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O Sistema de Governança e Sustentabilidade 

O Sistema de Governança e Sustentabilidade da NEOENERGIA reúne as normas e os 
princípios que regem a organização, a operação e as relações do Grupo. Estabelece-se para 
assegurar o cumprimento do estatuto social que vincula seus acionistas e, em particular, o 
objeto social e o interesse social da NEOENERGIA. 

O Propósito da Neoenergia se baseia  em continuar construindo, a cada dia de forma 
colaborativa, um modelo de energia elétrica mais saudável e acessível, que contribuirá com 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aprovados pela Organização das 
Nações Unidas, especialmente os relativos: ao acesso à energia elétrica; ao fornecimento de 
energia acessível; à luta contra a mudança climática; à promoção da inovação; ao 
desenvolvimento da educação, à proteção da biodiversidade; ao desenvolvimento de relações 
profissionais baseadas na diversidade, na inclusão e no sentido de pertencimento; à igualdade 
de oportunidades e à não discriminação na gestão de pessoas; ao empoderamento da mulher 
e dos grupos de pessoas menos favorecidas; e ao respeito e proteção dos direitos humanos, 
em sua esfera de atuação. 

Os valores corporativos compreendem a energia sustentável, a força integradora e o impulso 
dinamizador. 

Este ordenamento interno, configurado inicialmente como um Sistema de Governança 
Corporativo, revolucionou na vanguarda das melhores práticas internacionais relacionadas a 
critérios ESG (Environmental, Social and Governance), transformando-se no Sistema de 
Governança e Sustentabilidade.   

O Sistema de Governança e Sustentabilidade se compõe também de um bloco específico 
sobre governança corporativa que incorpora as melhores práticas e posiciona a Neoenergia 
como referente em seu âmbito de atuação,   

O Sistema de Governança e Sustentabilidade foi configurado em conformidade com o Acordo 
de Acionistas e com a legislação vigente, inspirando-se no propósito de continuar construindo, 
a cada dia de forma colaborativa, um modelo de energia elétrica, mais saudável e acessível. 
Adicionalmente, se assenta no Estatuto Social que, aprovado pela Assembleia Geral de 
Acionistas, reúne e referenda todos os elementos chaves do Sistema de Governança e 
Sustentabilidade, e atribui ao Conselho de Administração seu desenvolvimento, sem prejuízo 
de outras competências.  

O Sistema de Governança e Sustentabilidade, em linha com a estratégia de desenvolvimento 
sustentável do Grupo, transcende o enfoque tradicional centrado na governança corporativa 
e gira em torno de três pilares: (i) o desempenho ambiental e o combate à mudança climática, 
por meio das políticas de meio ambiente; (ii) o compromisso social, que se manifesta nas 
políticas sociais; e (iii) as normas e políticas de governança corporativa. 
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Como instrumento normativo, as políticas se caracterizam por sua função de concretização 
de ideias e valores em modos, padrões e critérios de atuação, racionalizando as decisões de 
gestão em diferente campos e questões. 

O Sistema de Governança e Sustentabilidade se encontra sujeito a um processo de revisão 
constante para contínua incorporação das melhores práticas.  

A estrutura societária e de governança. 

A estrutura societária e de governança do grupo NEOENERGIA, assim como seu Modelo de 
Negócio, estão baseados em uma estrutura descentralizada. A NEOENERGIA como 
sociedade holding, que reúne determinadas participações em outras sociedades que 
desenvolvem o negócio no setor de energia, é responsável pela estratégia, supervisão e 
controle do conjunto de seu grupo, deixando a gestão de cada sociedade do grupo a seus 
respectivos órgãos de governança.  

Dessa forma, uma das principais funções da NEOENERGIA consiste em assumir as funções 
de organização e coordenação estratégica em relação às sociedades de seu grupo, assim 
como centralizar a prestação de serviços comuns às sociedades operacionais, de acordo 
sempre com o previsto no Acordo de Acionistas ou na legislação aplicável. 

Uma função de compliance proativa 

A Companhia está permanentemente comprometida com a liderança na aplicação das 
práticas mais exigentes em matéria de Compliance ético e normativo. 

Em particular, o Grupo assume o compromisso de vigilância contínua e de sanção dos atos e 
condutas fraudulentas, de implantação e desenvolvimento de mecanismos efetivos de 
comunicação e conscientização de todos os profissionais e de desenvolvimento de uma 
cultura empresarial, baseada na ética e na honestidade, para o qual conta com políticas e 
programas eficazes e atualizados para a prevenção de delitos e contra a fraude, que alcançam 
todos os níveis da organização. 

*  *  * 


