Propósito e Valores do Grupo Neoenergia
Atualizada em 15 de julho de 2021

1.

INTRODUÇÃO

O Conselho de Administração da Neoenergia S.A. (a “Sociedade”), no exercício de sua
competência, vem definir o Propósito e Valores do Grupo Neoenergia, explicitando a sua
dimensão, seu alcance, sua função, sua ancoragem no Estatuto Social e nas demais normas
do Sistema de Governança e Sustentabilidade do Grupo Neoenergia, bem como sintetizando
a sua razão de ser e a base ideológica e biológica do seu Projeto Empresarial.
Esta definição se fundamenta no reconhecimento e avaliação positiva da trajetória histórica
do Grupo Neoenergia, de sua identidade e realidade atuais, de sua condição de grande
empresa do setor elétrico, de ator e trator econômico e social de inegável importância para
todos os seus Grupos de Interesse e, em definitivo, de partícipe determinante na defesa dos
direitos humanos, na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
aprovados pela Organização das Nações Unidas e no cumprimento dos requerimentos ESG
(Environmental, Social and Governance, pelas suas siglas em inglês) relacionados ao seu
âmbito de atuação e ao contexto da sociedade global do nosso tempo, que enfrenta desafios
e oportunidades tão transcendentais como a digitalização, a mudança climática ou sua
própria sustentabilidade.
2.

O PROPÓSITO DO GRUPO NEOENERGIA

O Conselho de Administração reafirma a razão de ser do Grupo Neoenergia, que é o seu
propósito: “Continuar construindo, a cada dia e de forma colaborativa, um modelo de energia
elétrica mais saudável e acessível”.
Este propósito, está centrado no bem-estar das pessoas e na preservação do planeta,
refletindo a estratégia que o Grupo Neoenergia vem executando há muitos anos, de forma
sustentável, e seu compromisso de continuar lutando com todos os seus Grupos de
Interesse por:
a. Uma transição real e global de energia, baseada na descarbonização e, em
especial, na eletrificação do setor de energia, e da economia em seu conjunto,
que contribuirá, em geral, com os ODS aprovados pelas Nações Unidas, em
particular em relação à luta contra a mudança climática e à geração de novas
oportunidades de desenvolvimento econômico, social e ambiental;
b. Um modelo de energia mais elétrica, que abandone o uso de combustíveis
fôsseis e generalize o uso de fontes de energias renováveis, o armazenamento
eficiente de energia, as redes inteligentes e a transformação digital;
c. Um modelo de energia mais saudável para as pessoas, cuja saúde e bem-estar
dependem da qualidade do ambiente ao seu redor;
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d. A busca por condições de bem-estar mais acessíveis para todos e a criação de
uma sociedade que favoreça a qualidade, a inclusão, a equidade e o
desenvolvimento social; e
e. Um modelo de energia construído em colaboração com todos os agentes
envolvidos e com a sociedade em geral, fundamentado nas melhores práticas
de governança que contribuam com a sua sustentabilidade.
3.

OS VALORES DO GRUPO NEOENERGIA

Junto ao propósito, o Conselho de Administração da Sociedade vem definir também os
valores do Grupo Neoenergia. Enquanto o propósito sintetiza sua razão de ser, os valores
resumem, por assim dizer, seu “modo de ser” e “o que importa” para alcançar o propósito do
Grupo Neoenergia. Toda sua estratégia e suas atuações devem se inspirar e assentar nos
seguintes três valores:
a. Energia Sustentável: buscamos ser sempre um modelo de inspiração, criando
valor econômico, social e ambiental em toda nossa volta e pensando no futuro.
Atuamos de forma responsável com as pessoas, comunidades e com o meio
ambiente, comprometidos com a estratégia de desenvolvimento sustentável,
definida pelo Conselho de Administração da Sociedade, que procura a
maximização do dividendo social, gerado pelas atividades e os negócios do
Grupo Neoenergia, do qual se beneficiam nossos Grupos de Interesse.
Para isso, os profissionais do Grupo Neoenergia, desenvolvem suas atividades
de acordo com os princípios éticos contidos no Código de Ética. Velando pela
transparência, pela segurança das pessoas, pela criação de valor sustentável
compartilhado para a Sociedade e seu entorno, combatendo as práticas ilícitas,
incluindo a corrupção, esforçando-se em identificar e compreender as
expectativas de todos os Grupos de Interesse e trabalhando para alcançar o
bem-estar de gerações presentes e futuras.
b. Força Integradora: porque temos uma grande força e uma grande
responsabilidade, trabalhamos juntos, somando talentos, por um propósito que
é por todos e para todos.
Os profissionais do Grupo Neoenergia formam uma equipe diversa e preparada
para alcançar o sucesso do Projeto Empresarial. Para esse fim, o Grupo
Neoenergia estimula o trabalho sem barreiras geográficas, culturais e
operacionais, de forma a compartilhar o talento, o conhecimento e a informação
para que seus profissionais tenham uma visão global de longo prazo.
Para formarmos esta equipe, o Grupo Neoenergia impulsiona o desenvolvimento
de seus profissionais e contribui com a formação das gerações futuras com o
objetivo de fomentar o entusiasmo, empatia e iniciativa no trabalho, de favorecer
a solidariedade e a criatividade, assim como o respeito pelas relações humanas.
Além disso, o Grupo Neoenergia fomenta a manutenção de um diálogo sincero
e leal entre seus colaboradores e os demais Grupos de Interesse.
c. Impulso Dinamizador: porque fazemos pequenas e grandes mudanças, somos
eficientes e exigentes, buscando sempre o aprimoramento contínuo.
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Inovamos e promovemos grandes e pequenas mudanças que façam a vida mais
fácil para as pessoas.
Esperamos de nossos profissionais uma atitude dinâmica, que persigam
incessantemente a excelência e as oportunidades de melhoria, que abracem as
mudanças e as novas ideias, que aprendam com os erros, que evoluam com as
respostas a suas atuações e que se antecipem às expectativas e necessidades
dos Grupos de Interesse.
Para alcançá-lo, favorecemos os processos de organização do trabalho e da
troca de informação de forma simples, ágil e eficiente, aproveitando os avanços
tecnológicos e promovendo a contínua inovação.
4.

ALCANCE E DIMENSÃO DO PROPÓSITO E VALORES

O Propósito e Valores do Grupo Neoenergia confere uma finalidade imanente e própria à
Sociedade e ao Grupo Neoenergia, sendo, em síntese: a construção de um modelo de
energia elétrica eficiente, saudável e acessível, plenamente imbuído dos ODS e coerente
com os mais elevados padrões e requisitos ESG, anteriormente citados, no marco geral do
respeito e da proteção aos direitos humanos, da economia social de mercado e dos
princípios éticos de geral aceitação no seu âmbito de atuação.
O Grupo Neoenergia, independentemente de sua natureza empresarial, acredita que seu
Propósito e seus Valores o fazem transcender para além de uma simples sociedade
mercantil.
De fato, a obtenção de benefícios econômicos continua sendo um objetivo irrenunciável para
o Grupo Neoenergia, pois são imprescindíveis para possibilitar a realização de seu propósito.
Não são, porém, seus objetivos finais, nem esgotam sua finalidade mais profunda, própria e
intrínseca. A Sociedade requer, portanto, acionistas, sócios e investidores que, além do
aporte de capital e recursos financeiros, compartilhem do êxito da Sociedade e sejam
partícipes do grande empreendimento. Portanto, o interesse social, que é a pauta do legítimo
agir dos órgãos sociais, não pode ser meramente o interesse comum aos sócios que
aportam o capital, mas o interesse compartilhado pelos diversos Grupos de Interesse.
Ao mesmo tempo e de forma coerente, o Grupo Neoenergia reconhece como fatores
igualmente necessários para atingir seu propósito: o capital humano, o capital diretivo, o
capital tecnológico, o capital natural ou ambiental e o capital institucional ou de governança
econômica e social. Conforme estiverem disponíveis, serão utilizados mediante relações e
procedimentos de variada índole e natureza, pois sem sua conjunção e coordenação O
Grupo Neoenergia não poderia alcançar seu propósito.
A utilização de tão diferentes fatores e meios e a realização da uma função empresarial que
os integre em favor de seu propósito e valores, determinam que todas suas atuações devem
ser direcionadas à criação de valor empresarial sustentável, à realização de um resultado
global e de um benefício, igualmente, integral, que permita remunerar devidamente aqueles
que aportam capital financeiro, com lucros e dividendos econômicos, mas também os
demais partícipes e Grupos de Interesse, mediante o “dividendo social”. Umas ou outras
magnitudes são compartilhadas pela informação financeira e não financeira, que são
preparadas, aprovadas e publicadas em conformidade com a legislação aplicável.
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O Grupo Neoenergia é consciente de que, pela sua dimensão, significância epelo caráter
básico e essencial que tem para a economia e para a sociedade em geral a energia que
produz e distribui, sua ação empresarial e o alcance de seu propósito e valores não se
esgotam no seu âmbito interno, mas transcendem a todos os seus fornecedores, clientes e
demais Grupos de Interesse, impulsionando econômica, política e socialmente todos os
grupos e comunidades nas quais está presente e desenvolve sua atividade.
Portanto, o Grupo Neoenergia reconhece e reafirma sua vocação de ser protagonista e de
assumir, no cumprimento e desenvolvimento de seu propósito e valores, a liderança que lhe
corresponde na criação de uma sociedade equilibrada e avançada, e de participar, de forma
determinada e responsável, pela mesma razão, no esforço coletivo para garantir seu
desenvolvimento e progresso global e sustentável.
5.

O PROPÓSITO E VALORES E O SISTEMA DE GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE DO GRUPO NEOENERGIA

Em virtude de seu propósito e valores, o Grupo Neoenergia reitera, em suma, sua
determinação de prosseguir na construção e no aprimoramento constante de um sistema
normativo que não é apenas de governança corporativa, mas, de modo mais amplo, de
governança e sustentabilidade, para conduzir e assegurar, mediante um ordenamento
interno próprio e específico, sua completa realização, em todo seu alcance, tanto na
realização de seus fins e objetivos empresariais, quanto na criação do mencionado valor
empresarial sustentável e na sua contribuição econômica, social e de boa governança para
todos os seus Grupos de Interesse.
Em função disso, o Sistema de Governança e Sustentabilidade do Grupo Neoenergia aspira
ser uma unidade coerente em si mesma, na qual o Propósito e Valores do Grupo
Neoenergia, síntese do seu ideário corporativo e base axiológica de seu Projeto Empresarial,
fundamentam, como princípios gerais, a elaboração, aplicação e interpretação de todas as
normas, políticas e procedimentos que orientam, organizam, dirigem e conduzem quaisquer
de suas atuações.
Ao mesmo tempo, considerando todo o alcance de seu propósito e valores, o Sistema de
Governança e Sustentabilidade não é concebido como um esforço meramente interno e
isolado, mas que pretende se integrar e contribuir à melhor governança e sustentabilidade
da sociedade global dos nossos dias, na qual o Grupo Neoenergia se estabelece e
desenvolve.
Com o Propósito e Valores do Grupo Neoenergia e, em suma, com todo o conjunto do seu
Sistema de Governança e Sustentabilidade, o Grupo Neoenergia se identifica, perante seus
Grupos de Interesse e da sociedade global, como uma Sociedade integrada e institucional,
que soma à sua legitimidade formal a necessária legitimação material proporcionada por sua
função social plural (econômica, social, ambiental e de governança).
6.

ACEITAÇÃO

O Propósito e Valores do Grupo Neoenergia são aceitos expressamente em todo o seu
conteúdo e extensão por todos os seus profissionais, tanto os atuais como os que
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futuramente venham a se integrar no Grupo Neoenergia. Por conta disso, o Propósito e
Valores integram os contratos de trabalho ou contratos de outra natureza de todos os seus
profissionais.
* * *
O ideário corporativo da Sociedade foi aprovado inicialmente pelo Conselho de
Administração como norma integrante do então denominado Sistema de Governança
Corporativa em 06 de setembro de 2018, sob a denominação de Missão, Visão e Valores da
Neoenergia.
O Conselho de Administração da Sociedade revisou e modificou pela última vez em 13 de
março de 2019 para introduzir o conceito Propósito, que substituiu a Missão e a Visão, e
atualizar seus Valores Corporativos.
Da mesma forma, o Conselho de Administração revisou e modificou pela última vez em 15
de junho de 2021 o Propósito e Valores do Grupo Neoenergia, sem que as referidas revisões
implicassem na modificação da literalidade desses conceitos.
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