 Código de Conduta
A implantação de uma cultura proativa e ágil, capaz 

de envolver todos os colaboradores da Empresa, exigiu 
naturalmente a adoção de medidas que levassem ao 
estabelecimento consensual de padrões éticos de 
relacionamento, nos diversos níveis organizacionais, como 
requisito fundamental para o êxito das estratégias da Empresa.

Foi criado então, em 2004, o Comitê de Ética, com 
atribuição de revisar o Código de Ética da Empresa 
e fortalecer os princípios e valores profissionais no 
relacionamento interno e com clientes, acionistas, 
fornecedores e sociedade. O Código de Ética e o Estatuto 
Social tornaram-se as normas máximas de conduta em todas 
as suas áreas e em todos os níveis, indistintamente. 

Em 2006, o Código de Ética do Grupo Neoenergia foi 
elaborado e institucionalizado para as empresas da holding, 
substituindo os códigos existentes. A construção do novo 
documento contou com a participação de empregados que 
integram os Comitês de Ética das empresas. Em 2007, o 
Comitê de Ética da Celpe foi reestruturado, com a substituição 
e nomeação de novos membros. Um representante desse 
comitê tem assento no Comitê de Ética da Neoenergia.

Diversos meios de comunicação interna servem como 
suporte para a disseminação dos valores e dos princípios 
organizacionais a toda a força de trabalho da Empresa, tais 
como manuais, revista mensal (EnergiaCelpe) e campanhas 
de divulgação, com cartazes, banners, fôlderes, mouse 
pad, entre outros. Além disso, são realizadas palestras 
magnas dirigidas ao conjunto de executivos e aos demais 
colaboradores da Empresa. 

O documento é disponibilizado no site corporativo e na 
Intranet, além de ser entregue a todos os colaboradores 
no ato da contratação, inclusive para os fornecedores de 
serviço, como parte integrante dos contratos. A partir de 
2006, os fornecedores passaram a assinar uma declaração de 
conhecimento do Código de Ética.

Para o estabelecimento de práticas éticas e 
transparentes no relacionamento com as parcerias 
comerciais e as empresas prestadoras de serviços, foi criado 
o Departamento de Gestão dos Contratos (OGC), em 2006. 
Entre os princípios de relacionamento com os fornecedores, 
destacam-se a objetividade e imparcialidade, desde o 
processo inicial de contratação. As auditorias de segurança 
do trabalho e as inspeções dos contratos realizadas 
sistematicamente pelo OGC verificam continuamente a 
observância e o entendimento dos valores e das diretrizes 
organizacionais da Celpe pelos terceiros. 



CELPE – Relatório Socioambiental 2007          30

2.1.6 gestão de riscos
O gerenciamento de risco na Celpe começa no processo 

de planejamento, com a participação de diversas áreas e 
competências e com a utilização dos instrumentos oferecidos 
pela metodologia Balanced Scorecard (BSC). Desde 2005, 
essa preocupação tem levado a Celpe a se adaptar às 
exigências e regulamentações da Lei Sarbanes-Oxley, que 
cria um ambiente de aversão ao risco na Empresa.

A identificação, classificação e avaliação de riscos é um 
processo contínuo na Companhia e obedece aos mesmos 
princípios de gestão descentralizada que caracteriza a 
sua Governança Corporativa, com o acompanhamento 
e monitoramento de quatro níveis de gestão: o nível dos 
gerentes e gestores, responsáveis pela aplicação das 
normas e dos controles previstos para a sua área; o nível dos 
controles internos; a auditoria interna; e a auditoria externa. 

A responsabilidade pelos controles de risco é 
compartilhada entre gerentes e gestores, que acompanham 
as atividades e asseguram a aplicação dos controles de cada 
processo. A área de controles internos realiza monitoramento 
e mapeamento dos processos como forma de aprimorar os 
controles de risco e eliminar possíveis problemas. Além disso, 
segue os padrões sugeridos pelas auditorias interna e externa 
realizadas nos processos da Empresa. A auditoria interna é 
permanente e segue um plano de trabalho anual e uma matriz 
de classificação de riscos para identificar potenciais impactos 
e probabilidade de ocorrência. Para garantir ainda mais a 
eficácia das ações de gestão de risco e mitigação, a Celpe 
mantém uma auditoria externa que avalia anualmente todos os 
procedimentos e o processo da Empresa.

A metodologia utilizada pela Celpe prevê o levantamento 
dos riscos associados aos recursos e processos críticos do 
negócio nas próprias áreas envolvidas e o debate nas reuniões 
de nivelamento, buscando a melhoria contínua. Utilizando-
se de matrizes de classificação, os riscos detectados são 
avaliados nos seus mais diversos aspectos, tais como a sua 
probabilidade de materialização, mensuração e impactos. 
A melhoria dos sistemas informatizados e a ampliação da 
certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) 
têm sido fundamentais para o avanço no controle dos riscos 
inerentes aos processos da Companhia.

Os riscos externos do negócio são avaliados 
continuamente por todos os executivos. São acompanhadas 
as mudanças regulatórias, as alterações tributárias 
pertinentes, o comportamento dos clientes, devido a fatores 
como renda e clima, e a disponibilidade de outras fontes  
de fornecimento. 

As mudanças observadas a partir do mapeamento 
dessas variáveis são avaliadas no Planejamento Empresarial 
e nas reuniões realizadas mensalmente entre os membros do 
Comitê de Planejamento econômico-financeiro. Os resultados 
dessas avaliações orientam as decisões a serem tomadas de 
forma a melhor adequar o negócio às condições do setor. 

2.2 CoMProMissos CoM  
iniCiativas externas

A Política de Responsabilidade Social do Grupo Neoenergia 
compromete-se com a construção de uma sociedade mais 
inclusiva e sustentável, seja no plano das questões globais, 
seja nas intervenções de nível local. Isso é parte integrante dos 
princípios de Governança Corporativa do Grupo; uma política 
coroada no ano passado com a adesão do Grupo ao Pacto 
Global da ONU, que relaciona dez princípios universais a serem 
respeitados pelas empresas.

 
Com base nesse posicionamento, a Celpe tem participado 

de uma série de entidades ligadas à Responsabilidade 
Social, como a associação ao Instituto Ethos de Empresas 
e Responsabilidade Social e outras, que incentivam as 
empresas a adotarem o desenvolvimento sustentável em 
sua gestão. Além disso, através do Programa Energia para 
Crescer, que tem como foco as áreas de educação, cultura 
e meio ambiente, a Empresa vem investindo em projetos 
sociais próprios e desenvolvidos por organizações não-
governamentais, conforme detalhado em seguida, no capítulo 
Dimensão Social. 

A participação em associações do setor elétrico também 
tem sido intensa, resultando em uma troca importante de 
experiências para a adoção de melhores práticas corporativas.
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2.2.1 Metas do Milênio
A partir de 2004, a Empresa aderiu ao esforço e 
cumprimento dos Oito Objetivos do Milênio, aprovados  
pela ONU em setembro de 2000:

1. Erradicar a extrema pobreza e a fome;
2. Atingir a universalização do Ensino Fundamental;
3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher;
4. Reduzir a mortalidade infantil;
5. Melhorar a saúde materna;
6. Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças;
7. Garantir a sustentabilidade ambiental; e
8. Promover uma parceria mundial para o desenvolvimento.

2.2.2 Pacto global
Em 2007, a Celpe avançou ainda mais no seu 

compromisso com a ética e a Responsabilidade 
Socioambiental aderindo aos Dez Princípios do Pacto Global 
da ONU, derivados da Declaração Universal de Direitos 
Humanos, da Declaração da Organização Internacional 
do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas contra 
a Corrupção: 

Princípios de direitos Humanos
1. Respeitar e proteger os direitos humanos; 
2. Impedir violações de direitos humanos;

Princípios de direitos do trabalho
3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho;
4. Abolir o trabalho forçado;
5. Abolir o trabalho infantil;
6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho;

Princípios de Proteção ambiental
7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
8. Promover a responsabilidade ambiental;
9.  Encorajar o uso de tecnologias que não agridem o  

meio ambiente; e

Princípio contra a Corrupção 
10.  Combater a corrupção em todas as suas formas, 

inclusive extorsão e propina.

Em 2007, como parte do compromisso assumido 
junto à ONU, a Empresa confeccionou um material 
informativo (fôlder) e promoveu eventos para divulgação da 
parceria. Para a sociedade em geral, a Empresa divulgou 
o compromisso no evento de lançamento do Balanço 
Social e Ambiental 2006. Para a cadeia de fornecedores, a 
parceria foi divulgada no evento III Encontro Solidariedade, 
Responsabilidade e Terceirização.

2.2.3 Participação em entidades de 
responsabilidade social 

A participação da Celpe nas entidades mais 
importantes do País e do Estado na promoção de ações 
de Responsabilidade Social tem sido fundamental para o 
cumprimento de suas metas nessa área. 

 
•  Associação Junior Achievement Pernambuco – É a 

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 à entidade desde 2001.

•  Instituto de Qualidade do 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.    
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2.2.4 Participação em associações dos setores 
empresarial e elétrico

Entre os mais importantes relacionamentos externos da 
Empresa, está a participação em associações dos setores 
empresarial e elétrico. Através delas, a Celpe tem efetuado 
trocas de experiências, procedimentos e normas essenciais 
para o desenvolvimento do seu negócio. 

entidades com as quais a companhia mantém 
vínculos de associação ou filiação:

 
•  ABCE – Associação Brasileira de Concessionárias de 

Energia Elétrica.
•  Aberje – Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial.
•  ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
•  Abraconee – Associação Brasileira dos Contadores do Setor 

de Energia Elétrica.
•  Abradee – Associação Brasileira de Distribuidores de 

Energia Elétrica.
•  ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos.
•  Amcham – Câmara Americana de Comércio para o Brasil.
•  Apitel – Associação de Empresas Proprietárias de Infra-

estrutura e Sistemas Privados de Telecomunicações.
•  Bovespa – Bolsa de Valores de São Paulo.
• CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
• Cepel – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica.
•  Cigré – Comitê Nacional Brasileiro de Produção e 

Transmissão de Energia Elétrica.
•  Cobei – Comitê Brasileiro de Eletricidade.
• CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
• EPE – Empresa de Pesquisa Energética. 
•  Fiepe – Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco.
• Fundação Coge – Fundação Comitê de Gestão Empresarial.
• ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico.

2.2.5 adoção de normas e Padrões
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para as atividades 

administrativas, de saúde e de segurança do trabalho, para 
a aquisição de produtos e serviços, para a manutenção 
predial, para o planejamento de linhas de transmissão e 
subestações, para o recrutamento e para o desenvolvimento 
social, no edifício-sede da Empresa, foi certificado pela ABNT, 
em 2002. Em 2006, o SGA migrou para a versão 2004 da ISO 
e, em 2007, a certificação foi mantida.

Em 2003, o SGA na atividade de geração de energia 
elétrica na Usina Tubarão, no arquipélago de Fernando de 
Noronha, foi conquistado junto à ABNT, tendo migrado, em 
2006, para a versão 2004 da ISO. A certificação foi mantida 
para o período 2007/2009.

Em 2007, foi mantida, pela ABNT, a certificação da NBR 
ISO 9001:2000, por realizar com excelência as atividades de:

• Arrecadação e recuperação de crédito.
• Assessoria jurídica.
• Automação e telecomunicação. 
• Contabilidade e planejamento tributário. 
•  Controles internos, financeiro e de relação  

com investidores.
• Geração de energia. 
• Gestão de contratos. 
• Gestão de contas a receber.
• Ligação metropolitana norte e sul. 
• Planejamento e controle de gestão.
•  Planejamento de investimentos. 
•Operação do sistema.
•Serviços de cobrança metropolitana.
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As informações a seguir refletem o desempenho operacional 
e financeiro da Empresa em 2007, abrangendo indicadores de 
liquidez, rentabilidade e endividamento, tais como: margem bruta, 
margem líquida, capacidade de geração de caixa operacional, 
estrutura de capital, liquidez corrente e taxa de inadimplência.
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3.1 ConJUntUra eConôMiCa

O cenário econômico de 2007 foi amplamente favorável às 
atividades da Celpe, tanto no âmbito nacional, com crescimento 
do PIB de 5,4% (de acordo com o IBGE), quanto no Estado de 
Pernambuco. O PIB pernambucano cresceu, no ano passado, 
a uma taxa próxima à nacional, 4,9%, com destaque para os 
setores de agropecuária e indústria, que cresceram mais de 5%, 
e para o setor de serviços, que cresceu 4,7%.

3.2 reaJUste tarifÁrio

O reajuste das tarifas de distribuição de energia elétrica, 
em 2007, fixado pela Aneel, entrou em vigor a partir de abril. 
Os consumidores atendidos em baixa tensão, que representam 
99,8% dos clientes, principalmente os residenciais, tiveram 
aumento de 0,79%. Para os clientes atendidos em alta tensão 
(industriais e comerciais de médio e grande porte), o reajuste 
médio foi de 5,68%, obedecendo à política de realinhamento 
tarifário estabelecido para todas as distribuidoras através de 
Decreto Presidencial. Dessa forma, os consumidores em baixa 
tensão deixam gradativamente de subsidiar os consumidores 
em alta tensão. O processo de realinhamento será concluído 
em 2008.

Ainda em decorrência das políticas governamentais de 
desoneração das tarifas de energia elétrica para consumidores 
de baixa renda, o governo do Estado isentou das alíquotas de 
ICMS, através de decreto, a subclasse residencial de baixa 
renda, independentemente da faixa de consumo. Com isso, 
a alíquota média do ICMS, que em 2006 ficou em 23,4%, foi 
reduzida para 22,2% nos últimos meses de 2007.

3.3 evolUção das reCeitas

Os itens a seguir demonstram a evolução das receitas da 
Celpe. Os índices apresentam resultados positivos que foram 
obtidos com um conjunto interno de ações e de fatores 
externos que beneficiaram a Empresa. 

76,7

2004 2005 2006 2007

134,8 217,8 311,597,9

2003

lucro líquido (R$ milhões)

3.3.2 receita líquida
A evolução da Receita Operacional Líquida da Companhia 

também foi maior do que o crescimento da economia como um 
todo, fechando o exercício 6,5% acima do ano anterior. A Receita 
Líquida passou de R$ 1,87 bilhão para R$ 1,99 bilhão.

3.3.1. lucro líquido
Os resultados econômico-financeiros da Celpe em 2007, 

representados pelo seu lucro líquido, foram excelentes.  
A Empresa registrou, nesse item, um crescimento de 43% 
em relação a 2006, atingindo o valor de R$ 311,5 milhões.
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3.3.3 ebitda 
A geração de caixa operacional Ebitda (sigla, em inglês, para Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) é outro 

indicador que expressa os resultados vigorosos da Empresa durante o ano de 2007. Com um volume de R$ 584,1 milhões, o Ebitda 
registrou um avanço de 35,8% em relação ao ano anterior.

dados econômico-financeiros 2003 2004 2005 2006 2007
variação   % 
(2007/2006)

Receita Operacional Bruta (R$ mil) 1.650.241 2.092.859 2.462.656 3.029.906 3.126.862 3,2%
Receita Operacional Líquida (R$ mil) 1.185.491 1.397.925 1.477.494 1.867.071 1.988.206 6,5%

Ebitda (Lajida) (R$ mil) 250.054 265.304 388.362 430.291 584.135 35,8%

Resultado do Serviço – Ebit (R$ mil) 180.072 187.432 295.785 334.234 474.465 42,0%

Resultado Financeiro (R$ mil) – Exceto JSCP -78.544 -72.668 -122.741 -44.900 -40.527 -9,7%

Lucro Líquido (R$ mil) 97.882 76.687 134.849 217.799 311.526 43,0%

Ativo Total (R$ mil) 2.620.422 2.852.860 3.146.993 3.333.012 3.315.654 -0,5%

Investimento (R$ mil) 144.677 142.704 193.397 343.390 196.859 -42,7%

Dívida Bruta (R$ mil) 946.488 1.072.543 1.165.003 1.261.843 1.257.834 -0,3%

Dívida Líquida (R$ mil)1 927.192 1.051.654 1.087.292 1.144.355 1.071.398 -6,4%

Patrimônio Líquido (R$ mil) 1.096.287 1.154.166 1.106.012 1.128.199 1.205.484 6,9%

indiadores econômico-financeiros
Margem Ebitda 21,1% 19,0% 26,3% 23,0% 29,4% -2,94 p.p.3

Margem Ebit 15,2% 13,4% 20,0% 17,9% 23,9% -1,92 p.p.

Margem Líquida 8,3% 5,5% 9,1% 11,7% 15,7% 2,36 p.p.

Cobertura de Juros (Ebitda/Resultado 
Financeiro) – Em vezes 3,18 3,65 3,16 9,58 14,41 50,4%

Dívida Líquida/Ebitda2 3,71 3,96 2,80 2,66 1,83 -31,0%

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

ações
Valor Patrimonial por Ação (R$/ação)4 15,37 16,18 14,82 15,12 16,16 6,9%
Lucro Líquido por Ação (R$/ação)4 1,37 1,08 1,81 2,92 4,18 43,0%

Distribuição de Dividendos e JSCP (R$ mil) 92.801 18.213 174.936 206.903 295.949 43,0%

3.3.4 índice de arrecadação
Dois grandes destaques marcaram o exercício de 2007: 

as ações ativas de cobrança exercidas pela equipe e a 
implantação da rede própria de arrecadação Celpe Serviços.

As ações envolveram várias atividades, tais como o 
forte trabalho de cadastro, 1,6 milhão de ações de campo 
e 2 milhões de reavisos emitidos aos clientes. Como foi 
possível ver, os resultados auferidos foram bastante positivos 
no Índice de Arrecadação (IAR), 99,01%, e na queda no 
montante da Provisão para Devedores Duvidosos.

A rede tem como objetivo a expansão dos serviços 
com a integração das áreas financeira e comercial, 
contribuindo com a imagem perante o cliente e 
o atendimento às exigências regulatórias, o que 

possibilitará a presença da Celpe em todos os municípios 
do Estado de Pernambuco. A rede encerrou o ano com 
93 credenciados, contribuindo para o crescimento do 
número de locais de recebimento de faturas de energia e 
proporcionando maior comodidade aos clientes.

Além da implantação da rede própria, a Companhia 
manteve a estratégia de ampliação da rede arrecadadora, 
com a manutenção dos contratos com os bancos e demais 
agentes arrecadadores e agregação de novos parceiros 
prestadores de serviços de arrecadação, perfazendo um total 
de mais de 2.000 pontos de pagamento.

A Celpe firmou contrato com uma nova administradora de 
cartões, o qual permitiu atingir grande parte da população de 
usuários de cartões de débito/crédito.  

1 Dívida líquida de disponibilidades, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários. 

2 Ebitda 12 meses.  

3 p.p. – pontos percentuais. 

4 Ressalvando que, de 2003 a 2006 (R$ por lote de mil ações).
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19,35

2004 2005 2006 2007

18,06 17,76 16,3817,98

2003

evolução do índice de Perdas (%)

 Perda Técnica  Perda Comercial 

9,30 9,37 9,34 9,278,39

10,05 8,70 8,42 7,119,58

3.4 Perdas de energia

O índice de perdas no ano de 2007 foi reduzido para 
16,38% diante do patamar de 17,76% no ano de 2006.

Durante o ano de 2007, houve foco em ações para 
reduzir esse indicador. Destaque para as seguintes 
estratégias utilizadas:
• Intensificação das inspeções a unidades consumidoras;
•  Intensificação das blindagens de medições em conjuntos 

habitacionais;
• Acompanhamento dos clientes cortados;
•  Realização de campanhas publicitárias para divulgar as 

ações educativas e corretivas de combate ao furto;
•  Estruturação da telemedição do Grupo A, passando a 

contar com o monitoramento e faturamento desses clientes 
de forma remota; e

•  Utilização das indicações provenientes do Programa Agente 
Celpe na regularização de clandestinos, permitindo que os 
clientes regularizados recebam informações educativas 
sobre o uso correto e racional da energia pós-regularização. 

A integração de programas de eficiência energética 
e os projetos de atendimento a comunidades especiais 
(comunidades de baixo poder aquisitivo) também estão 
associados à redução de perdas.

3.5 investiMentos na rede elÉtriCa

O investimento total da Celpe, em 2007, foi de R$ 196,9 milhões, distribuídos da seguinte forma:

evolução dos investimentos (R$ mil) 2003 2004 2005 2006 2007 variação % 

Geração 2.177 1.361 34 2.639 2.845 7,81
Distribuição 112.819 122.694 181.302 324.362 160.587 (50,49)

Distribuição – Associadas à Transmissão - - - 2.427 13.206 -

Comercialização 18.625 1.485 1.154 1.943 1.830 (5,82)

Administração 11.056 17.164 10.907 12.019 18.391 53,02
total 144.677 142.704 193.397 343.390 196.859 (42,67)

expansão da rede
No sistema de subtransmissão, foram construídas as subestações: Flores, de 138/69 kV, proporcionando a melhoria da qualidade 

do fornecimento nos municípios do sertão do Pajeú e a redução das perdas técnicas; São Caetano, de 69/13,8 kV, suprindo o 
município de São Caetano e áreas rurais dos municípios de Altinho e Tacaimbó; e as linhas de transmissão em 69 kV Suape–Enseada 
dos Corais, possibilitando uma melhora significativa na qualidade do fornecimento de energia em Enseada do Corais, Gaibu e 
Itapuama; e Limoeiro–Passira, beneficiando as cidades de Passira, Salgadinho e Cumaru. 

Para reforçar a oferta de energia e oferecer maior flexibilidade de operação do sistema elétrico no complexo de Suape, foram 
construídos o segundo circuito de linha de transmissão Pirapama–Suape e a seccionadora Suape. 

Foram implantados também 25,4 km de linhas de transmissão em 69 kV para atendimento aos clientes Codevasf, Vitarella e 
Raymundo da Fonte.
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Modernização
Em 2007, a Celpe atingiu a marca de 100% de 

automação de suas 123 subestações, com a integração das 
subestações de Paratibe e Rajada ao conjunto de unidades 
telecomandadas pelo Centro de Operação Integrada (COI). 

Na rede de distribuição de média tensão, foram 
instaladas 13 novas chaves telecomandadas, melhorando 
a continuidade do fornecimento e garantindo a agilidade da 
operação do sistema elétrico.

tecnologia da informação
Em 2007, a Neoenergia modernizou sua arquitetura de 

TI buscando melhorar a gestão e o desempenho das áreas 
de negócio através da implementação do SAP for Utilities, na 
perspectiva de estabelecer novos patamares de produtividade, 
superar desafios e conquistar novas oportunidades.

O novo sistema vai adequar os atuais processos de negócio 
de gestão comercial da Neoenergia às funcionalidades da 
solução SAP for Utilities, de forma a aproveitar as oportunidades 
de melhoria operacional e gerencial oferecidas pelo sistema, 
redirecionando, quando necessário, os procedimentos 
da Empresa, de forma a substituir a cultura de atividades 
departamentais por uma visão integrada por processos.

3.6 endividaMento

Em dezembro de 2007, os contratos de empréstimos 
e financiamentos da Celpe totalizaram R$ 1.258 milhões 
de endividamento bruto. Desse montante, 11,2% possuem 
vencimento no curto prazo, e 88,8% no longo prazo, com 
prazo médio ponderado de vencimento de 6,7 anos. O 
endividamento líquido (dívida menos aplicações financeiras) 
atingiu R$ 1.071 milhões.

Durante o exercício de 2007, a Companhia acessou 
agências de fomento e organismos multilaterais para 
financiamento de seu programa de expansão e melhoria do 
sistema de distribuição de energia elétrica junto à Eletrobrás, 
ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, totalizando o repasse 
de R$ 122,9 milhões.

Além dos financiamentos de investimentos, a Celpe 
acessou o mercado de capitais, realizando a alteração nos 
termos e condições da 1ª série da 2ª emissão de debêntures, 
com o objetivo de melhorar o perfil da dívida. Essa operação 
ocorreu em agosto, propiciando o alongamento de prazo 
(vencimento postergado até 2013), cuja carência será de 
três anos, e o custo da variação do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI), de 108,5%.

1.067.933

2004 2005 2006 2007

1.183.953 1.261.843 1.257.834947.709

2003

evolução da dívida onerosa

 Curto Prazo  Longo Prazo 

15,4% 13,6% 12,4% 11,2%

64,6%

84,6% 86,4% 87,5% 88,8%35,4%

3.7 ClassifiCação de risCo de CrÉdito

A Standard & Poor’s Ratings Services elevou, em 23 de 
agosto de 2007, de “brA–” para “brA+” o rating de crédito 
corporativo atribuído na Escala Nacional Brasil à Celpe.

A elevação dos ratings da Celpe reflete a melhora 
substancial no perfil financeiro da Empresa ao longo do 
último semestre, resultado de uma forte recuperação 
em seus indicadores operacionais e do aumento de 
sua arrecadação em relação aos montantes faturados, 
impactando positivamente sua geração de caixa.

A perspectiva estável do rating de crédito corporativo 
reflete a expectativa de que a Empresa continuará com o seu 
trabalho de gerenciamento de passivos e melhora de ganhos 
de eficiência, ao mesmo tempo em que terá uma evolução 
da sua geração interna de caixa de maneira a apresentar 
indicadores operacionais satisfatórios e sustentáveis.

3.8 deMonstração do valor adiCionado (dva)

Este relatório insere, na tabela a seguir, 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, sejam eles colaboradores, governo, 
acionistas ou capitais de terceiros. Destaque para a parcela de 
67,55% referente ao governo, a maior parte está associada ao 
ICMS e à Cofins. As distribuidoras de energia do País, através 
da fatura de energia, são grandes arrecadadoras de impostos 
para os governos federal, estadual e municipal. 

Veja também na planilha Balanço Social modelo Ibase1, 
o Valor Adicional Total (VAT) referente aos indicadores sociais 
internos, externos e ambientais, em percentuais.
1 Consulte a planilha nos anexos deste relatório.
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3.9 indiCadores QUantitativos eConôMiCo-finanCeiros

geração de Riqueza (R$ mil)
2007 2006

R$ mil % ∆% R$ mil %

reCeita oPeraCional (receita bruta de vendas de energia e serviços)  3.126.862   3,20  3.029.906  
forneCiMento de energia  3.033.108  100,00  7,06  2.833.055  100,00 

Residencial  1.027.810  33,89  6,97  960.796  33,91 

Residencial Baixa Renda  175.143  5,77  (7,66)  189.668  6,69 

Comercial  768.788  25,35  7,47  715.357  25,25 

Industrial  497.018  16,39  9,12  455.461  16,08 

Rural  109.766  3,62  8,18  101.462  3,58 

Iluminação Pública  99.196  3,27  6,59  93.059  3,28 

Serviço Público  148.449  4,89  13,24  131.087  4,63 

Poder Público  206.938  6,82  11,16  186.165  6,57 
energia de CUrto Prazo  26.164   192,92  8.932  

Serviços      

Suprimento  (133)   454,17  (24)  

Fornecimento não Faturado  4.668   (37,98)  7.526  

Transferência para Atividade de Distribuição (1.551.106)   17,59  (1.319.068)  

Ativos Regulatórios/CVA  (166.384)   674,67  (21.478)  

Disponibilização do Sistema de Distribuição  1.638.231   18,21  1.385.920  

Encargos CBEE  (14)   (104,81)  291  

Subvenção à Tarifa Social Baixa Renda  118.235   1,07  116.981  

Outras Receitas  24.093   35,57  17.771  

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  (45.902)   (30,73)  (66.261)  

(-) Insumos (insumos adquiridos de terceiros:  
compra de energia, material, serviços de terceiros etc.)  (1.214.654)   (1,15)  (1.228.757)  

resUltado não oPeraCional  2.426   (165,82)  (3.686)  

(=) Valor Adicionado Bruto  1.868.732   7,94  1.731.202  

(-) Quotas de Reintegração (depreciação, amortização)  (109.670)   14,17  (96.059)  

(=) Valor Adicionado Líquido 1.759.062 7,58 1.635.143

+ Valor Adicionado Transferido (receitas financeiras, resultado da  
equivalência patrimonial)

167.375 (12,81) 191.961

(=) Valor Adicionado a Distribuir 1.926.437 5,44 1.827.104

distribuição da Riqueza por Partes interessadas
2007 2006

R$ mil (%) R$ mil (%)

eMPregados  103.079  5,35  102.679  5,62 
governo (impostos, taxas e contribuições e encargos setoriais)  1.301.258  67,55  1.267.334  69,36 
finanCiadores  210.574  10,93  239.292  13,10 
aCionistas  311.526  16,17  217.799  11,92 
(=) valor adiCionado distribUído (total)  1.926.437  100,00  1.827.104  100,00 
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distribuição da Riqueza – governo e encargos setoriais
                      2007                     2006

R$ mil (%) R$ mil (%)

tribUtos/taxas/ ContribUiçÕes
ICMS  711.164  54,65  697.797  55,06 

PIS/Pasep  54.495  4,19  51.129  4,03 

Cofins  239.529  18,41  237.151  18,71 

ISS  889  0,07  584  0,05 

IRPJ a Pagar do Exercício  72.971  5,61  30.516  2,41 

CSSL a Pagar do Exercício  26.268  2,02  11.102  0,88 

INSS (sobre folha de pagamento)  21.917  1,68  21.687  1,71 

CPMF  10.911  0,84  10.062  0,79 

Outros  25.680  1,97  26.569  2,10 
enCargos setoriais     

RGR  21.364  1,64  20.601  1,63 

CCC  74.194  5,70  118.207  9,33 

CDE  17.325  1,33  16.726  1,32 

CFURH  -  -  -  - 

TFSEE  4.475  0,34  3.959  0,31 

ESS  378  0,03  606  0,05 

P&D  19.617  1,51  20.312  1,60 

Outros  81  0,01  326  0,03 
valor distribUído (total)  1.301.258  100,00  1.267.334  100,00 

inadimplência setorial
                       2007 2006

R$ mil ∆% R$ mil

energia CoMPrada (discriminar)    
enCargos setoriais 0 0 0

RGR 0 0 0

CCC 0 0 0

CDE 0 0 0

CFURH 0 0 0

TFSEE 0 0 0

ESS 0 0 0

P&D 0 0 0

Total (A) 0 0 0

Percentual de Inadimplência 0 0 0

Total da Inadimplência (A)/Receita Operacional Líquida 0 0 0

investimentos
                       2007 2006

R$ mil ∆% R$ mil

Expansão da Distribuição/Transmissão (expansão, reforço) 84.601,30 (63,87) 234.139,27
Renovação da Distribuição/Transmissão 43.690,13 57,97 27.656,77

Subtransmissão 16.473,81 (17,93) 20.072,43
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outros indicadores
                       2007 2006

valor ∆% valor

Receita Operacional Bruta (R$)  3.126.862  3,20  3.029.906 
Deduções da Receita (R$ mil)  (1.138.656)  (2,08)  (1.162.835)

Receita Operacional Líquida (R$ mil)  1.988.206  6,49  1.867.071 

Custos e Despesas Operacionais do Serviço (R$ mil)  (1.513.740)  (1,25)  (1.532.840)

Receitas Irrecuperáveis1 (R$ mil)   -  

Resultado do Serviço (R$ mil)  474.466  41,96  334.231 

Resultado Financeiro (R$ mil)  (40.527)  (9,74)  (44.900)

IRPJ/CSSL (R$ mil)  (99.239)  138,45  (41.618)

Lucro Líquido (R$ mil)  311.526  43,03  217.799 

Juros sobre o Capital Próprio (R$ mil)  (72.039)  (17,20)  (87.000)

Dividendos Distribuídos (R$ mil)  223.910  86,73  119.909 

Custos e Despesas Operacionais por MWh Vendido (R$ mil)  18,5  (5,56)  19,6 

Riqueza (valor adicionado líquido) por Empregado (R$ mil)  1.021  5,27  970 

Riqueza (valor a distribuir) por Receita Operacional (%)  61,6  2,17  60,3 

Ebitda ou Lajida (R$ mil)  584.135  35,75  430.291 

Margem do Ebitda ou Lajida (%)  29,4  27,48  23,0 

Liquidez Corrente  1,5  11,07  1,3 

Liquidez Geral  1,0  0,48  1,0 

Margem Bruta (lucro líquido/receita operacional bruta) (%)  10,0  38,60  7,2 

Margem Líquida (lucro líquido/receita operacional líquida) (%)  15,7  34,32  11,7 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (lucro líquido/patrimônio líquido) (%)  25,8  33,86  19,3 

Estrutura de Capital    

Capital Próprio (%)  36,4  7,41  33,8 

Capital de Terceiros Oneroso (%) (empréstimos e financiamentos)  33,2  (0,41)  33,4 

Inadimplência de Clientes (contas vencidas até 90 dias/receita  
operacional bruta nos últimos 12 meses)

   

1 De acordo com os valores informados para efeito de revisão tarifária, nos termos do item I.4.2 da Resolução Normativa nº 234, de 7 de novembro de 2006.
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4.1 indiCadores soCiais internos

O Grupo Neoenergia e a Celpe adotam uma Política 
de Gestão de Pessoas alicerçada na ética, transparência, 
crença no indivíduo e igualdade de oportunidades. Os 
colaboradores são os principais responsáveis pela obtenção 
de resultados diferenciados para os acionistas, os parceiros 
e a comunidade. A Empresa vai além do cumprimento 
da legislação trabalhista e do atendimento às diretrizes 
de órgãos nacionais e internacionais ligados aos Direitos 
Humanos. Ela busca propiciar um melhor ambiente de 
trabalho realizando, de forma sistemática, pesquisas de 
clima organizacional. A relevância desse tema pode ser 
verificada no Mapa Estratégico da Empresa. O resultado é o 
desenvolvimento de programas e ações voltadas tanto para 
as lideranças quanto para os colaboradores. Um grande 
desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre trabalho, 
realização profissional e qualidade de vida.
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4.1.1 Colaboradores
Na Celpe, a prática de gestão é participativa e 

transparente, tendo como um dos principais elementos a 
pesquisa de clima. Para divulgar suas ações, a Empresa 
produziu e distribuiu a Cartilha de Gestão de Pessoas, que, 
somada ao Código de Ética do Grupo Neoenergia, contém 
todas as políticas e ações que a Empresa desenvolve 
para atender, orientar e beneficiar seus colaboradores. 
Entre elas, podemos destacar o Sistema de Gestão de 
Pessoas e a Política de Desenvolvimento, Remuneração, 
Carreira e Administração de Pessoal. Em março de 2007, 
a Empresa concluiu o ciclo de palestras iniciado em 2006 
para a divulgação do novo Código e da Cartilha a todos os 
colaboradores. Esses documentos passam a ser entregues  
a todos aqueles que forem admitidos pela Companhia.

Destaques da Política de Pessoas:

•  Alinhamento de práticas de gestão assegurando oportunidades 
iguais de aprendizado e crescimento profissional.

•  Práticas coerentes com princípios e valores éticos 
legalmente estabelecidos.

•  Condições adequadas de saúde, segurança e ambiente  
de trabalho, proporcionando qualidade de vida e respeito 
aos colaboradores.

•  Relacionamento de parceria baseado em princípios éticos 
e de respeito a todos os representantes dos colaboradores, 
buscando sempre soluções negociadas e positivas.

•  Exigência no padrão de serviço e no controle de riscos 
de acidentes e de doenças ocupacionais nas empresas 
prestadoras de serviço. Esses itens devem ter o mesmo 
padrão praticado pelo Grupo Neoenergia.

Destaques do Código de Ética:

•  O Grupo Neoenergia respeita a diversidade e não permite 
qualquer tipo de discriminação por razão de raça, cor, 
sexo, ideologia, nacionalidade, religião ou qualquer outra 
condição pessoal, física ou social. Não são permitidos 
qualquer manifestação de perseguição, abuso de 
autoridade no trabalho e outras condutas que gerem um 
ambiente intimidativo ou ofensivo aos direitos pessoais de 
seus profissionais.

•  O Grupo Neoenergia respeita o direito à privacidade, 
intimidade e individualidade, observando os termos da 
Política de Segurança da Informação, e se compromete a 
não divulgar dados pessoais de seus profissionais, salvo 
mediante aceitação prévia e por escrito deles mesmos, por 
prerrogativa legal ou atendimento à ordem judicial.

Pesquisa de Clima e Comitê de Clima
A Pesquisa de Clima tem como objetivo avaliar, a cada 

dois anos, processos corporativos, estilo gerencial, gestão da 
Empresa, motivação e credibilidade. Em 2007, foi realizada 
a segunda edição da pesquisa e, para atingir todos os níveis 
da Corporação e o maior número possível de adeptos, foi 
constituído um comitê. Ele é composto por 25 representantes 
de diversas áreas da Empresa e teve como missão conversar 
sobre clima e conhecer a percepção dos colaboradores sobre 
os processos.

 
Visando trabalhar aspectos que impactam diretamente 

o clima, a Empresa lançou o Programa Todos no Clima, 
com o objetivo de trabalhar aspectos comportamentais do 
relacionamento entre equipes e lideranças. O programa foi 
estruturado em três módulos: o primeiro aborda o trabalho 
cooperativo e as diferenças individuais; o segundo destaca 
o funcionamento e a sinergia do trabalho em equipe; e o 
terceiro, a comunicação e o feedback. Em 2007, foram 
contemplados os departamentos de Planejamento e Controle 
e de Tecnologia da Informação. As demais etapas do 
programa serão realizadas em 2008.

Perfil dos Colaboradores
A Celpe tinha, ao final de 2007, o total de 1.742 

colaboradores. Como as demais empresas de distribuição 
de energia do País, a Celpe possui um número elevado de 
colaboradores do sexo masculino (79,01%). Esse percentual 
contém uma grande quantidade de eletricistas que atuam na 
manutenção da rede elétrica. O percentual de pessoas acima de 
40 anos é de 60,68%; negros e pardos representam 26,18%; e 
pessoas portadoras de necessidades especiais, 3,04%.

A Empresa não possui analfabetos em seu quadro de 
profissionais e vem investindo em recursos para educação e 
treinamento de todas as categorias, de auxiliares a executivos.

Para a execução de grande parte das atividades 
operacionais, a Empresa contou com 5.891 colaboradores 
terceirizados, o que representa 77,18% do total de 
trabalhadores (7.633).

O combate ao trabalho infantil ocorre seguindo o Código de 
Ética, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o compromisso 
assumido junto à Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e 
do Adolescente e à ONU, através da assinatura do Pacto Global. 
Essa ação é reforçada e estendida aos fornecedores por meio de 
cláusula contratual.
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recrutamento e seleção
A prioridade no preenchimento de novas vagas é o 

recrutamento interno, feito através de suficiência, ou seja, 
quando um colaborador de nível inferior de senioridade 
preenche os requisitos necessários ao cargo em aberto 
e tem bom desempenho. Não havendo essa condição, o 
processo é aberto a todos os colaboradores e, finalmente, a 
recrutamento externo. No processo de contratação, não há 
qualquer tipo de discriminação; ele obedece, exclusivamente, 
a critérios técnicos.

diversidade
Visando sensibilizar os colaboradores para a inclusão de 

pessoas com deficiência e vencer o preconceito, que distorce 
as competências desses profissionais, a Celpe realizou a 
palestra A Empresa e o Processo de Inclusão. A Empresa 
tem como meta ampliar seu quadro de pessoas com 
deficiência e trabalhar para promover o desenvolvimento 
desses profissionais num ambiente inclusivo. Na ocasião do 
evento, foi inaugurado o elevador de acesso para pessoas 
com deficiência ou dificuldade de locomoção. A iniciativa 
beneficia tanto os empregados, terceirizados e estagiários 
que freqüentam o edifício-sede quanto os visitantes externos. 
Pelo e-mail selecao@celpe.com.br, qualquer pessoa 
interessada pode enviar currículo para seleção.

remuneração e benefícios
A Celpe adota, desde 2006, o Programa de Gestão 

de Desempenho (PGD), que é um modelo de gestão por 
competências e está baseado nos objetivos estratégicos 
do negócio. As políticas de remuneração, benefícios e 
desenvolvimento da carreira profissional seguem um conjunto 
de definições e práticas de mercado e consideram as diferenças 
regionais. A remuneração é feita através da definição de 
cargos, níveis de senioridade e política salarial; além disso, a 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) distribui uma parcela 
fixa e outra variável de acordo com os resultados atingidos. 

Benefícios oferecidos pela Celpe: valor adicional 
à gratificação de férias; auxílio-creche; assistência a 
colaboradores com filhos portadores de deficiência; auxílio-
funeral; assistência integral à saúde em caso de acidente de 
trabalho; tíquete-refeição ou alimentação; plano de saúde; 
vale-transporte; e convênios comerciais nas áreas de educação, 
saúde e lazer, que geram descontos significativos.

Em relação à previdência complementar, existem dois 
planos: Contribuição Definida (CD) e Benefício Definido (BD), 
com as seguintes características:

•  Tipos de Planos: CD (até R$ 2.175,10 – 3%; acima de  
R$ 2.175,10 – 13% sobre a diferença. O empregado poderá 
optar por contribuir com 50%, 70%, 90% ou 100% do valor.) e 
BD (a contribuição varia de acordo com salário e faixa etária). 

•  Participação: todos os colaboradores poderão participar do 
Plano de Previdência Privada. Em dezembro de 2007, 536 
colaboradores estavam inscritos no CD, e 1.139, no BD.

•  O aporte da Empresa é igual à contribuição do empregado, 
ou seja, 1 x 1.

Carreira e desenvolvimento Profissional
As oportunidades para o desenvolvimento da carreira são 

consideradas no PGD, que é composto por três mecanismos 
de avaliação que aferem competências de liderança, 
competências funcionais e objetivos individuais. 

Os líderes são avaliados e desenvolvidos através de cinco 
competências: Gestor de Pessoas, Gestor de Negócios e 
Resultados, Comunicador, Educador e Negociador. A Empresa 
faz um mapeamento e, posteriormente, indica profissionais para 
participarem do Programa de Desenvolvimento de Lideranças, 
feito para serem trabalhadas essas cinco competências.

Através do Programa de Potenciais, são identificados 
futuros líderes para ocuparem posições em um processo 
de sucessão que venha a ocorrer. Outros tipos de 
treinamentos e eventos alternativos também são realizados 
e complementam o processo. A movimentação na carreira 
também ocorre de acordo com a política preestabelecida, e  
o processo de avaliação de desempenho ocorre anualmente 
e abrange todos os colaboradores. 

Novos colaboradores participam de encontro de 
integração e têm a oportunidade de conhecer os processos  
e a cultura organizacional do Grupo Neoenergia.

Políticas para treinamento e desenvolvimento 
estabelecem as diretrizes para participação em cursos de 
idiomas, graduação e pós-graduação, palestras, seminários, 
congressos etc. A Empresa também tem programas de 
estágio e vagas para jovens aprendizes.

A Política e o Comitê de Segurança, já descritos nos itens 
1.9.3 e 2.1.3, são os principais norteadores do Sistema de Gestão 
de Saúde e Segurança. Eles estão consolidados no Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e no Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). O compromisso 
entre a Empresa e os representantes dos colaboradores ocorre 
através de acordos coletivos de trabalho, representação no 
Comitê e diversas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
(Cipas). Os índices de acidentes estão apresentados na Tabela de 
Indicadores Quantitativos. A Celpe vem trabalhando na prevenção 
para a redução desses indicadores. 
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empregados formados em direitos Humanos
Foram realizados dois eventos abrangendo Direitos Humanos: o primeiro, Sensibilização de Contratação de Pessoas com 

Deficiência, foi proferido por uma representante da ONG Grupo Terra, Isabela Abreu, e pelo diretor do Comitê de Responsabilidade 
Social da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Guilherme Bara. Participaram do evento 66 empregados, e a carga 
horária foi de 4h. O outro, Seminário de Qualidade e Gestão e Responsabilidade Social, teve a participação de 47 empregados, sendo 
de 8h a carga horária.

Qualidade de vida
O Programa Energia da Vida visa à qualidade de vida e melhoria do clima organizacional pelo estímulo à adoção de práticas 

saudáveis, mudança de comportamento em relação ao risco e gestão de finanças pessoais. O programa tem se consolidado não 
apenas na Empresa, mas também de forma corporativa, com a adoção do nome para as empresas do Grupo Neoenergia, em 2007.

Associados a esse programa, são desenvolvidos vários projetos:

PRoJeto PÚblico

Ginástica Laboral 500 participantes, entre empregados, estagiários e prestadores de serviços. 
Massagem Terapêutica (Shiatsu) 250 atendimentos a empregados próprios.

Gestão de Economia Familiar 50 colaboradores próprios.

Prevenção ao Tabagismo Participantes diversos em palestras realizadas.

Campanha de Vacinação contra Gripe 85% dos colaboradores próprios.

Campanha Anual de Doação de Sangue 321 doadores, entre empregados, estagiários, prestadores de  
serviços e visitantes.

Feira de Qualidade de Vida e Expoconvênios 600 visitas, entre empregados, estagiários, prestadores de  
serviços e visitantes.

Jogos, Campeonatos e Olimpíadas Internas 600 colaboradores próprios. 

Através do PCMSO, também ocorreram orientações sobre doenças cardiovasculares e o Programa Vida Leve, de educação para o 
peso saudável.

No item infra-estrutura, a Empresa passou a dedicar uma atenção especial às ações ergonômicas, com análise e melhoria física dos 
postos de trabalho. No edifício-sede, foi concluída a padronização de todo o mobiliário, com móveis modernos, confortáveis e ergonômicos. 
Também foi construída a lanchonete Espaço Sabor e Energia, para proporcionar mais conforto e comodidade aos colaboradores. No interior, 
as regionais do Cabo de Santo Agostinho, de Caruaru e de Garanhuns passaram por obras civis e mudança de mobiliário. A reestruturação 
também modernizou as agências de Palmares, Barreiros, Vitória de Santo Antão, Santa Cruz do Capibaribe, Gravatá e Limoeiro. 

incentivo a trabalhos voluntários na Comunidade
A Empresa divulga as entidades parceiras e realiza eventos internos para divulgação das ações de voluntariado. Em 2007, houve 

participação de voluntários no Projeto Miniempresa, desenvolvido em parceria com a ONG Junior Achievement. A Empresa não libera 
o empregado em horário de expediente.

relações com o sindicato
A Empresa mantém relações com o Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco (Sindurb-PE). A liberdade de associação é garantida 

a todos os trabalhadores. Todos os colaboradores próprios são beneficiados pelos acordos de negociação coletivos, que também são 
divulgados de forma ampla.

Comunicação
A Empresa entende que o diálogo com os colaboradores é um processo essencial, por isso criou um programa, composto de 

diversos canais oficiais de comunicação, que tem a finalidade de integrar e informar a todos. Além dos canais já descritos no item 
1.10.2.4, a Empresa conta com 20 agentes de comunicação, que são responsáveis pela disseminação de informações fornecidas pela 
Unidade de Comunicação Interna. 
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Em 2007, os colaboradores avaliaram, por meio de pesquisa, os canais disponibilizados pela Empresa. Um total de 998 pessoas, 
entre diretores, superintendentes, gerentes, gestores, analistas, técnicos e operacionais, opinou sobre os níveis de informação e de 
integração, a sistemática do processo, a comunicação face a face, os canais corporativos e locais. O resultado da análise atingiu a 
marca de 76,3% de favorabilidade.

O relacionamento também ocorre com a realização de diversos eventos que promovem a integração e a motivação. Entre eles, 
podemos destacar: o 1º Festival Prata da Casa, que valoriza os talentos musicais; a festa de confraternização de final de ano, com 
diversas atividades para os filhos dos colaboradores; as festas junina e de carnaval; e a realização da 1º Olimpíada Celpe.

4.1.2 indicadores Quantitativos
Os indicadores a seguir refletem em valores as informações descritas anteriormente. Alguns dados consolidados também 

estão disponíveis no Balanço Social modelo Ibase, e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo canal de comunicação 
disponibilizado ao final deste relatório.

empregados/empregabilidade/administradores

a) informações gerais 2007 2006 2005

Total de Empregados 1.742 1.686 1.727
Empregados com até 30 Anos de Idade 23,54% 22,89% 20,61%

Empregados com Idade entre 31 e 40 Anos 15,79% 16,84% 18,93%

Empregados com Idade entre 41 e 50 Anos 48,56% 50,59% 50,55%

Empregados com Idade Superior a 50 Anos 12,11% 9,67% 9,90%

Mulheres em Relação ao Total de Empregados 20,09% 19,63% 18,93%

Mulheres em Cargos Gerenciais em Relação ao Total de Cargos Gerenciais 23,87% 23,65% 22,08%

Empregadas Negras (pretas e pardas) em Relação ao Total de Empregados 4,54% 4,33% 3,53%

Empregados Negros (pretos e pardos) em Relação ao Total de Empregados 21,64% 20,05% 19,34%

Empregados Negros (pretos e pardos) em Cargos Gerenciais  
em Relação ao Total de Cargos Gerenciais 14,84% 12,84% 12,99%

Estagiários em Relação ao Total de Empregados 3,79% 8,24% 6,02%

Empregados do Programa de Contratação de Aprendizes 1,09% 1,20% 1,16%

Empregados Portadores de Deficiência 53 54 51

b) Remuneração, benefícios e carreira (R$ mil) (R$ mil) (R$ mil)

Remuneração
Folha de Pagamento Bruta  109.376  107.357  100.903 

Encargos Sociais Compulsórios  27.990  27.837  27.224 

Benefícios

Educação  231  276  314 

Alimentação  5.236  5.131  4.629 

Transporte  711  697  791 

Saúde  3.708  4.714  6.952 

Fundação  5.783  5.817  6.034 

Outros  23.774  17.510  14.422 
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c) Participação nos resultados 2007 2006 2005

Investimento total em programa de participação nos resultados da Empresa (R$ mil) 16.620 6.101 8.407
Valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta 12,83% 5% 7%

Ações da Empresa em poder dos empregados 0% 0% 0%

Divisão da maior remuneração pela menor remuneração em espécie paga pela Empresa 
(inclui participação nos resultados e bônus) 22 28 28

Divisão da menor remuneração da Empresa pelo salário mínimo vigente (inclui participação 
nos resultados e programa de bônus) 15 9 13

d) Perfil da remuneração – identificar a percentagem  
de empregados em cada faixa de salários 2007 2006 2005

Até R$ 1.600,00 25,49% 33,51% 33,76%
De R$ 1.600,00 até R$ 2.000,00 25,03% 22,24% 23,05%

De R$ 2.000,00 até R$ 3.000,00 25,43% 25,44% 23,57%

Acima de R$ 3.000,00 24,05% 18,80% 19,63%

Por categorias (salário médio no ano corrente) – R$

Cargos de diretoria (Neoenergia e presidência da Celpe)  16.918,66  15.900,00  14.794,17 

Cargos gerenciais (executivos – gerentes, gestores e superintendentes)  7.763,54  7.175,76  7.205,75 

Cargos de analistas (analistas)  3.548,30  3.404,43  3.497,44 

Cargos técnicos (técnicos)  2.060,21  1.933,05  1.967,10 

Cargos administrativos (administrativos)  1.703,91  1.654,69  1.711,89 

Cargos de produção (operacionais)  1.485,27  1.433,83  1.530,29 

e) saúde e segurança no trabalho 2007 2006 2005

Média de horas extras por empregado/ano 18,02 19,49 20,83
Total de acidentes de trabalho com empregados 39 34 50

Total de acidentes de trabalho com terceirizados/contratados 99 63 33

Média de acidentes de trabalho por empregado/ano 0,02 0,02 0,03

Acidentes com afastamento temporário de empregados e/ou de prestadores de serviço 78,26% 70,10% 80,72%

Acidentes que resultaram em mutilação ou outros danos à integridade física de empregados 
e/ou de prestadores de serviço, com afastamento permanente do cargo (incluindo LER) 1% 0% 0%

Acidentes que resultaram em morte de empregados e/ou de prestadores de serviço 3,62% 1,03% 3,61%

Índice da Taxa de Freqüência (TF) total da Empresa no período, para empregados 6,24 6,61 9,42

Índice da Taxa de Freqüência (TF) total da Empresa no período, para terceirizados/contratados 4,99 4,72 2,99

Investimentos em programas específicos para portadores de HIV (R$ mil) 0 0 0

Investimentos em programas de prevenção e tratamento de dependência (drogas e álcool) (R$ mil) 0,8395 0,4293 0

f) desenvolvimento profissional 2007 2006 2005

Perfil da escolaridade – discriminar, em percentagem, em relação ao total dos empregados
Ensino Fundamental 16% 12% 13%

Ensino Médio 47% 45% 44%

Ensino Superior 30% 36% 35%

Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 8% 7% 8%

Analfabetos na força de trabalho 0% 0% 0%

Valor investido em desenvolvimento profissional e educação (R$ mil) 2.334 1.472 1.940

Quantidade de horas de desenvolvimento profissional por empregado/ano 54,22 51,18 50,18

Executivos 9,86 6,43 11,44

Analistas 14,34 10,24 12,35

Técnicos/coordenadores 16,61 14,31 11,42

Auxiliares administrativos e operacionais 13,41 20,20 14,97
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g) comportamento diante de demissões 2007 2006 2005

Empregados ao final do período 1.742 1.686 1.727
Admissões durante o período 122 110 68

Reclamações trabalhistas iniciadas por total de demitidos no período 17% 27% 22%

Reclamações trabalhistas

Montante reivindicado em processos judiciais (R$ mil) 649 229 398

Valor provisionado no passivo (R$ mil)  13.328  11.801  9.414 

Processos existentes 1.223 926 1.094

Processos movidos contra a Entidade durante o ano 686 245 364

Empregados vinculados nos processos 421 515 579

h) Preparação para a aposentadoria 2007 2006 2005

Investimentos em previdência complementar (R$ mil)  5.783  5.817  6.034 
Beneficiados pelo programa de previdência complementar 1.674 1.638 1.629

Beneficiados pelo programa de preparação para aposentadoria 0 0 0

i) trabalhadores terceirizados 2007 2006 2005

Número de trabalhadores terceirizados/contratados 5.891 5.667 4.496
Custo total dos contratos de prestação de serviço (R$ mil)  164.397  158.576  116.932 

Trabalhadores terceirizados/contratados em relação ao total da força de trabalho 77,18% 77,07% 72,25%

Perfil da remuneração – identificar a percentagem de empregados em cada faixa de salários 

Até R$ 500,00 39,76% n.d. n.d.

De R$ 501,00 a R$ 730,00 20,12% n.d. n.d.

De R$ 731,00 a R$ 1.000,00 24,52% n.d. n.d.

Acima de R$ 1.000,00 2,84% n.d. n.d.

Não informado 12,76% n.d. n.d.

Perfil da escolaridade – em relação ao total de terceirizados – discriminar:

Alfabetização de adultos 0,03% n.d. n.d.

Analfabeto 24,80% n.d. n.d.

Primário incompleto 10,84% n.d. n.d.

Primário completo 10,94% n.d. n.d.

Ensino Médio completo 28,56% n.d. n.d.

Ensino Médio incompleto 1,39% n.d. n.d.

Ensino Fundamental completo 15,49% n.d. n.d.

Ensino Fundamental incompleto 1,38% n.d. n.d.

Ensino Superior completo 6,19% n.d. n.d.

Ensino Superior incompleto 0,08% n.d. n.d.

Pós-graduação completa 0,28% n.d. n.d.

Pós-graduação incompleta 0,01% n.d. n.d.

Índice da Taxa de Gravidade (TG) da Empresa no período, para empregados 260 353 2.144

Índice da Taxa de Gravidade (TG) da Empresa no período, para terceirizados/contratados 2.524 811 1.453

j) administradores 2007 2006 2005

Remuneração e/ou honorários totais (R$ mil) (A)  84,59  79,50  73,97 
Número de diretores (B) 5 5 5

Remuneração e/ou honorários médios A/B 16,92 15,90 14,79

Honorários de conselheiros de administração (R$ mil) (C)  1,91  1,91  1,91 

Número conselheiros de administração (D) 5 5 1

Honorários médios (C/D)  0,38  0,38  1,91 
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4.2 indiCadores soCiais externos

As ações voltadas aos principais públicos de 
relacionamento externo da Celpe serão descritas a seguir em 
itens distintos. Os meios utilizados para o estabelecimento da 
comunicação com esses públicos já foram mencionados no 
capítulo Canais de Relacionamento, item 1.10.2.

4.2.1 Clientes
Prestadora de um serviço público essencial, a Celpe 

está sempre atenta às necessidades de seus clientes e vem 
trabalhando para melhorar a cada dia seu desempenho. Entre as 
principais novidades, lançou o Projeto SAP/CCS, com as demais 
distribuidoras do Grupo Neoenergia, e o Projeto Cliente Total.

A Empresa identifica, anualmente, as necessidades 
e expectativas dos clientes com pesquisas qualitativas e 
quantitativas. A tomada de decisão dos executivos da Celpe 
leva em consideração o resultado das pesquisas, que servem 
de base para todo o planejamento estratégico da Empresa e 
envolvem colaboradores e terceirizados.

•  Pesquisa 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. Os resultados podem ser 
verificados no item 4.2.2.

•  Pesquisa Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel): 
realizada anualmente com as 64 distribuidoras de energia 
brasileiras para apurar o Índice Aneel de Satisfação do 
Consumidor (Iasc). Os resultados podem ser verificados 
no item 4.2.2. O resultado de 2007 não foi divulgado pela 
Aneel até a publicação deste relatório.

•  Pesquisa de Avaliação de Provedores de Serviços de 
Utilidade Pública em Pernambuco: realizada pelo instituto 
Vox Populi. Segundo a avaliação, o fornecimento da 
energia, pelo segundo ano consecutivo, está em primeiro 
lugar no ranking de confiança dos pernambucanos. 

• Pesquisa com Grandes Clientes Corporativos. 
• Pesquisa em Canais de Relacionamento. 

atendimento
A segmentação de clientes é feita em Grupo A (alta 

tensão – clientes corporativos privados e Poder Público) e 
Grupo B (baixa tensão – clientes residenciais, de baixo poder 
aquisitivo e pequenos comércios e indústrias). 

Em 2007, foram feitos 5,9 milhões de teleatendimentos, 
dos quais 1,3 milhão foi realizado através da Unidade de 
Resposta Audível (URA), com Tempo Médio de Atendimento 
(TMA) de 2,6 minutos.

 

O site da Celpe na Internet registrou a marca de 1 milhão 
de acessos (média de 100 mil/mês). O destaque ficou por 
conta dos totens de auto-atendimento (48 pontos no Estado, 
inclusive todos os shoppings da região metropolitana), que 
passaram de 3.376 atendimentos, em janeiro de 2007, 
para 52.411, em dezembro; um crescimento de 1.452% na 
procura por esse serviço.

Nas agências, foi realizado mais de 1,4 milhão de 
atendimentos. Durante o ano de 2007, a Celpe investiu na 
reforma e modernização de oito agências de atendimento, 
estando duas na cidade do Recife.

A Celpe também conta com outros canais de 
atendimento e com o Conselho de Consumidores, já 
descritos anteriormente no item 1.10.2.2.

 
O gráfico a seguir demonstra a tendência de queda do 

número de reclamações procedentes registradas no sistema 
da Empresa.
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número de Reclamações (em mil)

gerenciamento das reclamações
É feito através da Norma de Comunicação Empresarial, 

que garante o retorno a críticas, reclamações e sugestões. 
Ela atende ao cliente, aos órgãos de defesa do consumidor, 
aos órgãos regulatórios e à imprensa.

A gestão é feita com o registro de todas as solicitações 
no Sistema Comercial (SIC) por meio dos canais disponíveis. 

As áreas responsáveis desenvolvem o processo de 
melhoria pela análise das solicitações recebidas, podendo 
resultar em reciclagem de colaboradores, revisão de 
processos ou campanhas de esclarecimento.
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Não há registros de informação comprovada de perda ou 
violação de dados de clientes.

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. 

inovação – Projeto saP/CCs
O Projeto SAP/CCS, lançado em setembro de 2007, 

visa modernizar a plataforma tecnológica de gestão dos 
consumidores de energia elétrica das distribuidoras do Grupo 
Neoenergia. Ele utilizará as melhores práticas contidas na 
solução SAP for Utilities.

Essa ferramenta irá garantir nivelamento tecnológico 
em classe mundial, agilidade de atendimento aos clientes e 
melhoria no desempenho dos processos comerciais (perdas, 
contas a receber e débito automático) e operacionais (leitura, 
faturamento, atendimento, cobrança e serviços). 

Esse novo sistema comercial permitirá redirecionar 
os procedimentos da Empresa para uma visão integrada 
por processos e disponibilizar as informações de maneira 
consistente, integrada e possível de ser auditada. O resultado 
será maior agilidade e qualidade na tomada de decisões.

Projeto Cliente total 
O objetivo desse projeto é fortalecer os índices do mercado 

de concessão da Celpe. É uma iniciativa que consiste em 
trabalhar os atributos (fornecimento de energia, imagem, 
comunicação, atendimento e conta de luz) que foram avaliados 
nas pesquisas anteriores da Abradee, Aneel e outras.

 
Uma equipe interna, composta por 16 colaboradores, e 

consultorias externas irão levantar informações que interferem 
no relacionamento da Celpe com seus clientes. Áreas e 
processos ligados a clientes de alta e baixa tensão serão 
consultados; após a preparação do diagnóstico, será elaborado 
um plano de marketing para os Grupos A e B de clientes. 

Qualidade técnica  
Os índices de Duração Equivalente de Interrupção (DEC) 

e Freqüência Equivalente de Interrupção (FEC) atingiram, 
respectivamente, 15,07 horas e 8,24 interrupções no ano de 
2007. Os resultados obtidos pelos índices de continuidade 
classificam a Empresa entre as melhores distribuidoras do 
Nordeste, abaixo da média nacional e com limites inferiores 
aos determinados pela Aneel.
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12,95 15,82 15,0712,86

2003

dec (duração equivalente de interrupção por cliente)
duração média das interrupções por clientes/ano – Horas
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Visando atingir padrões de qualidade superiores, baseados 
em tempos de atendimento dentro das metas corporativas, 
a Celpe investiu no gerenciamento estratégico de equipes, 
principalmente na implantação do plano de redistribuição da 
logística de viaturas no plantão. Essas atividades possibilitaram 
atingir um TMA de 153 minutos. Esse é um indicador que 
mostra quanto tempo, em média, a Empresa demora em 
atender a uma reclamação sobre interrupção de energia.

190

2004 2005 2006 2007

164 159 153140
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tma – tempo médio de atendimento (minutos)

comunicação com os clientes

O cliente é o principal valor da Celpe; o atendimento 
de suas necessidades e a satisfação com os serviços da 
Companhia são prioridades. Para se aproximar de seus 
clientes e estimular um clima de confiança, a Celpe mantém 
processos permanentes de comunicação através da mídia, 
voltados para a segurança e a qualidade dos serviços. 
A Empresa busca alertar sobre os riscos de ligações 
clandestinas e mantém o cliente sempre informado sobre 
benefícios como facilidades para pagamento de contas e 
novos serviços oferecidos.

A Celpe realiza sua comunicação com os clientes dentro 
de parâmetros definidos por organizações externas, como 
o Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária, 
do Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária 
(Conar); o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); o 
Código de Defesa do Consumidor; e normativos específicos 
do setor elétrico. A comunicação da Celpe também segue as 
melhores práticas em comunicação empresarial. A Empresa 
não tem registros de descumprimento a essas normas ou 
esses princípios.

Em 2007, foram veiculadas várias campanhas 
publicitárias, entre elas: Celpe é Energia, Celpe é Informação; 
Você Pergunta, a Celpe Responde; Consciência Ambiental 
e informativos sobre Fernando de Noronha; e campanha 
com resultados da pesquisa Vox Populi. As campanhas são 
veiculadas em TV, rádio, jornais, outdoor, backbus etc.

segurança no Uso final

Em todas as fases do fornecimento da energia, a 
Empresa segue a legislação do País (Resolução nº 456, 
de 29 de novembro de 2000, da Aneel – Condições Gerais 
de Fornecimento de Energia Elétrica). Várias ações são 
desenvolvidas para alertar a população sobre os riscos com 
a eletricidade:  
•  Projetos educacionais voltados para a comunidade, com 

foco no uso seguro e racional da energia elétrica, como o 
Agente Celpe, o Espaço Educacional Parceiros da Energia, 
Celpe nas Escolas do Interior do Estado, Conhecendo a 
Celpe etc.

•  Mutirões de saúde e segurança, realizados em escolas e 
locais próximos a subestações de energia. 

•  Jornadas de esclarecimento sobre o fornecimento da 
energia para eletricistas particulares. 

•  Campanhas de segurança, como a realizada em parceria 
com a Abradee.

•  Informativos diversos, através de mensagens na conta de 
energia, site, fôlderes e campanhas institucionais.

•  Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), realizado 
pelo Departamento de Saúde e Segurança, em parceria 
com o Laboratório de Segurança e Higiene do Trabalho da 
Escola Politécnica da UPE. O estudo analisou os sistemas 
de proteção das instalações elétricas de 294 residências e 
66 canteiros de obras da Região Metropolitana de Recife. 
Para evitar situações de riscos encontradas, foram criadas 
cartilhas sobre como evitar acidentes com eletricidade, e a 
Empresa continuará promovendo seminários e intensificará 
a realização de palestras educativas nas comunidades, nas 
escolas e nos canteiros de obras. 

Desde 2000, a Celpe mantém uma unidade de 
atendimento a comunidades especiais, que possui um canal 
de comunicação permanente com as populações urbanas 
e rurais de baixo poder aquisitivo e que são atendidas 
pela Empresa. Através de programas de educação para o 
consumo de energia, a Celpe atualiza os conhecimentos 
dessas comunidades sobre saúde e segurança no uso da 
energia elétrica. Outro aspecto importante é em relação 
à utilização racional, permitindo que essas comunidades 
usufruam do conforto da eletricidade com baixo impacto no 
orçamento doméstico. 

Essa integração da Empresa e da comunidade demonstra 
o forte compromisso que a Celpe tem em relação à 
minimização de impactos sociais e ambientais.
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Os principais projetos e programas mantidos pela Celpe com direcionamento para esse público são:

luz no empreendedorismo – Programa realizado em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) 
e com o Sebrae, que beneficia comunidades de baixa renda em seus projetos de geração de trabalho e renda.

ação integrada – Busca reduzir perdas através de uma relação mais transparente com os clientes de baixa renda. São eventos 
que levam às comunidades os serviços de atendimento aos clientes, o cadastro em tarifas sociais e até serviços de cidadania, como 
emissão de documentos e atendimento médico, entre outros benefícios.

A Celpe desenvolve outros programas, como o Conhecendo a Celpe, que leva o público externo para conhecer a Empresa;  
o Energia sem Desperdício, que promove o consumo consciente de energia elétrica; o Comunidade Online, realizado em parceria com 
o Banco do Brasil para criação de Telecentros Comunitários; e o Orientação Personalizada, que identifica o perfil do consumidor e o 
orienta para práticas de maior eficiência no consumo de eletricidade. 

quadro de Resultados obtidos em 2007
Comunidades Especiais Trabalhadas 227
Ligações Clandestinas Identificadas 2.037

Clientes Orientados 56.474

Agentes Multiplicadores Capacitados 242

Cadastro de Clientes na Tarifa Social 3.296

Projetos em comunidades de baixa Renda Público beneficiado
Luz no Empreendedorismo 17 comunidades e ONGs
Ação Integrada 4 ações com 51.387 beneficiados 

Conhecendo a Celpe 4 eventos com 302 participantes

Telecentros Comunitários 12

depoimentos do livro Comunidade iluminada
“Quando uma empresa resolve fazer trabalho com as comunidades, é muito legal. Eu acho que ela está querendo ajudar e, com 

isso, ganha respeito. Nesse trabalho, o povo vai ficando mais esclarecido sobre como economizar energia, como evitar choques, 
proteger o meio ambiente. E, quanto mais esclarecimento, melhor.”

elizete da silva amorim, agente de saúde, sobre o Programa agente Multiplicadores

“A Celpe, desde que começou a fazer trabalho com a nossa comunidade, passou a abrir espaço para nossa arte. Antes, era muito 
difícil sair da Muribeca para participar de feiras e exposições. Hoje, nós vivemos expondo a nossa arte. O que produzimos, vendemos. 
E, com o dinheiro, compramos o material e ainda temos o nosso lucro.”

ana santos, associação da Criança e do adolescente do Conjunto Muribeca, Jaboatão dos guararapes

“Quando a Celpe entrou para apoiar nosso trabalho artesanal, foi decisivo. Ela entrou para decidir. Sem ter onde expor, ninguém 
via o que nós produzíamos. Ninguém comprava. A Celpe é nossa parceira.” 

ana Maria sales de lucena, pedagoga, membro da ong artevida, recife antigo

4.2.2 indicadores Quantitativos
Os indicadores a seguir refletem em valores as informações descritas anteriormente. Alguns dados consolidados também 

estão disponíveis no Balanço Social modelo Ibase, e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo canal de comunicação 
disponibilizado ao final deste relatório.
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clientes/consumidores

a) Excelência no Atendimento 2007 2006 2005

Perfil de consumidores e clientes
Venda de energia por classe tarifária (GWh) – total

Residencial (sem considerar o residencial baixa renda) 25,59% 25,55% 25,10%

Residencial baixa renda 11,30% 11,24% 10,45%

Comercial 21,27% 21,54% 20,57%

Industrial 18,63% 18,57% 21,41%

Rural 6,62% 6,60% 6,19%

Iluminação pública 4,71% 4,70% 4,86%

Serviço público 6,07% 5,91% 5,64%

Poder público 5,64% 5,69% 5,17%

Consumo próprio 0,17% 0,18% 0,18%

Revenda 0,00% 0,00% 0,41%

Satisfação do cliente

Índices de satisfação obtidos pela pesquisa Iasc/Aneel n.d. 61% 55%

Índices de satisfação obtidos por pesquisas de outras entidades (Abradee, Vox Populi e 
outras) e/ou pesquisas próprias 69% 81% 82%

Atendimento ao consumidor

Total de ligações atendidas   5.904.432   5.449.472 4.081.049

Atendimentos nos escritórios regionais 1.476.133 1.481.782 1.238.727

Atendimentos por meio da Internet   1.117.258  1.288.052   800.789

Reclamações em relação ao total de ligações atendidas 1% 1% 3%

Tempo médio de espera até o início de atendimento (minutos) – Teleatendimento 0,30 0,50 0,37

Tempo médio de atendimento (minutos) – Teleatendimento 2,63 2,80 2,90

Reclamações de consumidores encaminhadas

À Empresa (geral) 62.084 n.d. 84.223

À Empresa (procedentes) 23.689 34.410 41.466

À Aneel – agências estaduais/regionais (geral) 2.367 3.057 1.748

Ao Procon (geral) 2.033 2.904 2.214

À justiça (geral) 14.115 10.203 2.852

Reclamações – principais motivos

Reclamações referentes a prazos na execução de serviços 1,47% 2,95% 0,85%

Reclamações referentes a fornecimento inadequado de energia 5,59% 2,01% 0,11%

Reclamações referentes a interrupções 0,31% 0,00% 0,00%

Reclamações referentes à emergência 0,49% 0,23% 0,27%

Reclamações referentes a consumo/leitura 1,03% 1,19% 51,25%

Reclamações referentes a corte indevido 1,68% 0,00% 0,00%

Reclamações por conta não entregue 17,83% 16,36% 5,29%

Reclamações referentes a serviço mal executado 2,72% 5,78% 1,28%

Reclamações referentes a danos elétricos 5,84% 9,01% 3,51%

Reclamações referentes a irregularidades na medição (fraude/desvio de energia) 5,58% 0,00% 0,00%

Outros (erro de endereçamento – 2007) 8,43% 13,87% 17,44%

Reclamações solucionadas

Durante o atendimento n.d. n.d. n.d.

Até 30 dias 99,89% 94,83% 97,45%

Entre 30 e 60 dias 0,06% 3,17% 1,55%
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a) excelência no atendimento 2007 2006 2005

Mais que 60 dias 0,05% 2,00% 1,00%

Reclamações julgadas procedentes em relação ao total de reclamações recebidas 40% 70% 85%

Reclamações solucionadas em relação ao número de reclamações procedentes 100% 100% 100%

Quantidade de inovações implantadas em razão da interferência do ouvidor e/ou do serviço 
de atendimento ao consumidor 2 1 1

b) qualidade técnica dos serviços prestados 2007 2006 2005

Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC), geral da Empresa – 
valor apurado (com supridora) 15,07 15,82 12,95

Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC), geral da Empresa – 
limite (sem supridora)1 14,87 13,57 14,54

Freqüência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC), geral da Empresa 
– valor apurado (com supridora) 8,24 9,37 7,97

Freqüência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC), geral da Empresa 
– limite (sem supridora)1 7,67 8,00 7,97
1  Limites estabelecidos pelo Grupo NEOENERGIA para o IGC. A Celpe, através da Unidade de Controle da Qualidade do Sistema, estatisticamente, estabeleceu o DEC e FEC 

para atender ao IGC proposto, passando, portanto, a configurar como limites. Estes estão informados na tabela acima e são valores sem supridora. 
IGC = Raiz Quadrada (DECss^2+FECss^2).

c) segurança no uso final de energia do consumidor 2007 2006 2005

Taxa de Gravidade (TG) de acidentes com terceiros por choque elétrico na rede concessionária 1.337 2.579 2.057
Taxa de Freqüência (TF) de acidentes na comunidade (clientes e consumidores) 4,07 6,70 6,54

Número de acidentes na comunidade (clientes/consumidores) 35 57 55

Número de melhorias implementadas com o objetivo de oferecer produtos e serviços mais seguros n.d. n.d n.d

4.2.3 fornecedores
A responsabilidade socioambiental continua sendo um dos pilares que sustentam o crescimento da Celpe junto à sociedade, e, 

para isso, a Empresa procura melhorar sua gestão em relação aos seus fornecedores. Dois dos critérios levados em consideração são 
se a empresa está habilitada pela ISO 14001 e se trabalha considerando os critérios da Norma SA 8000.

Os fornecedores da Celpe estão classificados em três grandes segmentos: fornecedores de energia elétrica, fornecedores de materiais e 
fornecedores de serviços, totalizando aproximadamente 5,5 mil fornecedores ativos de todos os portes, entre nacionais e estrangeiros.

Em todos os contratos de prestação de serviço, existem cláusulas referentes aos Direitos Trabalhistas, Direitos Humanos e ao 
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.

Em 2007, foram criados procedimentos e normas que abrangem as atividades relacionadas ao cumprimento de metas do 
Departamento de Gestão de Contratos, que é o co-responsável pelo acompanhamento da prestação do serviço das empresas 
terceirizadas. A partir desse processo de normalização, o Departamento foi certificado pela ISO 9001.

aperfeiçoando Parcerias
Em março de 2007, a Empresa realizou o 2º Encontro de Técnicos e Engenheiros de Segurança do Trabalho das Empresas 

Prestadoras. O objetivo foi buscar o nivelamento de conhecimentos sobre os procedimentos de saúde e segurança que são exigidos 
pela Empresa. Ao todo, 46 profissionais participaram, e o estudo incluiu a análise de acidentes que afetaram a operação da Empresa, 
de forma a compreender suas causas e evitar novas ocorrências.

Em agosto de 2007, foi realizado o Encontro Responsabilidade, Qualidade e Terceirização com as EPSs, com o objetivo 
de aprimorar a parceria entre a Celpe e as empresas prestadoras de serviço, visando à melhoria contínua. Esse encontro 
também discutiu e apresentou temas relacionados à redução dos riscos trabalhistas, ao Código de Ética da Celpe, a ações de 
Responsabilidade Social Corporativa, além da Política de Gestão Ambiental.
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Projeto travessia
Estruturado em setembro de 2007, o projeto, coordenado pelo Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da Empresa, visa 

treinar cerca de 2.700 funcionários das empresas terceirizadas que trabalham em áreas de risco para a Celpe. O objetivo é auxiliar na 
qualificação dos colaboradores das empresas prestadoras de serviço, conforme norma vigente NR10, para atuar no Sistema Elétrico 
de Potência nas áreas de corte e religação; ligação nova; construção urbana (manutenção); e plantão. São trabalhados aspectos 
comportamentais, noções de meio ambiente e regras de segurança. A ação é custeada pela Celpe com contrapartida das prestadoras 
de serviço. O projeto se estenderá até 2009.

avaliação das Prestadoras de serviço
O Departamento de Gestão de Contratos implantou o sistema de Gestão Integrada da Fiscalização dos Serviços (Gifs) nas 

regionais, o que fortalece a Empresa no sentido de avaliar, inspecionar e acompanhar o desempenho dos serviços prestados pelas 
empresas terceirizadas. Entre os serviços inspecionados, estão: ligação nova, construção de rede, leitura de medidor, corte, religação 
e baixa administrativa, todos em clientes de baixa tensão.

As duas ações anteriormente descritas faziam parte das metas para 2007 e foram plenamente atingidas.

Metas para 2008
• Criação de um plano de relacionamento com os fornecedores: portal web, 0800, periódico – jornal de comunicação
•  Realização de um plano de marketing disseminado na Empresa, no qual serão estudadas as possibilidades de melhoria no que 

diz respeito à imagem da organização no mercado
•  Implantação de comitês nas regionais em que será aberto o espaço para discussões referentes à qualidade dos serviços, ao 

cumprimento das normas de saúde e segurança, ao relacionamento com clientes e a respeito da busca pela inexistência de 
trabalho infantil e escravo.

4.2.4 indicadores Quantitativos

fornecedores
quanto a trabalho infantil, trabalho forçado e condições de saúde e segurança no trabalho etc.

a) seleção e avaliação de fornecedores 2007 2006 2005

Fornecedores inspecionados pela Empresa/total de fornecedores (%) 0,00 0,01 0,01

Fornecedores não qualificados (não-conformidade com os critérios de responsabilidade 
social da Empresa)/total de fornecedores (%) 0,00 0,00 0,00

Fornecedores com certificação SA 8000 ou equivalente/total de fornecedores ativos (%) 0 0 0

b) apoio ao desenvolvimento de fornecedores 2007 2006 2005

Número de capacitações oferecidas aos fornecedores 156 175 255
Número de horas de treinamento oferecidas aos fornecedores 37.261 74.085 110.345

4.2.5 Comunidade
Programa energia para Crescer 

O programa está alinhado com a Política de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do Grupo Neoenergia. Através dele, são 
apoiados projetos sociais sustentáveis nas comunidades nas quais a Empresa atua, respeitando os costumes e a cultura locais. Visa 
manter um diálogo permanente e de qualidade com seus públicos de relacionamento e tem como objetivo agregar valor ao negócio e 
contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. 

 
os projetos sociais apoiados pela celpe atendem aos seguintes princípios:

• Foco nas áreas de educação, cultura e meio ambiente
• Promoção da inclusão social
• Alinhamento às Oito Metas do Milênio, da ONU
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Os projetos educacionais são voltados para a melhoria da qualidade do ensino, investindo na qualificação da educação em Pernambuco.

confira os Projetos: 

entidade Projeto área de atuação Público beneficiado

Lar do Neném Projeto de acolhimento e guarda 
de crianças em situação de 
destituição de pátrio poder

Assistência Social 75 crianças

Instituto de Qualidade no 
Ensino 

Qualiescola Educação 829 professores e 15.590 alunos de escolas 
estaduais e municipais do interior do Estado

Junior Achievement 
Pernambuco

Introdução ao Mundo dos 
Negócios, Nosso Mundo, 
Economia Pessoal, Empresa 
em Ação, Mercado Global, 
Miniempresa

Educação 7.920 alunos de 45 escolas estaduais do Recife

Instituto Ayrton Senna Projeto Educação pela Arte, 
desenvolvido pelo Instituto Vida, 
pelo Movimento Pró-Criança e 
pela Associação Ária Social

Educação e Cultura 80 jovens no Instituto Vida; 61 adolescentes de 
17 escolas e 40 famílias no Movimento Pró-
Criança; e 314 crianças e adolescentes de 34 
comunidades da Ária Social

Movimento Pró-Criança Projeto Jovem Artesão Educação e Cultura Adolescentes (A Empresa apoiou o projeto com 
a compra de brindes sociais: 50 canecas de 
porcelana e 50 cumbucas de cerâmica)

Associação Beneficente 
Criança Cidadã

Orquestra Criança Cidadã dos 
Meninos do Coque

Educação e Cultura 120 crianças, adolescentes e jovens

Instituto Oldemburg 
de Desenvolvimento e 
Oldemburg Marketing Cultural

Projeto Salas de Leitura Educação e Cultura Instalação de seis salas de leitura, com 1.000 livros 
em entidades da capital e interior do Estado

Metron Produções Festival de Teatro para Crianças 
de Pernambuco

Cultura Cerca de 25 mil pessoas

Associação dos Produtores de 
Artes Cênicas de Pernambuco 
(Apacepe)

Mostra Brasileira de Dança  
do Recife

Cultura Cerca de 10 mil pessoas

Associação dos Produtores de 
Artes Cênicas de Pernambuco 
(Apacepe)

Paixão de Cristo do Recife Cultura Cerca de 125 mil pessoas

TV Jornal Parabéns para Gonzagão – 95 Cultura Cerca de 10 mil pessoas

Prefeitura de Petrolina e TV 
Grande Rio

Projeto Criança no Parque Cultura Cerca de 30 mil pessoas

Cinelari Produções Artísticas Peça Dom Quixote de  
Lugar Nenhum

Cultura Cerca de 4 mil pessoas

Cabanga Iate Clube de 
Pernambuco

Regata Recife-Fernando de 
Noronha

Esportes Cerca de 600 competidores

Nikita Natação Joanna Maranhão Esportes Patrocínio à atleta olímpica por um período de três 
anos, preparando a nadadora para competições 
nacionais, internacionais e jogos olímpicos de 2008. 
Nos Jogos do Pan Rio 2007, Joanna ficou em quarto 
lugar nos 200 medley e 400 medley

Ivanildo Alves de Vasconcelos - Esportes O atleta paraolímpico de natação compete pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro desde 1992, estando 
nas quatro últimas Olimpíadas. Foi medalha de 
bronze nas provas: 100 m costas, 400 m livres, 
100 m peito e medalha de prata nos 200 m 
medley nos Jogos do Para-pan Rio 2007
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entidade Projeto área de atuação Público beneficiado

Yane Marques - Esportes A atleta de pentatlo moderno foi medalha de ouro 
nos jogos do Pan Rio 2007. O pentatlo envolve 
cinco modalidades: corrida, natação, tiro, esgrima 
e hipismo. A pentatleta está com vaga garantida 
nas Olimpíadas de Pequim em 2008.

Distrito Estadual de Fernando 
de Noronha

Tocha do Pan Esportes A Celpe patrocinou a passagem da Tocha do Pan 
pela ilha de Fernando de Noronha.

Além desses projetos, a Empresa lançou, ao final do ano, o seu projeto cultural, com a produção e publicação do livro Fernando 
de Noronha – Cinco Séculos de História, da pesquisadora Marieta Borges Lins e Silva. O livro é fruto de 33 anos de pesquisa sobre 
o arquipélago pernambucano. O título traz dez capítulos – seis deles impressos e quatro em CD-ROM –, conduzindo o leitor numa 
verdadeira viagem pelos 500 anos de Noronha, “Sítio do Patrimônio Mundial Natural”, como declarado pela Unesco.

eventos técnicos e diversos
Além dos projetos sociais, culturais e esportivos, a Celpe também apóia seminários técnicos diversos. Um destaque vai para o 

Prêmio Cidadania S.A. de Responsabilidade Social e Sustentabilidade Empresarial, uma iniciativa do Sistema Jornal do Commercio 
de Comunicação (SJCC), do Instituto Ação Empresarial pela Cidadania, do INTG e da TGI. O prêmio pretende reconhecer e valorizar 
empresas que investem em Responsabilidade Social e cidadania no Estado de Pernambuco.

Campanhas sociais
A Empresa, através do voluntariado, vem desenvolvendo ações de assistência social em prol de entidades carentes no Estado. 

Na escolha dos beneficiados, são observados os critérios de atendimento ao Programa Energia para Crescer e o engajamento dos 
voluntários nas entidades.

campanha itens arrecadados Público beneficiado

Arrecadação de alimentos na 
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes e Meio Ambiente

3.720 kg de alimentos Lar Espírita Amor e Caridade, em Carpina; Creche Recanto Sagrada Família, 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Abrigo Ana Ribeiro, 
em Serra Talhada; 
Associação João XXIII, em Caruaru; Centro Evangélico de Recuperação Lar Feliz e As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em Petrolina; Associação Nossa 
Senhora de Lourdes e Lar Transitório de Christie, em Olinda; Desafio Jovem do Recife, 
Lar Batista Elizabeth Mein, Lar Paulo de Tarso, Abrigo Espírita Batista de Carvalho, 
Abrigo dos Idosos – Lar dos Humildes, Associação Pernambucana de Portadores de 
Leucemia, Grupo de Ajuda de Crianças Carentes com Câncer, Abrigo Espírita Lar de 
Jesus, Lar Batista para Ancião, Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, no Recife

Energia Solidária no Natal Brinquedos 93 crianças da ONG Lar de Clara, no Recife, e 65 crianças da Creche Sa-
grada Família, em Serra Talhada

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. Em 2007, o valor arrecadado chegou a R$ 1.109.178,57.

Ao todo, foram beneficiadas 1.267 crianças e adolescentes do Movimento Pró-Criança; 96 famílias da Associação 
Beneficente Criança Cidadã; 488 crianças e adolescentes da Organização Auxílio Fraterno; e 97.047 crianças e 5.134 
gestantes da Pastoral da Criança.
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doação de Computadores e impressoras
Em 2007, com a renovação tecnológica da Companhia, 402 computadores e 40 impressoras foram doados pela Celpe a 42 

entidades filantrópicas que realizam cursos de inclusão digital e cidadania. 

4.2.6 indicadores Quantitativos

comunidade
a) gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno 2007 2006 2005

Número de reclamações da comunidade – impactos causados pelas atividades da Empresa 0 0 0

Número de melhorias implantadas nos processos da Empresa,  
a partir das reclamações da comunidade 0 0 0

b) envolvimento da empresa em sinistros relacionados com terceiros 2007 2006 2005

Montante reivindicado em processos judiciais (R$ mil)  1.946  7.418 n.d.
Valor provisionado no passivo (R$ mil)  3.429  3.070 n.d.

Número de processos judiciais existentes 15 23 n.d.

Número de pessoas vinculadas nos processos 24 42 n.d.

c) tarifa de baixa renda 2007 2006 2005

Número de clientes/consumidores com tarifa de baixa renda 1.283.962 1.295.458 1.242.957

Total de clientes/consumidores com tarifa de baixa renda em relação ao total de clientes/
consumidores residenciais 47,33% 51,10% 50,92%

d) envolvimento da empresa com ação social 2007 2006 2005

Recursos aplicados em educação (R$ mil) 819 491 304
Recursos aplicados em saúde e saneamento (R$ mil) 144 153 189

Recursos aplicados em cultura (R$ mil) 14.492 10.780 12.837

Recursos aplicados em esportes (R$ mil) 219 182 53

Recursos aplicados no Fundo Estadual de Desenvolvimento Social (R$ mil) 8.950 4.000 27.000

Recursos aplicados em eletrificação para população rural e carente (R$ mil) 26.891 106.690 44.464

Outros recursos aplicados em ações sociais (R$ mil) 173 232 136

Total de investimento em ação social (R$ mil) 51.688 122.528 84.983

Valor destinado à ação social (não inclui obrigações legais, tributos, ou benefícios) 
vinculados à condição de funcionários da Empresa) 0% 0% 0% 

Do total destinado à ação social, percentual correspondente a doações em produtos e serviços 0% 0% 0%

Do total destinado à ação social, percentual correspondente a doações em espécie 47,97% 12,93% 47,68%

Do total destinado à ação social, percentual correspondente a investimentos em projeto 
social próprio 52,03% 87,07% 52,32%

Empregados que realizam trabalhos voluntários na  
comunidade externa à Empresa/total de empregados n.d. n.d. n.d.

Quantidade de horas mensais doadas (liberadas do horário normal de trabalho) pela 
Empresa para trabalho voluntário de funcionários 0 0 0

Consumidores cadastrados no Programa Bolsa Família/número de  
consumidores do segmento Baixa Renda 40,30% 22,40% 12,10%

e) envolvimento da empresa em projetos culturais, esportivos etc. (lei Rouanet)* 2007 2006 2005

Montante de recursos destinados aos projetos (R$ mil) 0 0 0
Número de projetos beneficiados pelo patrocínio 0 0 0

Montante de recursos destinados ao maior projeto (R$ mil)** 0 0 0
* A Celpe não realiza projeto através de Lei Rouanet desde 2005.
** Detalhar em relação ao maior projeto: título do projeto, beneficiário (patrocinado: pessoa física ou jurídica).



CELPE – Relatório Socioambiental 2007          58

4.2.7 governo
A Celpe é reconhecida como a maior arrecadadora de 

tributos aos cofres públicos do Estado de Pernambuco. Isso 
dá à Empresa uma responsabilidade adicional em relação 
ao desenvolvimento do Estado e à sociedade a quem serve. 
Por ser uma empresa prestadora de um serviço público 
essencial, a Celpe tem o dever de manter-se além de todas 
as exigências e normativas oficiais, pois, de seu desempenho 
eficiente, vem a garantia de que precisam o Estado e a 
sociedade para crescer e suprir as demandas sociais de 
uma população que ainda apresenta carências. A Empresa é, 
também, vetor para o desenvolvimento de políticas públicas, 
como o Programa Luz para Todos do governo federal e 
muitos outros.

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, a 
ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva e a Celpe, em 
abril de 2006, deu-se 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 à eficiência energética e à proteção 
do meio ambiente, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida da população, a partir da doação de equipamentos 
novos, com o 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 clorofuorcarbono 
(CFC), nocivo à camada de ozônio, evitando sua liberação na 
atmosfera.

Parceria para a inclusão social com o 
Ministério do desenvolvimento social 

Com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, a holding Neoenergia assinou, em meados de 
2006, 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 o presidente da Celpe, José 
Humberto Castro; o da Coelba, Moisés Afonso Sales Filho; e  
o da Cosern, José Roberto Bezerra de Medeiros.

O Governo vem fornecendo à holding 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, a Celpe vem oferecendo a Tarifa Social 
às famílias que se enquadram nos critérios legais e ainda 
não possuem o benefício, tornando-se agente de mais uma 
ação de Responsabilidade Social e distribuição de renda à 
sociedade pernambucana. 

Plano nacional de Universalização do acesso e 
Uso da energia elétrica

A Aneel, mediante Resolução nº 223, de 29 de abril de 
2003, e alterações posteriores, estabeleceu as condições 
gerais para elaboração dos Planos de Universalização de 
Energia Elétrica visando ao atendimento de novas unidades 
consumidoras. A Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003, 
alterou a prioridade de atendimento aos municípios, dando 
ênfase aos municípios com menor índice de eletrificação, 
e limitou esses atendimentos a apenas novas unidades, 
ligadas em baixa tensão (inferior a 2,3 kV), com carga 
instalada de até 50 kW.  

Em 2007, a Companhia investiu cerca de R$ 48,8 
milhões no Programa de Universalização Urbana e Rural 
(R$ 75,7 milhões até 2006), não abrangidos pelo Programa 
Luz para Todos, interligando 73.980 (229.703 até 2006) 
novos consumidores ao seu sistema de distribuição. Até 
2007, foram universalizados 76 municípios no Estado 
de Pernambuco, equivalentes a 78,4% das unidades 
consumidoras do Programa de Universalização, restando 110 
municípios para serem universalizados no ano de 2008.
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Programa luz para todos
O Decreto Presidencial nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, instituiu o Programa Luz para Todos, no âmbito do Programa de 

Universalização, destinado a propiciar, até o ano 2008, o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural 
brasileiro que ainda não tem acesso a esse serviço público. 

Os dois primeiros contratos firmados com a Eletrobrás (ECFS 0018/2004 e ECFS 0115/2005), para a implementação do Programa 
Luz para Todos na área de concessão da Companhia, possibilitaram a realização de 7.260 ligações no ano de 2004, 23.114 no ano de 
2005 e 37.463 no ano de 2006. Um terceiro contrato está em negociação com a Eletrobrás visando à conclusão do programa com a 
previsão de realização de 25 mil ligações no ano de 2008. 

celpe é a maior arrecadadora de icms 2007 2006 2005

Recolhimento do ICMS (em R$) 673.500.146,58 638.499.325,94 502.866.999,17
Fundo de Desenvolvimento Social (em R$) 8.950.000,00 4.000.000,00 27.000.000,00

Funcultura (em R$) 14.000.000,00 10.500.000,00 12.500.000,00

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

A participação da Celpe em diversas entidades representativas da sociedade está descrita nos itens 2.2.3 e 2.2.4 deste relatório.

4.2.8 indicadores Quantitativos

governo e sociedade
a) gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno 2007 2006 2005

Recursos alocados em programas governamentais (não obrigados por lei) federais, 
estaduais e municipais (R$ mil) 0 0 0

Iniciativas/eventos/campanhas voltados para o desenvolvimento da cidadania (exercício de 
voto, consumo consciente, práticas anticorrupção, direito das crianças etc.) 9 8 7

Recursos publicitários destinados a campanhas institucionais para o  
desenvolvimento da cidadania (R$ mil)                  486 850          1.242 

Recursos investidos nos programas que utilizam incentivos fiscais/total de recursos 
destinados aos investimentos sociais 0% 0% 0%

4.3 indiCadores do setor elÉtriCo

O Relatório de Responsabilidade Socioambiental tem por finalidade a sua personalização à realidade do setor elétrico. Independentemente 
de algumas das informações presentes neste item serem relatadas em outros grupos de indicadores ou em outras dimensões, a consolidação 
delas, nesse ponto, tem por objetivo apresentar uma visão geral sobre como três importantes questões vivenciadas especificamente pelo setor 
nos últimos anos, relacionadas às políticas sociais (universalização, Programa Luz para Todos, tarifa de baixa renda) e ao desenvolvimento 
tecnológico sustentável (eficiência energética, fontes alternativas, P&D), estão sendo tratadas pela Empresa.

Dessa forma, esse grupo de indicadores oferece instrumentos de monitoramento não somente às partes relacionadas como também à 
própria Empresa, uma vez que interagem com os seus processos operacionais. 

4.3.1 Universalização
Em atendimento ao Plano de Universalização do Serviço de Energia Elétrica, estabelecido pela Lei Federal nº 10.438/2002, a 

Celpe realizou 381 mil ligações no período 2004-2007, com investimentos correspondentes de R$ 392,8 milhões. Como resultado 
de acordo celebrado entre a Celpe e o Ministério de Minas e Energia, foram realizadas 76 mil ligações do Programa Luz para Todos, 
cujos investimentos totalizaram R$ 274,7 milhões. Com a implementação desse quantitativo de ligações de domicílios urbanos e 
rurais, no período 2004-2007, a Celpe atingiu um índice global de universalização em sua área de concessão de 99,3%, o que a 
posiciona como primeira distribuidora do Nordeste de grande porte a atingir esse patamar.
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4.3.2 indicadores Quantitativos

universalização 2007 2006 2005

Metas de atendimento 60.157 81.461 82.316
Atendimentos efetuados 73.980 103.323 85.032

Cumprimento de metas 122,98% 126,84% 103,30%

Total de municípios universalizados 76 49 41

Municípios universalizados 40,86% 26,34% 22,04%

Programa luz Para todos 2007 2006 2005

Metas de atendimento * 37.837 23.147
Número de atendimentos efetuados (A) * 37.463 23.114

Cumprimento de metas * 99,01% 99,86%

Programa luz para todos 2007 2006 2005

origem dos Recursos investidos (R$ mil)
Governo federal
Conta de desenvolvimento energético (CDE) 6.159 66.238 51.833

Reserva global de reversão (RGR) 4.311 17.714 36.282

Governo estadual  -  -  - 

Recursos próprios  -  24.225  8.321 

Outros  -  -  - 

Total dos recursos aplicados (B)  10.471  108.177  96.436 

O&M  -  -  - 

Custo médio por atendimento (B/A) *  2.888  4.172 
*  O contrato, que está em sua terceira versão, está em negociação com a Eletrobrás, visando à conclusão do programa com a previsão de realização de 25.000 ligações no 
ano de 2008.  
O Decreto Presidencial nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, instituiu o Programa Luz para Todos no âmbito do Programa de Universalização, destinado a propiciar, até 
o ano de 2008, o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não tem acesso a esse serviço público. Os dois primeiros 
contratos firmados com a Eletrobrás (ECFS 0018/2004 e ECFS 0115/2005) para a implementação do Programa Luz Para Todos na área de concessão da Companhia 
possibilitaram a realização de 7.260 ligações no ano de 2004, 23.114 no ano de 2005 e 37.463 no ano de 2006. 

4.3.3 tarifa social baixa renda
A Tarifa Social Baixa Renda é estabelecida pela Aneel e possibilita descontos no valor da fatura de energia elétrica aos 

consumidores que cumprem, cumulativamente, os requisitos de: consumir, mensalmente, até 220 kWh de energia; estar classificado 
como residencial subclasse — residencial baixa renda com atendimento monofásico; possuir somente uma conta de luz ligada em 
seu nome; possuir o Número de Identificação Social (NIS) e a inscrição nos programas sociais do governo federal (Bolsa Escola, 
Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Bolsa Família); ter efetuado cadastro do NIS na Celpe. Considerando os critérios estabelecidos na 
Resolução Aneel nº 485/2002, que definem o conceito de consumidores de baixa renda, estes correspondem a 55,5% da classe 
Residencial. 

Adicionalmente, conforme o Decreto Estadual nº 30.404/2007, de 7 de maio de 2007, a subclasse Residencial de Baixa Renda 
passou a ser isenta de ICMS, independentemente da faixa de consumo.

4.3.4 indicadores Quantitativos

tarifa social baixa Renda 2007 2006 2005

Número de domicílios atendidos como Baixa Renda 1.283.962 1.295.458 1.242.957

Total de domicílios Baixa Renda do total de domicílios atendidos (clientes/consumidores 
residenciais) 47,33% 51,10% 50,92%

Receita de faturamento na subclasse residencial Baixa Renda (R$ mil) 149.483 137.168 108.819

Total da receita de faturamento na subclasse residencial Baixa Renda/total 
da receita de faturamento da classe residencial (R$ mil) 4,41% 4,36% 4,27%

Subsídio recebido (Eletrobrás) relativo aos consumidores Baixa Renda (R$ mil)  80.975  102.626  79.825 
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4.3.5 Programa de eficiência energética
A Celpe vem investindo em projetos de eficiência 

energética, conforme obrigatoriedade estabelecida em 
contrato de concessão de energia.

Desde 2001, a Companhia investiu em projetos de 
diagnóstico e eficientização das instalações de clientes 
dos poderes público e privado, instituições beneficentes, 
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, lideranças municipais das 
prefeituras e promove ações educacionais nas universidades, 
escolas e comunidades carentes.

Na Celpe, 50% dos recursos são destinados a projetos 
para a população de baixa renda, conforme Manual da 
Aneel. A Celpe, então, investe em projetos educacionais e 
de doação de eletroeficientes. Os outros 50%, a Empresa 
define com base na carteira de grandes clientes, avaliando 
a adimplência, o grau de relacionamento com a Companhia 
e a adequação às regras da Aneel - Relação Custo-Benefício 
(RCB). Entidades filantrópicas beneficentes são favorecidas, 
atendendo ao Programa de Responsabilidade Social 
Empresarial da Celpe.

Conheça, no item 4.3.6, o investimento nos projetos 
desenvolvidos pela Empresa nos últimos três anos:

•  Residencial Baixa Renda  
Projeto Doação de Eletroeficientes em Comunidades de 
baixa renda.  

•  Comercial  
Eficiência Energética na Associação de Proteção à 
Maternidade e à Infância de Vitória de Santo Antão (Apami) 

•  Industrial  
Eficiência Energética na Philips  
Eficiência Energética na Corn Products

•  Serviço Público  
Eficiência Energética na Companhia Pernambucana de 
Saneamento (Compesa)

•  Poder Público  
Eficiência Energética no Hospital Universitário Oswaldo Cruz  
Eficiência Energética na Prefeitura da cidade do Recife  
Eficiência Energética nas Instalações do Palácio do Campo 
das Princesas  
Eficiência Energética nas Instalações do Quartel do 
Comando Geral da Polícia Militar (Derby) 

•  Gestão Energética Municipal 
Eficiência Energética de Gestão Municipal de Caruaru, 
Ipojuca e Distrito de Fernando de Noronha 

 
•  Educação – conservação e uso racional de energia  

Eficiência Energética no Laboratório da Escola Politécnica 
de Pernambuco (Poli/UPE)  
Eficiência Energética no Laboratório da Universidade 
Federal de Pernambuco 
Projeto Espaço Educacional Parceiros da Energia e Celpe 
nas Escolas do Interior

•  Aquecimento solar (para substituição de chuveiros 
elétricos e aquecimento de piscina)  
Hospital e Casa de Saúde Maria Lucinda  
Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD)
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4.3.6 indicadores Quantitativos

Programa de eficientização energética (Pee)

origem dos Recursos – por classe de consumidores (R$ mil) 2007 2006 2005

residencial
Sem ônus para o consumidor (A) 0 0 0

Com ônus para o consumidor (B) 0 0 0

Total dos recursos no segmento (C) 0 0 0

Total de unidades atendidas no segmento (D) 0 0 0

Recurso médio por consumidor (C/D) 0 0 0
residencial baixa renda 
Sem ônus para o consumidor (A)  8.513 0 0

Com ônus para o consumidor (B) 0 0 0

Total dos investimentos no segmento (C)  8.513 0 0

Total de unidades atendidas no segmento (D)  160.177 0 0

Investimento médio por consumidor (C/D) 0,05 0 0

População atendida (nº de habitantes total residencial + baixa renda) (E)  800.885 0 0

Investimento médio por população atendida (custo total: residencial + baixa renda por hab.) (C/E)  0,01 0 0
Comercial
Sem ônus para o consumidor (A)  80  24 n.d.

Com ônus para o consumidor (B) 0 0 n.d.

Total dos investimentos no segmento (C)  80  24 n.d.

Total de unidades atendidas no segmento (D) 1 1 n.d.

Investimento médio por consumidor (C/D)  80  24 n.d.
industrial
Sem ônus para o consumidor (A)  57  134 n.d.

Com ônus para o consumidor (B) 0 0 n.d.

Total dos investimentos no segmento (C)  57  134 n.d.

Total de unidades atendidas no segmento (D) 2 2 n.d.

Investimento médio por consumidor (C/D)  28  67 n.d.
rural
Sem ônus para o consumidor (A) 0 0 0

Com ônus para o consumidor (B) 0 0 0

Total dos investimentos no segmento (C) 0 0 0

Total de unidades atendidas no segmento (D) 0 0 0

Investimento médio por consumidor (C/D) 0 0 0
iluminação Pública
Sem ônus para o consumidor (A) 0 0 n.d.

Com ônus para o consumidor (B) 0 0 n.d.

Total dos investimentos no segmento (C) 0 0 n.d.

Total de kW instalados (F) 0 0 n.d.

Investimento médio por kW instalado (C/F) 0 0 n.d.
serviço Público
Sem ônus para o consumidor (A) 1.210  204 n.d.

Com ônus para o consumidor (B) 0 0 n.d.

Total dos investimentos no segmento (C)  1.210  204 n.d.

Total de unidades atendidas no segmento (D) 1 1 n.d.

Investimento médio por consumidor (C/D) 1.210 204 n.d.
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origem dos Recursos – por classe de consumidores (R$ mil) 2007 2006 2005

Poder Público
Sem ônus para o consumidor (A) 2.003  206 n.d.

Com ônus para o consumidor (B) 0 0 n.d.

Total dos investimentos no segmento (C)  2.003  206 n.d.

Total de unidades atendidas no segmento (D) 4 4 n.d.

Investimento médio por consumidor (C/D)  501  52 n.d.

origem dos Recursos (R$ mil) – tipo de Projeto 2007 2006 2005

gestão energética Municipal
Recursos investidos próprios  146  165 n.d.

Recursos investidos de terceiros 0 0 n.d.

Total dos recursos 146 165 n.d.
educação – Conservação e Uso racional de energia
Recursos investidos próprios  3.031  2.229 n.d.

Recursos investidos de terceiros 0 0 n.d.

Total dos recursos 3.031 2.229 n.d.
aquecimento solar (para substituição de chuveiros elétricos e aquecimento de piscina)
Recursos investidos próprios  274  82 n.d.

Recursos investidos de terceiros 0 0 n.d.

Total dos recursos 274 82 n.d.
rural
Recursos investidos próprios 0 0 n.d.

Recursos investidos de terceiros 0 0 n.d.

Total dos recursos 0 0 n.d.

total dos Recursos em Projetos de eficientização energética (R$ mil) 2007 2006 2005

Sem ônus para o consumidor  15.314  3.044 n.d.
Com ônus para o consumidor 0 0 n.d.

Total dos recursos 15.314 3.044 n.d.

Participação Relativa dos Recursos em Projetos de eficientização energética (R$ mil) 2007 2006 2005

Por Classes de Consumidores
Recursos no segmento Residencial sobre total investido no PEE 0,00% 0,00% n.d.

Recursos no segmento Baixa Renda sobre total investido no PEE 55,59% 0,00% n.d.

Recursos no segmento Comercial sobre total investido no PEE 0,52% 0,80% n.d.

Recursos no segmento Industrial sobre total investido no PEE 0,37% 4,40% n.d.

Recursos no segmento Rural sobre total investido no PEE 0,00% 0,00% n.d.

Recursos no segmento Iluminação Pública sobre total investido no PEE 0,00% 0,00% n.d.

Recursos no segmento Serviço Público sobre total investido no PEE 7,90% 6,69% n.d.

Recursos no segmento Poder Público sobre total investido no PEE 13,08% 6,77% n.d.
Por tipos de Projetos
Recursos no segmento Gestão Energética sobre total de recursos no PEE 0,95% 5,44% n.d.

Recursos no segmento Educação sobre total de recursos no PEE 19,79% 73,21% n.d.

Recursos no segmento Aquecimento Solar sobre total de recursos no PEE 1,79% 2,69% n.d.
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eficientização energética 2007 2006 2005

residencial
Energia economizada (em MWh)/ano 0 0 0

Redução na demanda de ponta (em MW) 0 0 0

Custo evitado com a energia economizada 0 0 0
residencial baixa renda
Energia economizada (em MWh)/ano 2.095,20 0 0

Redução na demanda de ponta (em MW) 719,08 0 0

Custo evitado com a energia economizada n.d. 0 0
Comercial
Energia economizada (em MWh)/ano 125,62 0 n.d.

Redução na demanda de ponta (em MW) 30,11 0 n.d.

Custo evitado com a energia economizada n.d. 0 n.d.
industrial
Energia economizada (em MWh)/ano 1.974,25 0 n.d.

Redução na demanda de ponta (em MW) 259,87 0 n.d.

Custo evitado com a energia economizada n.d. 0 n.d.
rural
Energia economizada (em MWh)/ano 0 0 0

Redução na demanda de ponta (em MW) 0 0 0

Custo evitado com a energia economizada 0 0 0
iluminação Pública
Energia economizada (em MWh)/ano 0 0 n.d.

Redução na demanda de ponta (em MW) 0 0 n.d.

Custo evitado com a energia economizada 0 0 n.d.
serviço Público
Energia economizada (em MWh)/ano 3.088,33 0 n.d.

Redução na demanda de ponta (em MW) 246,78 0 n.d.

Custo evitado com a energia economizada n.d. 0 n.d.
Poder Público
Energia economizada (em MWh)/ano  2.202,00 0 n.d.

Redução na demanda de ponta (em MW) 541,59 0 n.d.

Custo evitado com a energia economizada n.d. 0 n.d.
aquecimento solar
Energia economizada (em MWh)/ano 375,75 0 n.d.

Redução na demanda de ponta (em MW) 92,34 0 n.d.

Custo evitado com a energia economizada n.d. 0 n.d.
eficientização interna (na empresa)
Energia economizada (em MWh)/ano 0 0 n.d.

Redução na demanda de ponta (em MW) 0 0 n.d.

Custo evitado com a energia economizada 0 0 n.d.

Total    
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4.3.7 Pesquisa e desenvolvimento tecnológico
O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Celpe utiliza para a seleção dos projetos de P&D os procedimentos 

e critérios estabelecidos no Modelo de Gestão do Programa de P&D da Celpe, elaborado através de uma dissertação de mestrado do 
colaborador da Celpe Wider Basílio Santos.

os principais critérios a serem citados são: 

•  Planejamento Estratégico da Celpe – Anualmente, são definidos pela Superintendência de Engenharia da Celpe os temas prioritários 
para compor o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Empresa.

•  Indicadores do Processo de Seleção – Para a seleção da carteira de projetos a ser encaminhada à Aneel, é realizada uma 
mensuração de cenários/carteiras com base em indicadores predefinidos, a saber:  
• Número de Projetos da Carteira;  
• Superintendências Participantes;  
• Projetos Classificados como Investimento;  
• Projetos Alinhados com Objetivos Organizacionais.

No ano de 2007, tivemos os seguintes projetos em execução:

área temática Projeto entidade executora

Transmissão de 
Energia Elétrica

Análise dos Métodos de Correção dos Limites de Carregamento das LTs 
da Celpe

Universidade Federal de Pernambuco

Estudo de Alternativa ao Sistema de Aterramento Utilizado nos Sistemas 
Elétricos de Distribuição

Universidade Federal de Pernambuco e 
Universidade Federal de Campina Grande

Estudo para Aplicação de Sensor Ultra-som como Técnica Preditiva na 
Manutenção de Subestações e Linhas de Transmissão e Distribuição

Universidade Federal de Pernambuco

Meio Ambiente
Estudo dos Riscos Elétricos: Análise dos Sistemas de Proteção de 
Acidentes com Terceiros na Região Metropolitana do Recife

Associação Politécnica de Consultoria e Escola 
Politécnica da Universidade de Pernambuco

Qualidade
Estimador Robusto de Transitórios para Sistemas de Distribuição de 
Energia em Média Tensão voltada ao Atendimento à Qualidade de 
Energia ao Usuário Final

Universidade Federal de Pernambuco e 
Universidade de São Paulo

Pesquisa 
Estratégica

Ambiente de Mineração de Dados para Apoio na Decisão de Priorização 
de Inspeções, Redução de Perdas Comerciais de Energia e Aumento da 
Recuperação de Débitos

Centro de Estudos e Sistemas Avançados 
do Recife

Aplicação de um Protótipo do Supressor Magnético Rápido de Flutuação 
de Tensão na Rede Celpe

Universidade Federal de Pernambuco e 
Construções Eletromecânicas S.A. (Cemec)

Estudo do Alinhamento das Exigências da Aneel no Planejamento Estratégico de 
Empresas Distribuidoras para Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados

Universidade Federal de Pernambuco e 
Universidade Federal de Santa Catarina

Avaliação das Interferências Eletromagnéticas em Subestações  
138-69/13,8 kV

Universidade Federal de Pernambuco

Metodologia de Avaliação, Mensuração e Direcionamento de Estratégias 
Integradas de Investimentos: uma Aplicação-piloto Focada em um 
Programa do Plano 2 de Investimentos da Celpe

Universidade Federal de Pernambuco e 
Login Lógica e Informática Ltda.

Supervisão, 
Controle e Proteção 
de Sistemas

Sistema Inteligente para Apoio à Gestão da Manutenção em 
Equipamentos de Proteção e Estimação da sua Qualidade e dos Técnicos 
de Manutenção

Centro de Estudos e Sistemas Avançados 
do Recife

Otimização da Operação do Sistema Celpe em Tempo Real: Formulação 
Matemática e Implementação Computacional

Universidade Federal de Pernambuco

Transmissão de 
Dados por Redes 
Elétricas

Sistema de Comunicação-piloto usando PLC Banda Larga na Área de 
Distribuição da Celpe

Universidade Federal de Pernambuco
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4.3.8 indicadores Quantitativos

Recursos aplicados em Pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico (R$ mil)

Por temas de Pesquisa (manual de P&d – aneel) meta 2007 2006 2005

Eficiência energética (A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte renovável ou alternativa (B) 0,10 0,00 0,00 0,00

Meio ambiente (C) 3,54 135,09 209,20 66,50

Qualidade e confiabilidade (D) 2,00 266,01 455,97 159,65

Planejamento e operação (E) 0,00 0,00 0,00 0,00

Supervisão, controle e proteção (F) 115,12 514,95 245,21 352,41

Medição (G) 184,22 0,00 0,00 0,00

Transmissão de dados via rede elétrica (H) 81,81 325,48 172,09 0,00

Novos materiais e componentes (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento de tecnologia de combate à fraude e ao furto (J) 0,00 0,00 0,00 0,00

Transmissão de energia elétrica (L) 343,158 669,03 412,27 232,08

Distribuição de energia elétrica (M) 1.228,97 0,00 300,96 248,50

Pesquisa estratégica (N) 1.788,14 1.014,68 705,82 185,33
total de investimentos em P&d (K) 3.747,04 2.925,25 2.501,52 1.244,47
Recursos aplicados em Eficiência Energética (A) sobre total investido em P&D (K) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Recursos aplicados em Fonte Renovável ou Alternativa (B) sobre total 
investido em P&D (K) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Recursos aplicados em Meio Ambiente (C) sobre total investido em P&D (K) 0,09% 4,62% 8,36% 5,34%

Recursos aplicados em Qualidade e Confiabilidade (D) sobre total investido 
em P&D (K) 0,05% 9,09% 18,23% 12,83%

Recursos aplicados em Planejamento e Operação (E) sobre total investido 
em P&D (K) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Recursos aplicados em Supervisão, Controle e Proteção (F) sobre total 
investido em P&D (K) 3,07% 17,60% 9,80% 28,32%

Recursos aplicados em Medição (G) sobre total investido em P&D (K) 4,92% 0,00% 0,00% 0,00%

Recursos aplicados em Transmissão de Dados Via Rede Elétrica (H) sobre 
total investido em P&D (K) 2,18% 11,13% 6,88% 0,00%

Recursos aplicados em Novos Materiais e Componentes (I) sobre total 
investido em P&D (K) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Recursos aplicados em Desenvolvimento de Tecnologia de Combate à 
Fraude e ao Furto (J) sobre total investido em P&D (K) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Recursos aplicados em Transmissão de Energia Elétrica (L) sobre total 
investido em P&D (K) 9,16% 22,87% 16,48% 18,65%

Recursos aplicados em Distribuição de Energia Elétrica (M) sobre total 
investido em P&D (K) 32,80% 0,00% 12,03% 19,97%

Recursos aplicados em Pesquisa Estratégica (N) sobre total investido em P&D (K) 47,72% 34,69% 28,22% 14,89%



CELPE – Relatório Socioambiental 2007          67

5.1 gestão aMbiental

sustentabilidade e preservação dos  
recursos naturais

Em 2007, a Empresa investiu em programas de melhoria 
ambiental, com recursos na ordem de R$ 60 milhões. 
Esses investimentos possibilitaram a implantação de redes 
protegidas (ecológicas), programas de conservação da 
energia, educação ambiental, licenciamento, certificações 
ambientais e outras ações.

Para fortalecer a comunicação do tema e sua 
transversalidade, a Celpe dissemina a Política de Meio 
Ambiente e treina todos os colaboradores, próprios ou 
terceirizados, de acordo com as normas de seu Manual de 
Comportamento Ambiental.

5.1.1 Política
O instrumento norteador de todas as ações ambientais é 

a Política de Meio Ambiente, que foi descrita integralmente no 
item 1.9.3. As ações descritas a seguir estão baseadas nela. 

5.1.2 Comitê de Meio ambiente
As atribuições desse comitê foram descritas no item 

2.1.3, Principais Comitês e Grupos de Trabalho. A seguir, 
descrevemos sua composição:

Presidente
Luiz Antônio Ciarlini de Souza
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Membros
Adécio Tenório Vasconcelos
Aldo Formiga
Alexandre E. de Araújo Paschoal
Álvaro de Araújo Cavalcanti
Anapaula Nobre Ferreira
Francisco Nilton M. de Oliveira
Maxwell Ferreira e Luna 
Paulo Fernandes de M. Medeiros
Reinaldo José da Rocha Salvador 
Sérgio Wanderley Soares da Silva

5.1.3 sistema de gestão ambiental (sga)
Em 2007, o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) teve sua certificação mantida, com base na versão ABNT NBR ISO 14001:2004. 

Desde a certificação inicial, em 2002, a Celpe vem aperfeiçoando suas atividades e buscando a melhoria contínua do seu SGA. 
São realizadas auditorias periódicas que avaliam a conformidade do sistema e apontam as melhorias a serem implementadas. 
Todas essas situações são analisadas pelo Comitê de Meio Ambiente, composto por representantes da Alta Direção da Empresa. 
Adicionalmente, foi implantado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) na Unidade de Meio Ambiente.

Aspectos como emissão de efluentes gasosos, geração de resíduos sólidos, manejo de produtos perigosos e seus eventuais 
impactos são avaliados quanto à freqüência, abrangência, severidade, entre outros critérios de significância. Após a pontuação de 
cada um desses itens, são tratados os aspectos mais relevantes, para os quais são estabelecidos objetivos e metas. 

Os requisitos legais relacionados aos aspectos ambientais também são levantados, e o licenciamento dos empreendimentos é 
rigorosamente gerido. Nesse contexto, os critérios para seleção de fornecedores de serviços e materiais contemplam o atendimento 
destes à legislação ambiental. As licenças ambientais dos fornecedores são acompanhadas pela Unidade de Meio Ambiente.

Destacam-se, ainda, as seguintes ações de 2007:

Monitoramento do 
nível de ruído da 
Geração de Energia, 
na Usina Tubarão

No primeiro semestre, foi instalado na Usina Tubarão, em Fernando de Noronha, um sistema de isolamento 
acústico, para diminuir o impacto sonoro causado pelos geradores. A medição realizada após o tratamento 
evidenciou que o ruído emitido pela Usina encontrava-se dentro dos padrões exigidos pela legislação. O incêndio 
ocorrido em junho destruiu o galpão de geração de energia e os elementos instalados para atenuação do ruído, 
entretanto, o novo projeto da Usina, contempla um sistema de tratamento acústico.

Monitoramento de 
fumaça preta da frota 
de veículos da Celpe

A Empresa adquiriu um opacímetro para mensurar os níveis de fumaça preta dos veículos a diesel da frota, e 
as medições foram iniciadas em julho. Os veículos com emissões acima do padrão são encaminhados para 
manutenção corretiva.  

Uso de biodiesel na 
Usina Tubarão, em 
Fernando de Noronha

Em agosto, o primeiro carregamento de biodiesel (com 2% de óleos vegetais) chegou à Usina Tubarão, em 
Fernando de Noronha, que a partir de então passou a funcionar com tal combustível, fato que diminui a emissão 
de gases poluentes para a atmosfera. A intenção é, com os fabricantes das máquinas, viabilizar a utilização de 
biodiesel com concentrações cada vez maiores de óleos vegetais. 

Realização de 
curso de Análise e 
Tratamento de Não-
conformidades

Foram realizados treinamentos com multiplicadores de diversas áreas da Empresa para desenvolver habilidades 
para analisar não-conformidades e propor as ações preventivas e corretivas. O objetivo dessa disseminação é 
aumentar a sensibilidade das áreas para as irregularidades quanto à Gestão Ambiental e da Qualidade e aumentar 
a autonomia delas para corrigir os distúrbios.

Implementação de 
Sistema Informatizado 
FAC

Para fortalecer o acompanhamento de não-conformidades e a implementação de ações corretivas, foi implantado 
o Sistema Informatizado FAC (Formulário de Ações Corretivas), para que qualquer colaborador possa registrar as 
irregularidades identificadas e, em conjunto com os coordenadores dos sistemas de gestão, investigar as causas e 
responsabilidades e estabelecer os planos de ação pertinentes.

Realização de 
Auditorias de Meio 
Ambiente nas 
Empresas Prestadoras 
de Serviço (EPS)

Entre setembro e dezembro, foram realizadas auditorias nas empresas prestadoras de serviço de manutenção de redes 
de distribuição rural e urbana; e manutenção em linhas de transmissão, em regime de produtividade, e serviços de 
manutenção de emergência em regime de disponibilidade. Foram verificados conformidade com a legislação pertinente 
à atividade, responsabilidade técnica pelos serviços, adequação de mão-de-obra e equipamentos, treinamentos e 
respeito a normas de segurança do trabalho. 
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Todas essas ações foram desenvolvidas com base nos objetivos estabelecidos para o SGA em 2006. Todas as metas 
estabelecidas para o ano de 2007 foram atendidas.

5.1.4 Manual de Comportamento
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, o 
documento tem os principais procedimentos e 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, pelo site www.celpe.com.br.

Além do Manual, a Empresa conscientiza seus colaboradores e parceiros por meio de campanhas, como a realizada em 
comemoração à Semana do Meio Ambiente, em junho. A programação contou com distribuição de sementes de plantas e divulgação 
de mensagens de preservação ambiental. Foram distribuídos cerca de 2 mil saquinhos com sementes de ipê-amarelo e de girassol. 
Todas as peças de comunicação e divulgação da campanha foram trabalhadas com os temas “fauna, flora e água”.

Em outubro, com a realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente (Sipatma), em todas as 
regionais da Empresa, foram organizados passeios ecológicos, plantios de mudas, palestras, debates e exibições de filmes temáticos.

5.2 Controle de iMPaCtos aMbientais

Baseado em seu sistema de gestão e nas particularidades do negócio de distribuição de energia elétrica, a Celpe procura 
minimizar os impactos de suas atividades, promovendo um controle efetivo, tanto internamente quanto junto a seus parceiros.

5.2.1 expansão de redes Protegidas
Uma das ações de grande importância da 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 2007, os investimentos em redes protegidas foram da ordem de R$ 34,3 milhões, com a implantação de 1.555,64 km de 
rede de baixa tensão e 65,75 km de média tensão em novas ligações e substituições. Os cabos protegidos  se adaptam melhor à 
vegetação, evitando a necessidade de podas e melhorando o desempenho do sistema elétrico.

5.2.2 Poda de Árvores
O controle da vegetação no Estado de Pernambuco é embasado, principalmente, no estudo feito pela Celpe, que diagnosticou o 

período para poda de cada tipo de espécie arbórea, identificando as áreas de interesse ambiental. O referido trabalho é submetido 
anualmente ao órgão ambiental, para obtenção de autorização prévia para realização de controle de vegetação. 

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

2007 2006 2005

Baixa gravidade 113 79 53
Média gravidade 0 0 0

Alta gravidade 0 0 0

Total de autuações e/ou multas ambientais1 113 79 53
1 A tabela acima se refere a processos provenientes de deposição dos resíduos da atividade de poda de árvores. A Celpe realizou defesa administrativa e aguarda julgamento, 
enquanto estuda com a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana da Prefeitura do Recife (Emlurb) uma estratégia que evite incoerências na fiscalização.
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Em 2007, em parceria com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (Sbau), foi realizado, no auditório da Empresa, o 
Primeiro Encontro Nordestino de Arborização Urbana. 

5.2.3 Programa de excelência em Controle de vegetação
A Celpe desenvolveu o Programa com o objetivo de reduzir e eliminar eventuais falhas no processo de controle da vegetação. 

Programa de excelência em controle de vegetação

Na componente Informação, um conjunto de aplicativos organizará e considerará todas as variáveis e todos os aspectos 
envolvidos; na componente Gestão, um modelo alternativo de contrato tornará a contratada uma parceira compromissada com o 
resultado do negócio da contratante; e, na componente Habilitação, ações específicas atenderão aos diversos requisitos pertinentes e 
promoverão a reciclagem de conhecimentos e habilidades necessários ao pessoal envolvido.

Modelo de gestão para o controle de vegetação
Objetivo:

Tornar a empresa contratada uma parceira compromissada com o resultado do negócio da contratante. 

Responsabilidades da contratada:

• Garantir a não-ocorrência de falhas causadas por qualquer tipo de vegetação;
• Respeitar os padrões técnicos e a legislação ambiental dos municípios;
• Registrar todos os serviços realizados (Pocket PC);
• Atualizar os atributos ambientais inerentes aos vãos (Pocket PC);
• Dispor de corpo técnico adequado; 
• Executar os serviços com as linhas energizadas;
• Arcar com possíveis prejuízos devido a manejo e/ou execução inadequados dos serviços.

5.2.4 renovação da frota de veículos e Medição de emissões
Além de investir na infra-estrutura física, a Celpe adquiriu 202 novos veículos. A iniciativa melhora as condições de trabalho dos 

colaboradores, reduz custos de manutenção e aumenta a disponibilidade da frota para os usuários. Diversas áreas da Companhia 
foram beneficiadas.

Capacitação de Pessoal, Adequação Legal e Ações de Melhoria

Habilitação Técnica, Profissional e Legal

Contrato por Desempenho (piloto)

Modelo de Gestão

Siga/EQM Ambiental

Informação

EIMA/EPI/SEN

+

+
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5.2.5 ecoCelpe
A Celpe tem como meta para 2008 o lançamento do projeto EcoCelpe. Trata-se de uma ação socioambiental inédita em 

Pernambuco, que possibilita a troca de lixo doméstico reciclável por descontos na conta de energia elétrica. O objetivo é criar um 
destino alternativo para o lixo, além de oferecer, para a população de baixa renda, a oportunidade de reduzir as despesas com 
consumo de energia.

5.2.6 indicadores Quantitativos
Os indicadores a seguir refletem em valores as informações descritas anteriormente. Alguns dados consolidados também 

estão disponíveis no Balanço Social modelo Ibase, e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo canal de comunicação 
disponibilizado ao final deste relatório.

indicadores ambientais
Recuperação de áreas degradadas meta 2007 2006 2005

Área preservada e/ou recuperada por manejo sustentável de vegetação sob 
as linhas de transmissão e distribuição (em ha) 0 0 0 0

Área preservada/total da área preservada na área de concessão exigida por lei 0% 0% 0% 0%

Contribuição para o aumento de áreas verdes nos municípios pelo 
Programa de Arborização Urbana (em ha) 0 0 0 0

Rede protegida isolada (rede ecológica ou linha verde) na área urbana (em km) 3.510,72 2.639,40 1.971,11 1.532,22

Percentual da rede protegida isolada/total da rede de  
distribuição na área urbana 14,70% 11,05% 8,42% 6,64%

Gastos com gerenciamento do impacto ambiental (arborização, manejo 
sustentável, com equipamentos e redes protegidas) (R$ mil) 51.677 38.922 75.905 52.430

Quantidade de acidentes por violação das normas de segurança ambiental 0 0 0 0

Número de autuações e/ou multas por violação de normas ambientais 0 113 79 53

Valor incorrido em autuações e/ou multas por violação de normas 
ambientais (R$ mil) 0 0 0 0

geração e tratamento de Resíduos meta 2007 2006 2005

emissão

Volume anual de gases do efeito estufa (CO
2
, CH

4
, N

2
O, HFC, PFC, SF

6
), 

emitidos na atmosfera (em toneladas de CO
2
 equivalentes) 0,50 n.d. 0,50 0,65

Volume anual de emissões destruidoras de ozônio  
(em toneladas de CFC equivalentes) 0 0 0,01 0,11

efluentes 
Volume total de efluentes 0 0 0 0

Volume total de efluentes com tratamento 0 0 0 0

Percentual de efluentes tratados 0% 0% 0% 0%
sólidos
Quantidade anual (em toneladas) de consumo/descarte de papel 45 50,07 69,07 26,07

Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados (lixo, dejetos, 
entulho etc.) 410 469,10 411,20 384,30

Percentual de resíduos encaminhados para reciclagem sem vínculo com a 
Empresa 100% 100% 100% 100%

Percentual de resíduos reciclados por unidade ou entidade vinculada à 
Empresa (projeto específico) n.d. 0% 0% 0%

Gastos com reciclagem dos resíduos (R$ mil) 12 10 12 0

Percentual do material de consumo reutilizado (matérias-primas, 
equipamentos, fios e cabos elétricos) n.a. 0% 0% 0%

Gastos com destinação final de resíduos não perigosos (R$ mil) 58  58  50  40 
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manejo de Resíduos Perigosos meta 2007 2006 2005

Percentual de equipamentos substituídos por óleo mineral isolante sem 
PCB (Ascarel) n.a. 100% 100% 100%

Percentual de lâmpadas descontaminadas em relação ao total substituído 
na Empresa 100% 100% 100% 100%

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

Gastos com tratamento e destinação de resíduos tóxicos (incineração, 
aterro, biotratamento etc.) (R$ mil) 40  55  10  11 

uso de Recursos no Processo Produtivo e  
em Processos gerenciais da organização

meta 2007 2006 2005

Consumo total de energia por fonte  
Hidrelétrica (em kWh) n.d. 9.487.269,19 9.396.716,23 9.390.172,55

Combustíveis fósseis n.d. 4.682.827,94 4.814.692,97 4.790.962,34

Fontes alternativas (gás, energia eólica, energia solar etc.) n.d. 137.351,51 62.806,55 22.726,18

Consumo total de energia (em kWh) n.d. 14.307.448,64 14.274.215,75 14.203.861,07

Consumo de energia por kWh distribuído (vendido) n.d. 0,001755 0,001822 0,001815

Consumo total de Combustíveis fósseis pela frota de veículos da 
empresa por Quilômetro rodado

Diesel 1.059.656 1.055.436 992.256 1.131.277

Gasolina 676.481 647.540 700.050 681.854

Álcool 80.343 80.343 21.074 9.207

Gás natural n.d. 0 0 0
Consumo total de Água por fonte (em m³)
Abastecimento (rede pública) 51.500 51.948 52.402 44.155

Fonte subterrânea (poço) 21.500 23.301 29.559 29.264

Captação superficial (cursos de água) 0 0 0 0

Consumo total de água (em m³) 73.000 75.249 81.961 73.419

Consumo de água por empregado (em m³) n.d. 43,197 48,61 25,56

Redução de custos obtida pela diminuição do consumo de energia, água e 
material de consumo (R$ mil) n.d. n.a. n.a. n.a.

origem dos Produtos – material de consumo meta 2007 2006 2005

Percentual do material adquirido em conformidade com os critérios 
ambientais verificados pela Empresa/total de material adquirido

n.d. n.d. n.d. n.d.

Percentual do material adquirido com selo verde ou outros (Procel, Inmetro etc.) n.d. n.d. n.d. n.d.

Percentual do material adquirido com certificação florestal (Imaflora, FSC e outros) n.d. n.d. n.d. n.d.
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educação e conscientização ambiental meta 2007 2006 2005

educação ambiental na organização
Número de empregados treinados nos programas de educação ambiental n.d. 545 1.337 807

Percentual de empregados treinados nos programas de educação 
ambiental/total de empregados n.d. 31,28% 79,30% 46,73%

Número de horas de treinamento ambiental/total de horas de treinamento n.d. 0,049 0,406 0,225

Recursos aplicados (R$ mil) n.d. 46 14 10
educação ambiental Comunidade
Número de unidades de Ensino Fundamental e Médio Atendidas n.d. 259 264 n.d.

Percentual de escolas atendidas/número total  
de escolas da área de concessão n.d. n.d. n.d. n.d.

Número de alunos atendidos n.d. 42.590 36.406 n.d.

Percentual de alunos atendidos/número total de alunos da rede escolar da 
área de concessão n.d. n.d. n.d. n.d.

Número de professores capacitados n.d. 1.666 1.514 n.d.

Número de unidades de Ensino Técnico e Superior atendidas n.d. 0 0 0

Percentual de escolas atendidas de Ensino Técnico e Superior/número total 
de escolas de Ensino Técnico e Superior da área de concessão n.d. 0 0 0

Número de alunos atendidos de Ensino Técnico e Superior n.d. 0 0 0

Percentual de alunos de Ensino Técnico e Superior atendidos/número total 
de alunos da rede escolar da área de concessão n.d. 0 0 0

Recursos aplicados (R$ mil) n.d. 3.031 2.229 0

Pees destinados à formação da cultura em  
conservação e uso Racional de energia

meta 2007 2006 2005

Número de domicílios do segmento baixa renda atendidos pelo programa n.d. 160.177 0 0

Percentual de domicílios do segmento baixa renda atendidos pelo 
programa, total de domicílios do segmento baixa renda n.d. 8,02% 0,00% 0

Número de equipamentos eficientes doados n.d. 3.364 0 0

Número de domicílios atendidos para adequação das instalações elétricas 
da habitação n.d. 3.276 0 0

Número de profissionais eletricistas treinados pelo programa n.d. 0 0 0

PEEs aquecimento solar n.d. 2 2 0

Número de sistemas de aquecimento solar instalados n.d. 3 3 0

PEEs gestão energética municipal n.d. 3 3 0

Número de municípios atendidos pelo  
programa de gestão energética municipal n.d. 3 3 0

Percentual de municípios atendidos  
total de municípios da área de concessão n.d. 0,02 0,02 0

P&d voltados ao meio ambiente meta 2007 2006 2005

Recursos aplicados (R$ mil) 3,54 135,109 209,2 66,5
Número de patentes registradas no Inpi 0 0 0 0

cultura, esporte e turismo meta 2007 2006 2005

Recursos aplicados (R$ mil) 0 0 0 0

saúde meta 2007 2006 2005

Recursos aplicados (R$ mil) 0 0 0 0
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5.3 efiCiênCia energÉtiCa

Para garantir que populações de baixa renda consigam 
usufruir com qualidade do fornecimento de energia elétrica, 
a Celpe vem investindo em projetos de eficiência energética, 
conforme estabelecido em contrato de concessão de energia.

Em 2007, através de projetos educacionais com foco no 
uso correto e eficiente da energia e na preservação ambiental, 
a Empresa atendeu a 259 escolas dos ensinos Médio e 
Fundamental do Estado, 42.590 alunos e 1.666 professores.

Por meio do Projeto Agente Celpe, que orienta os 
consumidores de baixo poder aquisitivo residentes em 
bairros populares da Região Metropolitana de Recife, foram 
atendidas, nos anos de 2006 e 2007, 160.177 unidades 
consumidoras, com um total de 3.364 geladeiras distribuídas 
nos últimos dois anos.

Além desses projetos educacionais, a Empresa 
também investiu em projetos de conservação de energia 
em entidades públicas, empresas privadas, organizações 
beneficentes etc. Mais informações podem ser obtidas no 
item 4.3.5.  

depoimentos do livro Comunidade iluminada
“Sou professora de Ciências e acho muito importante 

receber em minha sala um educador da Celpe explicando 
a importância da preservação ambiental. A energia elétrica 
tem tudo a ver com os ecossistemas. As crianças são muito 
sensíveis aos problemas do meio ambiente e podem passar 
para os amigos o que aprendem.”

Daniela loeser, professora da escola eneida 
rabelo, Jordão, Zona sul de recife

“Eu pensava que a Celpe só cuidava de eletricidade. Mas 
ela também cuida das pessoas, faz um trabalho educativo. 
Ensina a evitar desperdício de energia e ainda explica nossos 
direitos e nossos deveres. O povo precisa saber. Foi por isso 
que resolvi ser uma multiplicadora.”

telma alcântara, técnica em enfermagem

5.4 PesQUisa e desenvolviMento  

A produção, o transporte e o consumo de energia elétrica 
afetam vários aspectos do meio ambiente, tais como a 
qualidade do ar, a qualidade e disponibilidade de água, as 
populações e o hábitat da fauna e flora aquática e terrestre, 
a utilização de material perigoso e de resíduos tóxicos, o 
impacto dos efeitos eletromagnéticos sobre a saúde e o meio 
ambiente etc. As atividades de P&D nessas áreas podem ser 
direcionadas para melhorar o entendimento dos impactos 
ambientais provocados pela exploração de energia elétrica e 
as medidas mitigadoras desses impactos.

Em 2007, foi realizado um estudo de riscos elétricos 
para a proteção de terceiros contra acidentes na Região 
Metropolitana de Recife. A grande maioria das famílias 
visitadas apresentava renda entre um e três salários mínimos, 
o que demonstra que a amostra coletada reflete a realidade 
econômica da região, sendo proporcional à realidade da 
população como um todo. 

Nessa amostragem, foi possível notar a falta de sinalização 
de advertência dos quadros de distribuição; apenas 3% 
apresentaram algum tipo de simbologia. A grande maioria 
está em desacordo com a norma. Ao se questionar a utilização 
de extensões elétricas, observa-se uma resposta positiva 
em 61% das residências visitadas. Quando se questiona a 
utilização de derivadores de corrente, nota-se que estes estão 
presentes na grande maioria das residências.

Os resultados referentes aos testes realizados em alguns 
dispositivos e equipamentos para detectar a presença de fuga 
de tensão foram surpreendentes, já que 136 dos quadros de 
distribuição e 60 geladeiras apresentavam risco iminente de 
choque elétrico.

Foram preparadas apresentações a serem feitas em 
cinco comunidades escolhidas pela Celpe com a finalidade 
de disseminar os resultados obtidos na pesquisa e educar 
a população sobre os perigos elétricos nas residências e as 
medidas de proteção. As palestras educativas são realizadas 
com linguagem simples com apoio de maquete demonstrativa 
e cartilha educativa, elaborada como resultado dessa pesquisa 
e que será amplamente distribuída à comunidade.

Também foram elaboradas duas cartilhas educativas, uma 
para o público residencial e outra para os trabalhadores da 
construção civil, a fim de apresentar os principais problemas 
e as soluções recomendadas para proteção contra choques 
elétricos. Os assuntos abordados se concentram nos 
problemas detectados durante a pesquisa de campo realizada 
nas residências, com os projetistas e nos canteiros de obras.



CELPE – Relatório Socioambiental 2007          75

an
ex

os

6



CELPE – Relatório Socioambiental 2007          76

6.1 balanço soCial Modelo ibase eM ConJUnto CoM a nbC t 15 

1 – base de cálculo 2007 2006
R$ mil R$ mil

Reclassificado

Receita Líquida (RL) 1.988.206 1.867.071

Resultado Operacional (RO) 361.900 202.331

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 109.376 107.357 

Valor Adicionado Total (VAT) 1.926.059 1.826.498

2 – indicadoRes sociais inteRnos R$ mil % sobre
fPb

% sobre
Rl

% sobre
vat R$ mil % sobre

fPb
% sobre

Rl
% sobre

vat

Alimentação 5.236 4,79 0,26 0,27 5.131 4,78 0,27 0,28

Encargos sociais compulsórios 27.990 25,59 1,41 1,45 27.837 25,93 1,49 1,52

Previdência privada 5.783 5,29 0,29 0,30 5.817 5,42 0,31 0,32

Saúde 3.708 3,39 0,19 0,19 4.714 4,39 0,25 0,26

Segurança e saúde no trabalho 1.689 1,54 0,08 0,09 1.106 1,03 0,06 0,06

Educação 231 0,21 0,01 0,01 276 0,26 0,01 0,02

Cultura 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Capacitação e desenvolvimento profissional 2.103 1,92 0,11 0,11 1.196 1,11 0,06 0,07

Creches ou auxílio-creche 42 0,04 0,00 0,00 38 0,04 0,00 0,00

Esporte 125 0,11 0,01 0,01 154 0,14 0,01 0,01

Participação nos lucros ou resultados 17.131 15,66 0,86 0,89 9.342 8,70 0,50 0,51

Transporte 711 0,65 0,04 0,04 697 0,65 0,04 0,04

Outros 2.684 2,45 0,13 0,14 5.674 5,29 0,30 0,31
total – indicadores sociais internos 67.433 61,64 3,39 3,50 61.982 57,74 3,30 3,40

3 – indicadoRes sociais exteRnos 1 R$ mil % sobre
Ro

% sobre
Rl

% sobre
vat R$ mil % sobre

Ro
% sobre

Rl
% sobre

vat

Educação 819 0,23 0,04 0,04 491 0,24 0,03 0,03

Cultura 14.492 4,00 0,73 0,75 10.780 5,33 0,58 0,59

Saúde e saneamento 144 0,04 0,01 0,01 153 0,08 0,01 0,01

Esporte 219 0,06 0,01 0,01 182 0,09 0,01 0,01

Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Fundo de Desenvolvimento Social 8.950 2,47 0,45 0,46 4.000 1,98 0,21 0,22

Eletrificação para População Rural e Carente 26.891 7,43 1,35 1,40 106.690 52,73 5,71 5,84

Outros 173 0,05 0,01 0,01 232 0,11 0,01 0,01
total das Contribuições para a sociedade 51.688 14,28 2,60 2,68 122.528 60,56 6,56 6,71
Tributos (Excluídos Encargos Sociais) 1.141.907 315,53 57,43 59,29 1.064.910 526,32 57,04 58,30
total – indicadores sociais externos 1.193.595 329,81 60,03 61,97 1.187.438 586,88 63,60 65,01

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

Desapropiação de terras 264 0,07 0,01 0,01 652 0,32 0,03 0,04

Rede compacta ou linha verde 34.276 9,47 1,72 1,78 63.889 31,58 3,42 3,50

Poda de árvores 4.646 1,28 0,23 0,24 3.122 1,54 0,17 0,17

Passivos e Contigências Ambientais (Incineração de Ascarel) 1.093 0,30 0,05 0,06 0 0,00 0,00 0,00

Programa de desenvolvimento tecnológico e industrial 4.425 1,22 0,22 0,23 6.098 3,01 0,33 0,33

Conservação de energia 4.004 1,11 0,20 0,21 867 0,43 0,05 0,05

Educação ambiental 46 0,01 0,00 0,00 14 0,01 0,00 0,00

Outros projetos ambientais 154 0,04 0,01 0,01 2.645 1,31 0,14 0,14

 total dos investimentos relacionados  
com a operação da empresa 48.908 13,50 2,44 2,54 77.287 38,20 4,14 4,23

4.2 investimentos em programas e/ou projetos externos
Projetos de educação ambiental em comunidades 11.282 3,12 0,57 0,59 2.177 1.08 0,12 0,12

Preservação e/ou recuperação de ambientes degradados 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Outros 6 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00
total dos investimentos em programas e/ou projetos externos 11.288 3,12 0,57 0,59 2.187 1,08 0,12 0,12
total dos investimentos em meio ambiente 60.196 16,62 3,01 3,13 79.474 39,28 4,26 4,35

Quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais 
movidos contra a Entidade 113 79

Valor das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental, 
determinadas administrativa e/ou judicialmente 0 0
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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 0% a 50%  

(  ) Cumpre de 51% a 75%  
( x ) Cumpre de 76% a 100%

(  ) Não possui metas   
(  ) Cumpre de 0% a 50%  

(  ) Cumpre de 51% a 75%  
( x ) Cumpre de 76% a 100%

5 – indicadoRes do coRPo funcional em unidades em unidades
Nº de empregados(as) ao final do período 1.742 1.686

Nº de admissões durante o período 122 110

Nº de desligamentos durante o período 82 151

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 5.891 5.667

Nº de estagiários(as) 66 139

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 667 580

Nº de empregados por faixa etária, nos seguintes intervalos:

   menores de 18 anos 8 17

   de 18 a 35 anos 534 460

   de 36 a 60 anos 1.199 1.208

   acima de 60 anos 1 1

Nº de empregados por nível de escolaridade, segregados por:

   analfabetos 0 0

   com ensino fundamental 272 203

   com ensino médio/técnico 813 759

   com ensino superior 526 605

   pós-graduados 131 119

Nº de mulheres que trabalham na Empresa 350 331

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 23,87% 24,00%

Nº de homens que trabalham na Empresa 1.392 1.355

% de cargos de chefia ocupados por homens 76,13% 76,00%

Nº de negros(as) que trabalham na Empresa 456 411

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 14,84% 12,84%

 Nº de portadores(as) de deficiência  
ou necessidades especiais 53 54

Remuneração bruta segregada por:

   Empregados 107.527 105.313

   Administradores 1.849 2.044
6 – infoRmaçÕes Relevantes quanto ao exeRcício da cidadania emPResaRial 

2007 metas 2008
Relação entre a maior e a menor remuneração na Empresa 19,54 18,61

Nº total de acidentes de trabalho 138 97

 Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Empresa 
foram definidos por:

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

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

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

(  ) direção e gerência  (  ) todos(as) empregados(as)   
( x )todos(as) + CIPA

(  ) direção e gerência  (  ) 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 gerência  

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

( x ) todos(as) empregados

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

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

( x ) todos(as) empregados

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

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

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

 Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho 
voluntário, a Empresa:

(  ) não se envolve  (  ) segue as normas da OIT   
( x ) organiza e incentiva

(  ) não se envolve  (  ) segue as normas da OIT   
( x ) organiza e incentiva

Nº total de reclamações e críticas de consumidores(as):

na Empresa 62.084 63.636

no Procon 2.033 2.084

na Justiça 14.115 19.527

% das reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:

na Empresa 99,89% 100,00%

no Procon 100,00% 100,00%

na Justiça 35,50% 41,89%
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2007 2006

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

no Procon 0 0

na Justiça 5.596 1.555

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

Realização de reuniões com as áreas que recebem 
maior incidência de reclamações procedentes e 
com os coordenadores de reclamação; revisão de 
procedimentos comerciais; reciclagem de  
atendentes e prepostos; e definição de planos de 
ação para implantação nas unidades regionais.

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.

Número de processos trabalhistas: 

Movidos contra a Entidade 686 245

Julgados procedentes 183 108

Julgados improcedentes 60 21

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

649 229

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): em 2007: 1.926.059 em 2006: 1.826.498

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

67,54% 
goveno

5,35% colaboradores(as)
69,35% 
governo

5,62% colaboradores(as)

15,37% 
acionistas

10,93% 
terceiros

0,81%  
retido

11,33% 
acionistas

13,1% 
terceiros

0,6%  
retido

7 – outRas infoRmaçÕes

O Balanço Social para o exercício findo em 31 de dezembro de 2006, 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 – 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 verificadas.
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6.2 Matriz de indiCadores e índiCe reMissivo

O Relatório Socioambiental 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: Manual de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Aneel; Dez 
Princípios do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas (ONU); 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.

estRatÉgia e análise

ANEEL
PACTO
GLOBAL

OITO 
OBJETIVOS 
DO MILÊNIO

GRI
DIRETRIZES DA GRI ITEM

ESSENCIAL ADICIONAL

3.1.1 1 a 10 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.

1.1

3.1.1 1 a 10 7 e 8 1.2 Descrição dos principais impactos, dos riscos e das oportunidades. 2.1.6

PeRfil oRganiZacional

ANEEL
PACTO
GLOBAL

OITO 
OBJETIVOS 
DO MILÊNIO

GRI
DIRETRIZES DA GRI ITEM

ESSENCIAL ADICIONAL

3.1.2 2.1 Nome da organização. 1.4.1.1

3.1.2 7 e 8 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.

1.3, 1.3.1, 1.4.1, 4.1.1, 
4.1.2

3.1.2 2.3 Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades 
operacionais, subsidiárias e joint ventures.

1.3.1, 1.4.1.5

3.1.2 2.4 Localização da sede da organização. 1.4.1.3

3.1.2 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.

1.4.1.6

3.1.2 2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade. 1.4.1.2

3.1.2 2.7 Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e 
tipos de clientes/beneficiários).

1.4.1.6, 1.4.1.10, 
1.4.1.11, 4.2.1

3.1.2, 3.3.1, 
3.4.1, 3.2, 
3.1.2

8 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).

1.4.1.4, 1.4.1.7 a 
1.4.1.13, 3.3.2, 3.3.3

3.2 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).

1.10.4, 4.2.1

3.1.1 8 2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. 1.4.1.14
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PaRÂmetRos PaRa o RelatóRio

ANEEL
PACTO
GLOBAL

OITO
OBJETIVOS 
DO MILÊNIO

GRI
DIRETRIZES DA GRI ITEM

ESSENCIAL ADICIONAL

2.3 3.1 Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil)  
para as informações apresentadas.

1.2

2.3 3.2 Data do relatório anterior mais recente (se houver). 1.2

2.3 3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.) 1.2

3.1.3 3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu conteúdo. 6.3.4

2.2 7 e 8 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.

1.2, 1.10, 1.10.1, 
1.10.2.1 a 1.10.2.8, 
1.10.3

3.1.2 3.6 Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações arrendadas, 
joint ventures, fornecedores). 

1.2, 1.3.1

3.1.2 3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao 
limite do relatório.

1.2, 1.10, 1.10.1, 
1.10.2.1 a 1.10.2.8, 
1.10.3

3.1.2 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.

1.2, 1.3, 1.3.1,  1.4.1.6

3.9 Técnicas de medição de dados e bases de cálculos, incluindo hipóteses e 
técnicas, que sustentam as estimativas aplicadas à compilação dos indicadores 
e outras informações do relatório.

1.2

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). 

1.2

3.11 Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere 
a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório.

1.2

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório. 6.2

3.13 Política e prática atuais relativas à verificação do relatório. 1.2

goveRnança, comPRomisso e engaJamento

ANEEL
PACTO
GLOBAL

OITO
OBJETIVOS 
DO MILÊNIO

GRI
DIRETRIZES DA GRI ITEM

ESSENCIAL ADICIONAL

Governança Corporativa

3.2 1, 2 e 10 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. 

2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5

3.2 1, 2 e 10 4.2 Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja  
um diretor executivo (e, se for o caso, sua funções dentro da administração  
da organização e as razões para tal composição).

2.1.1, 6.3.1, 6.3.2

3.2 1, 2 e 10 4.3 Para organizações com uma estrutura de administração unitária,  
declaração do número de membros independentes ou não-executivos  
do mais alto órgão de governança.

2.1.1

3.2 1, 2 e 10 8 4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou 
dêem orientações ao mais alto órgão de governança.

1.10.2.1, 1.10.2.4, 
1.10.2.5, 2.1.3, 2.1.5

3.2 1, 2 e 10 7 e 8 4.5 Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança, 
diretoria executiva e demais executivos (incluindo acordos rescisórios) e o 
desempenho da organização (incluindo desempenho social e ambiental).

1.9.4, 1.9.5, 2.1, 2.1.3, 
4.1.2

3.2 1, 2 e 10 8 4.6 Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar que 
conflitos de interesse sejam evitados.

1.8, 2.1

3.2 1, 2 e 10 7 e 8 4.7 Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos membros 
do mais alto órgão de governança a fim de definir a estratégia da organização 
para questões relacionadas a temas econômicos, ambientais e sociais.

2.1

3.2 1 a 10 3, 7 e 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.

1.6, 1.7, 1.8, 2.1.6
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goveRnança, comPRomisso e engaJamento

ANEEL
PACTO
GLOBAL

OITO
OBJETIVOS 
DO MILÊNIO

GRI
DIRETRIZES DA GRI ITEM

ESSENCIAL ADICIONAL

3.2 1, 2 e 10 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. 

2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6

3.1.2 1 a 10 8 4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter 
econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa.

2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5

3.1.2 1 a 10 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.

2.2.3, 2.2.4 

3.1.3 1 a 10 8 4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 
1.10.2.1 a 1.10.2.8

3.1.3 1 a 10 4.15 Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar. 1.10, 1.10.1

3.1.3 1 a 10 8 4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo a freqüência do 
engajamento por tipo e por grupos de stakeholders.

1.10.2.1 a 1.10.2.8

3.1.3 1 a 10 8 4.17 Principais temas e preocupações que foram levantados por meio do engajamento 
dos stakeholders e que medidas a organização tem adotado para tratá-los.

1.10.3

indicadoRes de desemPenHo econômico

ANEEL
PACTO
GLOBAL

OITO
OBJETIVOS 
DO MILÊNIO

GRI
DIRETRIZES DA GRI ITEM

ESSENCIAL ADICIONAL

1 a 10 8 Informações sobre a forma de gestão. 1.8, 1.9, 1.9.1 a 1.9.4, 
2.1.3 a 2.1.6, 2.2.5

3.3.1, 3.4.1, 
3.4.2

1 a 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.

3.8, 4.1.2, 4.2.2, 4.2.4, 
4.2.6, 4.2.8, 4.3.2, 
4.3.4, 4.3.6

3.4.1 6 1 e 8 EC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo  
local em unidades operacionais importantes.

4.1.2

indicadoRes de desemPenHo social

ANEEL
PACTO
GLOBAL

OITO
OBJETIVOS 
DO MILÊNIO

GRI
DIRETRIZES DA GRI ITEM

ESSENCIAL ADICIONAL

PrÁtiCas trabalHistas e trabalHo deCente

1 a 6 Informações sobre a forma de gestão. 1.8, 1.9, 1.9.3 a 1.9.5, 
2.1.3, 2.1.5, 2.2, 4.1.1

asPeCto: eMPrego

3.4.1 LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. 4.1.1, 4.1.2

3.4.1 1 a 6 1 e 3 LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária,  
gênero e região.

4.1.2

3.4.1 6 1 a 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.

4.1.1, 4.1.2

asPeCto: relação entre os trabalHadores e a governança

1 a 3 1 a 6 LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. 4.1.1
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indicadoRes de desemPenHo social

ANEEL
PACTO
GLOBAL

OITO
OBJETIVOS 
DO MILÊNIO

GRI
DIRETRIZES DA GRI ITEM

ESSENCIAL ADICIONAL

asPeCto: saúde e segUrança no trabalHo

1 5 e 6 LA6 Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e 
saúde, compostos por gestores e por trabalhadores, que ajudam no monitoramento 
e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional.

4.1.1

3.4.1 1 5 e 6 LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos 
relacionados ao trabalho, por região.

4.1.2

3.4.1 1 2 a 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.

4.1.1

1 1 a 7 LA9 Temas relativos à segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos. 4.1.1

asPeCto: treinaMento e edUCação

3.4.1 1 2 e 8 LA10 Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por 
categoria funcional.

4.1.1, 4.1.2

3.4.1 1 8 LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apóiam a 
continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira.

4.1.1

3.4.1 1, 2 e 6 8 LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de  
desempenho e de desenvolvimento de carreira.

4.1.1

asPeCto: diversidade e igUaldade de oPortUnidades

3.2 1, 2 e 6 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.

2.1.1, 4.1.1, 4.1.2

3.4.1 1, 2 e 6 3 LA14 Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional. 4.1.2

direitos HUManos

1 a 6 Informações sobre a forma de gestão. 1.8, 1.9, 1.9.1 a 1.9.3, 
1.9.5, 2.1.3, 2.1.5, 2.2,  
2.2.1, 2.2.2, 4.1.1

asPeCto: PrÁtiCas de investiMento e de ProCessos de CoMPra

3.2, 3.4.2 1, 2, 4,  
5 e 6

1 a 8 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.

4.2.3

asPeCto: não-disCriMinação

1, 2, 4,  
5 e 6

3 HR3 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas.
4.1.1

asPeCto: trabalHo infantil

3.4.2 1, 2 e 5 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.

4.1.1, 4.2.3

asPeCto: trabalHo forçado oU anÁlogo ao esCravo

3.4.2 1, 2 e 4 1 e 2 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.

4.1.1, 4.2.3
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indicadoRes de desemPenHo social

ANEEL
PACTO
GLOBAL

OITO
OBJETIVOS 
DO MILÊNIO

GRI
DIRETRIZES DA GRI ITEM

ESSENCIAL ADICIONAL

soCiedade

1 a 10 Informações sobre a forma de gestão. 1.8, 1.9, 1.9.1 a 1.9.3, 
1.9.5, 2.1.3, 2.1.5, 2.2, 
2.2.1, 2.2.2, 4.1.1

asPeCto: CoMUnidade

3.4.2 1 e 7 7 e 8 SO1 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar  
e gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo entrada,  
operação e saída.

4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 
4.2.6

asPeCto: CorrUPção

3.4.2 10 8 SO2 Descrição das políticas, procedimentos e mecanismos de concordância para 
organizações e funcionários voltados a suborno e corrupção.

1.9.3, 2.1.3, 2.1.5, 
2.1.6

3.4.2 10 8 SO3 Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção. 2.1.6

asPeCto: PolítiCas PúbliCas

3.4.2 1 a 10 8 SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas 
públicas e lobbies.

2.2.4, 3.8, 4.2.7, 4.2.8

asPeCto: ConforMidade

SO8 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-
monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos.

6.1

resPonsabilidade Pelo ProdUto

1 e 8 Informações sobre a forma de gestão. 1.8, 1.9, 1.9.1 a 1.9.3, 
1.10, 1.10.2.2, 2.1.3, 
2.2.5, 3.5, 4.2.1, 4.2.2

asPeCto: saúde e segUrança do Cliente

3.4.2 1 7 e 8 PR1 Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde 
e segurança são avaliados visando à melhoria, e o percentual de produtos e 
serviços sujeitos a esses procedimentos.

4.2.1, 4.2.2, 4.3.7

3.4.2 1 7 e 8 PR2 Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na 
saúde e segurança durante o ciclo de vida, discriminado por tipo de resultado.

4.2.1, 4.2.2

asPeCto: ProdUtos e serviços

3.4.2 8 PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de  
pesquisas que medem essa satisfação.

4.2.1, 4.2.2

asPeCto: CoMUniCaçÕes de MarKeting

8 PR6 Programas de adesão às leis, às normas e aos códigos voluntários relacionados 
a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio.

4.2.1

8 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.

4.2.1

asPeCto: ConforMidade

8 PR8 Número total de reclamações comprovadas relativas à violação de  
privacidade e perda de dados de clientes.

4.2.1



CELPE – Relatório Socioambiental 2007          84

indicadoRes de desemPenHo ambiental

ANEEL
PACTO
GLOBAL

OITO
OBJETIVOS 
DO MILÊNIO

GRI
DIRETRIZES DA GRI ITEM

ESSENCIAL ADICIONAL

7, 8 e 9 7 e 8 Informações sobre a forma de gestão. 1.8, 1.9.1 a 1.9.3, 
1.9.5, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 
2.2.2, 2.2.5, 4.3.5, 
5.1.2 a 5.1.4 

asPeCto: Materiais

8 7 EN1 Materiais usados por peso ou volume. 5.2.7

asPeCto: energia

3.5.1 8 7 EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária. 5.2.7

3.5.1 8 e 9 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.

4.3.5, 4.3.6, 5.2.7, 5.3

asPeCto: ÁgUa

3.5.1 8 7 EN8 Total de retirada de água por fonte. 5.2.7

asPeCto: biodiversidade

3.5.1 8 7 EN14 Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de  
impactos na biodiversidade.

5.2.1 a 5.2.3, 5.2.7

asPeCto: eMissÕes, eflUentes e resídUos

3.5.1 8 7 EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso. 5.2.7

3.5.1 8 e 9 7 EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa e 
reduções obtidas.

5.2.4

3.5.1 8 7 EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso. 5.2.7

3.5.1 8 7 EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. 5.2.7

asPeCto: ProdUtos e serviços

8 e 9 7 EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a 
extensão da redução desses impactos.

4.3.5, 4.3.6, 5.2.7, 5.3

asPeCto: ConforMidade

3.5.1 8 7 EN28 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-monetárias 
resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos ambientais.

5.2.2, 5.2.7

asPeCto: transPorte

8 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. 

5.2.4, 5.2.7

asPeCto: geral

3.5.1 7, 8 e 9 7 EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo. 4.3.5, 4.3.6, 5.1,  
5.2.1, 5.2.7
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6.3. inforMaçÕes CorPorativas

6.3.1 Conselhos
Conselho de administração

Presidente
Renato Sobral Pires Chaves

vice-presidente
Gonzalo Pérez Fernández

titulares
Gonzalo Gómez Alcântara
Joilson Rodrigues Ferreira
Marcelo Maia de Azevedo Corrêa

suplentes
Adriano Marcelo Baptista
Josemar Meireles Grilo
Luciana Freitas Rodrigues
Mario José Ruiz-Tagle Larrain
Roseane de Albuquerque Santos

ConselHo fisCal
Presidente
José Branisso

titulares
Alexandre Magalhães da Silveira
Arnaldo José Vollet
Francesco Gaudio

suplentes
Edgar Silva Vidal
Marcelo Sabbach Bahia
Rodolfo Fernandes da Rocha
Rubens André Chagas Brito

6.3.2 diretoria executiva e superintendências
diretoria executiva

diretor-presidente 
José Humberto Castro

diretora de gestão de Pessoas e administração
Roseli Schilagi

diretora de regulação 
Solange Maria Pinto Ribeiro

diretor-financeiro e de relações com investidores
Erik da Costa Breyer

diretor de Planejamento e Controle
Paulo Roberto Dutra

superintendências
superintendente de gestão de Pessoas
Luiz Carlos Teixeira

superintendente de regulação 
Fabiano da Rosa Carvalho

 superintendente-financeiro e de relações  
com investidores
Luiz Jorge Lira Neto

superintendente de Planejamento e Controle
Ismael da Silva Gomes

superintendente de operações
José Cherem Pinto

superintendente Comercial e de Mercado
Ary Pinto Ribeiro Filho

superintendente de engenharia
Luiz Antônio Ciarlini
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6.3.3. endereços: físico e eletrônico
Holding

neoenergia s/a
Endereço: Praia do Flamengo, 78 | 4º andar | Flamengo
Rio de Janeiro-RJ
CEP: 22210-030
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: 005493.93
Telefone: 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/nº | Centro 
Fernando de Noronha-PE
CEP: 53990-000
Telefone: 55 (81) 3619-1150
Fax: 55 (81) 3619-1150 
Site: www.celpe.com.br

6.3.4. Área a ser contatada para 
esclarecimentos adicionais

Departamento de Comunicação Institucional
Endereço: Avenida João de Barros, 111 | Boa Vista
Recife-PE
CEP: 50050-902
Telefone: 55 (81) 3217-5130
Fax: 55 (81) 3217-6069
Site: www.celpe.com.br
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6.4. CrÉditos

Coordenação-geral
Adécio Vasconcelos
vasconcelos@celpe.com.br
Gerente do Departamento de Comunicação Institucional
Departamento de Comunicação Institucional

Consolidação de indicadores
Mirella Pessoa de Melo
mirella.pessoa@celpe.com.br
Analista de Comunicação e Responsabilidade Social
Departamento de Comunicação Institucional

redação e edição 
MediaGroup

Projeto gráfico 
MediaGroup

revisão final
Alba Cristina de Albuquerque Moreira
alba@celpe.com.br
Gestora da Unidade de Imagem Corporativa
Departamento de Comunicação Institucional

Mirella Pessoa de Melo
mirella.pessoa@celpe.com.br
Analista de Comunicação e Responsabilidade Social
Departamento de Comunicação Institucional

agradecimento
 A todos os colaboradores e parceiros envolvidos na  
elaboração deste relatório.


