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Na relação com seus fornecedores, a 
Neoenergia procura atuar com uma 
cadeia de valor justa, transparente e 

ética, por meio de:

Política de Compras

Priorização de empresas locais

Políticas, regras e procedimentos de 
prevenção e combate à corrupção, 

suborno, extorsão e lavagem de dinheiro

compliance;

Capacitação de fornecedores no 
processo de compras;

Reconhecimento das boas práticas dos 
fornecedores em premiação nacional e 

premiação global;

Pesquisa bianual global de satisfação 
com fornecedores de todo o Grupo.

CONTEXTO E AÇÕES



Outra importante iniciativa é o envio 
do Questionário de Sustentabilidade a 

todos os fornecedores principais.

Empresas com pontuação igual ou 
superior a 51 pontos no geral e pelo 
menos 30 pontos em cada eixo ESG 
são consideradas sustentáveis.

Empresas que não atingirem essa 
pontuação recebem orientação 
personalizada, acompanhada pelo 
time de Compras, para se tornarem 
mais aderentes aos critérios ESG.

Desde o início, já foram entregues 
200 planos de ação.



A Neoenergia adotou medidas para 
minimizar o impacto da pandemia.

Antecipou a compra de 
serviços para manter a saúde 

Redirecionamento para 
outras atividades de equipes 
que tiveram serviços usuais 
interrompidos, como poda 
de árvores, para preservar os 
contratos.



Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

GESTÃO DE EPS
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS

68
FORNECEDORES

1.040
foram contratados em 2020.

são críticos e estratégicos: 
representam 80% do total 
de compras.

Distribuição concentra a maior parte dos contratos: 

EPS EPS20 3+
ÂNCORAS AUXILIARES

QUALIDADE

SEGURANÇA

AMBIENTAL

Avaliação das EPS nas empresas 
de Redes ocorre em 3 vertentes, 

por equipes distintas:



INDICADORES DE COMPRAS

BILHÕES
R$25,6

gastos totais com fornecedores,
incluindo compras de energia.

R$8
BILHÕES

99%

70%

gastos em materiais 
e serviços.

referentes a 
fornecedores locais, 
instalados no Brasil.

estão localizados na Bahia, 
São Paulo, Pernambuco e 
Rio Grande do Norte.



dos nossos principais 
fornecedores, pelo menos, 
devem estar de acordo com as 

desenvolvimento sustentável, 
incluindo critérios de diversidade 
e inclusão, até 2022.

PROPOSTA 
DE META

70%

Arraste para o lado para

dos grandes fornecedores, pelo 
menos, devem estar classificados 
como sustentáveis até 2022 
e 100% até 2030




