
•    Por meio do Instituto Neoenergia, da parceria com universidades, centros de inovação e pesquisa, ONG’s, governo e a sociedade geral, 
a Neoenergia segue no firme propósito de cumprir as metas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

•    Tem como parceiros estratégicos: a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS), o Comunitas, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais 
(CEBRI), entre outros.

 

COMPROMETIDOS COM OS ODS

O COMPROMISSO DA NEOENERGIA COM AS METAS DOS ODS

FOCO PRINCIPAL

CONTRIBUIÇÃO DIRETA

CONTRIBUIÇÃO INDIRETA

Para mais informações sobre a sustentabilidade na estratégia de negócios da Neoenergia, acesse o Relatório de Sustentabilidade 2018 no site www.neoenergia.com.

•    Nas empresas de geração hidráulica da Neoenergia, os empreendimentos considerados de alto impacto ambiental possuem 
programas ambientais construídos no processo de licenciamento ambiental.

•    Os programas são desdobrados em várias iniciativas para monitoramento dos meios físico, social e biótico, sendo o de gestão e 
qualidade da água um deles.  

•    Todas as empresas da Neoenergia mantêm serviços de saúde para identificar restrições decorrentes de doenças ou acidentes.

•    São realizados exames ocupacionais, atendimento ambulatorial, gestão de absenteísmo e gestão dos riscos ergonômicos. 

•    As empresas também oferecem subsídios em academias e uma rede de parceiros para que o colaborador cuide da saúde de forma 
preventiva.

•    O grupo Neoenergia atua com o Plano de Acidente Zero (PAZ) para reduzir o número de ocorrências e evitar fatalidades com 
colaboradores próprios, terceirizados e a comunidade. 

•    O PAZ é composto por ações de curto, médio e longo prazos, focadas em melhorias para a gestão da saúde e segurança. 

•    A companhia segue o modelo de negócio global da Iberdrola que se traduz no desenvolvimento social e econômico em sua área de 
concessão. 

•    Em 2018, foram gerados cerca de 11 mil empregos diretos, 22 mil indiretos (terceirizados), R$ 10.900 milhões recolhidos em impostos e 
R$ 21,5 bilhões pagos a fornecedores. 

•    No ranking das “500 Melhores e Maiores" empresas do Brasil, publicado pela Revista Exame, a Neoenergia figura na 24ª posição entre 
os 200 maiores grupos do país. 

•    A Neoenergia é a empresa do grupo Iberdrola que mais contribui para o alcance da meta global do “acesso à eletricidade para todos”, 
com mais de 5 milhões de beneficiários do programa Luz para Todos e novas ligações de clientes baixa renda. 

•    De 2004 a 2018, a Coelba já realizou mais de 625 mil conexões, levando qualidade de vida e crescimento econômico para os locais mais 
distantes do Estado. 

•    Além de ter uma matriz de geração de energia instalada correspondendo a quase 90% de fontes renováveis, somando cerca de 3 GW 
de potência instalada de eólica e hidráulica, a Neoenergia investe em redes inteligentes, geração distribuída e P&D, regulado pela Aneel, 
para o desenvolvimento de novas tecnologias. 

•    A Eficiência Energética é a área da empresa reconhecida com diversos prêmios por projetos educacionais que envolvem crianças, 
jovens e comunidades em iniciativas de uso eficiente da energia que, em 2019, proporcionaram a redução de consumo de energia de 
aproximadamente 48.000 MWh/ano.

•    No tema inovação, a Neoenergia atua em dois segmentos: Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), regulado pela Aneel, e Inovação aberta. 

•    Ambos estão alinhados com a estratégia de Sustentabilidade do Grupo rumo ao alcance, principalmente, das metas 7 e 13 dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

•    Em 2018 foi publicada a Política de Inovação, com os princípios básicos de atuação para a Neoenergia liderar o tema dentro do setor 
energético. 

•    Projetos de P&D priorizam cinco temas: Redes Inteligentes; Segurança de Instalações e de Pessoas; Combate às Perdas; e Qualidade e 
Confiabilidade e Sustentabilidade do Negócio. 

•    Em 2018 foram destinados R$ 48,7 milhões a esses projetos, dos quais R$ 32,8 milhões pelas distribuidoras da Neoenergia.

•    Assim como no tema de mudança climática, o Grupo lançou a política de biodiversidade. Entre as iniciativas realizadas nesse âmbito, 
destacam-se as ações realizadas pelas empresas de redes.

•    Linhas de distribuição localizadas no entorno da vegetação têm como procedimento padrão o uso de redes protegidas e isoladas, o 
que reduz significativamente o contato com a arborização e intervenções ambientais. 

•    Os cabos elétricos protegidos evitam acidentes e interrupções de energia por contato com as árvores, reduzindo a necessidade de 
poda e melhorando o desempenho e a confiabilidade do sistema elétrico, já que apresentam uma convivência harmônica com a flora e a 
fauna.  

•    Ética é um dos principais valores da Neoenergia. A empresa recebeu em 2017 o Selo Pró Ética, uma iniciativa do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União e do Instituto Ethos que reconhece companhias que dispõem de programas de 
integridade efetivos e atendem aos requisitos da legislação anticorrupção brasileira. 

•    O Código de Ética da empresa é revisado constantemente, sendo disseminado aos colaboradores e partes interessadas, reforçando 
pontos como: a não discriminação nos processos seletivos, a busca de um maior equilíbrio entre trabalho e família e uma definição mais 
detalhada sobre o que a empresa entende e como lida com conflitos de interesse. 

•    A Neoenergia adota uma política anticorrupção e uma postura de tolerância zero em relação à corrupção e à fraude, de qualquer 
espécie e em qualquer das suas formas de realização, contribuindo para a paz, justiça e na consolidação de uma instituição forte.

•    A Tarifa Social de Energia Elétrica é um importante instrumento de inclusão social e combate à inadimplência para consumidores 
residenciais de baixa renda. 

•    Em 2018, as distribuidoras da Neoenergia beneficiaram 2,3 milhões de clientes com a subvenção à Tarifa Social, o que correspondeu a 
R$ 584,2 milhões. Esse quantitativo de clientes equivale a 19,5% do total de consumidores residenciais ativos do Grupo.  

•    Os descontos concedidos são de até 65% na conta de energia, de acordo com a faixa de consumo e critérios estabelecidos pela Aneel.

•    O benefício vem contribuindo para a erradicação da pobreza e melhoria da qualidade de vida da população atingida.

•    A Neoenergia investe em diversos projetos educacionais para promover a melhoria da qualidade do ensino em escolas públicas e 
orientar sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica. 

•    Também financia bolsas de estudo para estudantes brasileiros realizarem intercâmbios em universidades do Reino Unido, Estados 
Unidos e Espanha em temas relacionados à energia renovável, proteção do meio ambiente, eficiência energética e comunicação. 

•    Por meio do programa de voluntariado, promove iniciativas educacionais em escolas e comunidades de sua área de concessão.

•    A Neoenergia ganhou nos últimos dois anos o Prêmio Liderança Feminina, promovido pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). 

•    A diretora-presidente adjunta, Solange Ribeiro, foi reconhecida no congresso “Sustentável 2018” como a mulher líder que contribui para 
promover o objetivo da igualdade de gênero na empresa. 

•    Em 2019, a diretora de Renováveis, Laura Porto, também conquistou o reconhecimento. 

•    A participação das mulheres na diretoria executiva do grupo Neoenergia consolida o caminho que a empresa segue em direção à 
diversidade.  

•    A Neoenergia se compromete com a descarbonização da economia e lançou, em 2018, a política contra a mudança do clima. 

•    O Grupo vem investindo na redução de emissões de sua frota de veículos próprios, priorizando o uso de combustíveis mais limpos 
como é o caso do etanol em veículos leves das distribuidoras. 

•    Também atua, cada vez mais, no investimento em geração de energia eólica e em serviços para a expansão da geração distribuída. 

•    As ações desenvolvidas pela empresa para a redução de emissões proporcionaram, em 2018, uma redução de mais de 3.500 tCO2e 
(toneladas de CO2 equivalente).


