
Campinas, 7 novembro de 2013 

Sustentabilidade como alavanca 

de valor 
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Visão 
 

Energia é essencial ao bem-estar das 
pessoas e ao desenvolvimento da 
sociedade. Nós acreditamos que produzir 
e utilizar energia de forma sustentável é 
vital para o futuro da humanidade. 
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Missão 
 

Prover soluções energéticas 
sustentáveis, com excelência e 
competitividade, atuando de forma 
integrada à comunidade3. 
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  Princípios 
 Criação de valor 

 Superação 

 Confiança e respeito 

 Compromisso 

 Sustentabilidade 

 Segurança e qualidade de 
vida 

 Empreendedorismo 

 Austeridade 
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Retorno total 
para os 

acionistas 

Lucros 

Fluxo de 
Caixa 

Valorização 

Melhoria de 
margem 

Aumento de 
receita 

Poder de 
precificação 

Redução de 
custos 

Redução de 
Riscos 

Market share 

Novos mercados 
& produtos 

Premium de 
risco 

Fortalecimento da marca e maior poder de 
precificação 

 
 
Melhoria de eficiência operacional 
Maior eficiência no uso de recursos 
Otimização da cadeia de valor 
Custos e impostos mais baixos 

Maior atratividade da empresa para   os 
funcionários, menor índice de turn-over, 
maior motivação para trabalho 
Melhoria de eficiência de trabalho 

Fidelização dos clientes 

Abertura/entrada em novos mercados 

Aumento de potenciais fontes de 
captação 
Menores taxas de juros e de mercado  
Menor custo de capital 
Maior accesso para capital, financiamento 
e seguros 

Alavancas 
potencias de 

criação de valor 

Impactos de empenho  
em sustentabilidade 

Aumento de Participação 

Novos produtos e novas fontes de Receitas 

Garantia de 
Operação 

Conformidade Legal / Licença Social de 
Operação 

Recrutamento 
e contratação 

Identificação e antecipação de Riscos  
Prevenção e Mitigação 

Árvore de valor da Sustentabilidade Árvore de Valor da Sustentabilidade 
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Alavancas de Valor acionadas 

Gestão de Impactos Socioambientais 

Engajamento com Stakeholders 

Saúde e Segurança 

Gestão de Pessoas 

Desenvolvimento das Comunidades 

Ecoeficiência 

Mudanças Climáticas 

Gestão da Cadeia de Valor 

Expansão sustentável e Inovação 

Gestão de riscos e Governança 
Corporativa 

Tem
as M

ateriais C
P

FL En
ergia 

Pontos de 
Valor 

Alavancas 
de Valor 

Legenda: 



7 

Governança Inculturação / 
Educação SIS 

Programas obrigatórios e voluntários da CPFL Energia 

Planejamento estratégico (alavancas, iniciativas, indicadores e metas) 

Engajamento de Stakeholders 
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O Roadmap da sustentabilidade está pautado em 5 pilares 

Temas Materiais 

Comunicação Advocacy 
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Estamos iniciando agora um projeto de demonstração em maior 

escala, centrado em Campinas e região 

Fonte: CPFL 

> Utilização dos veículos em regime de 
operação real 

- Período de 4 a 5 anos 

- Utilização na frota corporativa e 
operacional 

- Participação da CPFL e empresas 
parceiras 

> Instalação de infraestrutura de 
carregamento 

- Em locais da CPFL e empresas parceiras 

- Em locais públicos 

- Rede ficará disponível para eventuais 
outros usuários na região 

Projeto de demonstração 
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Com este projeto pretendemos colocar a mobilidade elétrica na 

agenda estratégica das cidades, empresas e do governo 

Fonte: CPFL 

Promover a DEMONSTRAÇÃO de diferentes tecnologias de MOBILIDADE ELÉTRICA 

garantindo sinergias entre elas através da criação de um LABORATÓRIO EM ESPAÇO REAL 

CAPACITAR A CPFL SOBRE O IMPACTO DA MOBILIDADE ELÉTRICA ao nível da rede 

elétrica, procurando estabelecer um posicionamento de negócios para a companhia 

Oferecer a um amplo grupo de EMPRESAS a possibilidade de TESTAR VEÍCULOS 

ELÉTRICOS  em sua frota e INCORPORAR ESTA ALTERNATIVA EM SEU PLANEJAMENTO 

ASSESSORAR O REGULADOR E AS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS à promoção de 

novas soluções de mobilidade e à criação de condições para a criação de um novo mercado 

Permitir a COLETA DE DADOS REAIS E LOCAIS sobre as diversas aplicações e implicações da 

tecnologia, que serão utilizadas para REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ACADÊMICOS 

Objetivos do Programa de Mobilidade Elétrica 
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Programa CPFL de Revitalização dos Hospitais Filantrópicos 

Fonte: CPFL Paulista 

Resultados alcançados 

> 101 hospitais beneficiados 

> 83 municípios nas regiões: 

> 1ª fase (piloto): Franca e Piracicaba; 

> 2ª fase: Araçatuba, Araraquara, 
Bauru, Ribeirão Preto, Ourinhos, 
Santos e Sorocaba; 

> 3ª fase (atual): Campinas e São José 
Rio Preto. 

> Capacitação de 34 mil profissionais, direta 
e indiretamente. 

Fonte: Grupo CPFL 



Obrigado 


