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4 Energia que transforma é energia para crescer

Mais importante do que crescer é evoluir. E para evoluir é preciso muita energia, mas não uma energia qualquer, e sim aquela energia, a 

que transforma, a que contagia. Aquela energia que, por onde passa, deixa um rastro de mudança, de ação, de evolução. A energia que 

vem de dentro para fora e que, a partir dela, faz com que todos comecem a transformar a sua realidade e a de quem está a sua volta. 

É isso que acontece com o Energia para Crescer, o programa de responsabilidade social da Coelba, que atua junto às comunidades nas 

áreas de educação, meio ambiente e cultura, além de projetos ligados ao negócio da empresa. um programa que vem beneficiando milhões 

de baianos e contribuindo com o desenvolvimento sustentável da sociedade. É assim que a Coelba cumpre seu papel de agente de transfor-

mação e contribui para que milhões de pessoas tenham uma vida mais feliz. 

Mais que uma ação social, o Energia para Crescer mostra como a responsabilidade social está inserida na essência e na filosofia da em-

presa. Para estar sempre um passo à frente, é preciso mais que apoios ou patrocínios: é preciso ter a consciência da sua importância como 

agente transformador. 

E a Coelba procura plantar essa semente em cada um de seus colaboradores e parceiros, levando os benefícios que a energia elétrica e 

uma postura consciente trazem para as pessoas e para o desenvolvimento do Estado, a partir de uma ação que passa de pessoa para 

pessoa, formando uma verdadeira corrente de transformação. É assim que a Coelba trabalha, sem medir esforços, para estar cada vez mais 

sempre ao seu lado.

ENERGIA
quE tRANSfoRmA
é ENERGIA
PARA CRESCER.
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8 mensagem do Presidente

mENSAGEm
do PRESIdENtE
A gestão da Coelba está fincada nos três pilares do desenvolvimento sustentável: o econômico, o ambiental e o social. Entendemos 

que o sucesso do nosso negócio depende diretamente da preservação dos recursos ambientais e culturais, do respeito à diversidade 

e da redução das desigualdades sociais. Ou seja, a Coelba não pode crescer sem que a sociedade em que está inserida esteja apta 

a evoluir também. 

Nessa empreitada, a Coelba sente-se desafiada a contribuir para este novo rumo. É justamente por este sentimento que nós apos-

tamos na responsabilidade social, que nasceu nesta empresa como uma semente há 10 anos e, em 2004, transformou-se em uma 

macroestratégia de gestão. Nosso desafio permanente é incorporar esta estratégia em todos os processos da empresa, para que 

possamos, de fato, dar a nossa contribuição para o desenvolvimento sustentável do Estado da Bahia. 

E os desafios da Coelba não são pequenos. Dos mais de quatro milhões de clientes atendidos em 415 municípios baianos, 54% 

são de baixa renda. No programa Luz para Todos, desenvolvido em todo o País em parceria com os Governos federal e Estadual, a 

Coelba é responsável pelo maior volume de ligações a serem realizadas. Só em 2006, mais de 345 mil pessoas de 73 mil famílias 

passaram a ter acesso a energia elétrica.

Em vista da necessidade de interceder nesta realidade, a Coelba lançou em 2005 o seu Programa de Responsabilidade Social, o 

Energia para Crescer. Desde então, todas as ações, estratégias de negócio e focos de atuação da empresa vêm sendo alinhados aos 

princípios de responsabilidade socioambiental. Educação, meio ambiente, cultura e projetos ligados ao negócio da empresa são as 

frentes de atuação do nosso programa junto às comunidades.
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Esta macroestratégia visa a atingir e a mobilizar clientes e consumi-

dores, colaboradores, fornecedores, acionistas e a sociedade de um 

modo geral. Gradativamente, a Coelba vem estipulando suas metas e 

ampliando seu raio de ação. Se compararmos os investimentos ambien-

tais relacionados com a operação da empresa, eficientização energética 

e educação ambiental para a comunidade, concluiremos que tivemos 

um acréscimo superior a 150% entre 2004 e 2006. Considerando o 

mesmo período, os projetos educacionais e comunitários, os incentivos à 

cultura, através das leis Rouanet e FazCultura, e o Fundo de Desenvolvi-

mento Social tiveram os recursos ampliados de R$ 777 mil (2004) para 

R$ 1,6 milhão (2006)1.

Nas informações contidas neste Balanço Social e Ambiental 2006 

Coelba, portanto, ratificamos as nossas metas e temos a oportunidade 

de reconhecer a validade das nossas ações ou a necessidade de rever 

as nossas responsabilidades.

1. Vide Balanço Social IBASE pág. 240.

Moisés Afonso Sales Filho
Diretor-Presidente
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SoBRE
EStE RElAtóRIo
Pelo sexto ano consecutivo a Coelba publica o seu Balanço Social e Ambiental. Este documento é mais uma ferramenta utilizada 

pela empresa para expressar a ética e a transparência no relacionamento com seus diferentes públicos (acionistas, consumidores 

e clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores e sociedade). Esta é também uma oportunidade para a Coelba se auto-avaliar e 

reconhecer nas suas ações a efetividade da sua visão estratégica e dos compromissos assumidos em direção à sustentabilidade.

O Balanço Social e Ambiental Coelba referente ao exercício 2006 traz mudanças estruturais e de conteúdo se comparado às 

publicações anteriores. Para garantir a neutralidade, clareza e veracidade das informações, a empresa mantém, há três anos, o 

alinhamento ao Guia de Elaboração do Balanço Social do instituto Ethos e busca também, pela primeira vez, seguir as Diretrizes para 

Relatório de Sustentabilidade da Global Reporting initiative (GRi), através da associação dos seus indicadores às informações acerca 

da gestão da empresa. A GRi é um modelo de balanço social reconhecido mundialmente, desenvolvido por empresas e organizações 

da sociedade civil com o objetivo de estabelecer consensualmente normas e padrões para orientar a elaboração de relatórios de 

sustentabilidade empresarial. 

Em um processo gradual e ascendente, visando tornar as informações mais acessíveis e compreensíveis, a Coelba vem aperfeiçoando 

a apresentação das suas práticas e impactos econômicos, ambientais e sociais. Este ano, a distribuição dos conteúdos priorizou, ainda 

mais, o conceito da clareza. O Balanço foi ampliado, incorporando abordagens de gestão, desempenho financeiro e operacional, canais 

de relacionamento e comunicação. Ao tema Governança Corporativa, pela sua importância, foi destinado o espaço de um capítulo dentro 

deste relatório. Também aos diferentes públicos com os quais a Coelba se relaciona foi concedida referência individualizada.



11ENERGIA PARA CRESCER
Balanço Social e Ambiental 2006 Coelba



12

As informações que serviram de base para este Relatório são seme-

lhantes às utilizadas no ano anterior, não comprometendo, portanto, 

a comparabilidade entre os dois períodos. Elas são oriundas de todas 

as áreas da empresa, coletadas através de representantes formais e 

referendadas pela área de controle da gestão. Para auxiliar a análise e 

comparabilidade das informações, os dados são apresentados em séries 

de dois ou três anos. Por se tratar da primeira publicação alinhada às 

diretrizes da GRi, a empresa não recorreu a uma verificação externa por 

parte de auditoria independente.

Além da ética e transparência, o equilíbrio e a confiabilidade também 

constituem princípios norteadores deste Balanço Social e Ambiental. 

A sua elaboração preza pela imparcialidade no relato do desempenho 

da empresa. A Coelba optou pela apresentação objetiva dos fatos em 

vez da interpretação das informações, destinando este papel aos seus 

stakeholders. Numa via de mão dupla, sugestões originadas diretamente 

desses públicos, através de evento promovido pela empresa, também 

têm sido acatadas na elaboração do Balanço Social e Ambiental. A divul-

gação das ações do Programa de Responsabilidade Social da Coelba, 

o Energia para Crescer, nas faturas de energia, a partir de novembro 

de 2006, é um bom exemplo. Assim como a inclusão de cases sobre 

os benefícios promovidos pelos projetos, na publicação de 2005, são 

ilustrativos das considerações recebidas e atendidas.

Por fim, é válido ressaltar que esta publicação reflete os compromissos 

assumidos pela Coelba em incorporar o desenvolvimento sustentável da 

sociedade à gestão do seu negócio. Em 2007, a Coelba oficializará sua 

Sobre este Relatório
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adesão aos princípios do Pacto Global, embora desde 2006 suas ativi-

dades cotidianas já estejam alinhadas às Oito Metas do Milênio e aos 

princípios do Pacto Global. O empenho em produzir um Balanço Social 

e Ambiental cada vez mais crítico e com maior riqueza de informações 

aponta para a tendência de melhoria dos processos da empresa e para 

o estreitamento das relações com todos os seus parceiros.

Como reflexo de todo o processo de construção desta publicação, que 

seguiu as diretrizes da GRi, e, após avaliação realizada pelo Comitê de 

Responsabilidade Social da Coelba, em conjunto com os responsáveis 

pela sua elaboração, a empresa autodeclara-se estar no nível B na 

classificação de aplicação dos indicadores da GRi.

Nível de aplicação das diretrizes da GRI C C+ B B+ A A+
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Examinado pela GRi

Sinta-se à vontade, caro(a) leitor(a), para explorar o Balanço Social e 

Ambiental Coelba 2006. A sua opinião é fundamental para o aperfeiçoa-

mento do papel da Coelba no desenvolvimento sustentável da sociedade.
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A CoElBA
o GRuPo NEoENERGIA 

O Grupo Neoenergia é o terceiro maior grupo privado do setor elétrico brasileiro em energia vendida, com consumo faturado em 2006 

de 21,6 GWh, e o primeiro em número de clientes, com 7,7 milhões de clientes. Atua em toda a cadeia de produção – geração, trans-

missão, distribuição e comercialização – de energia elétrica, com atividades em sete estados brasileiros. 

Constituído em 1997, tendo como sócios a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil (Previ), o grupo espanhol iberdrola 

e o Banco do Brasil, o Grupo Neoenergia completará em 2007 dez anos de existência, com a mesma estrutura societária e investimen-

tos realizados, de aproximadamente R$ 12 bilhões no País.

No ano de 2006, o Grupo encerrou o exercício com dez empresas: Coelba, Celpe, Cosern, itapebi, Termopernambuco, Afluente, Goiás 

Sul, Baguari i, Geração Ciii e NC Energia. Para 2007, após a constituição da Rio PCh i, a Neoenergia ampliará para onze o número de 

empresas controladas em que participa majoritariamente do capital. As novas empresas detêm participações nos consórcios construto-

res de novos empreendimentos. 

Atuando no mercado de serviços públicos regulados, os negócios do Grupo Neoenergia têm origem na celebração de contratos de con-

cessão e/ou autorização, sendo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o órgão regulador do setor. No segmento de distribuição, 

o Grupo detém as concessões para fornecimento de energia a 767 municípios nos estados da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte, atendendo a 7,7 milhões de clientes e a uma população estimada em 29 milhões de habitantes.

No segmento de geração, possui capacidade instalada de 996,2 MW em operação, com as usinas itapebi e Termopernambuco, e 

aumentará esta potência em mais 396,2 MW com os negócios já contratados. O Grupo atua também no mercado livre de energia, por 

meio da comercializadora NC Energia.

A Coelba
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Estrutura sociEtária

Mapa dE atuação

DISTRIBUIÇÃO GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO COMERCIALIZAÇÃO

87,84%

84,45%

89,65%

100%42%

100%

87,84%

100%

75%

51%

60%

51%

34,3%

MATO GROSSO
ENERGÉTICA
ÁGUAS DA PEDRA

GOIÁS
CORUMBÁ III
GOIÁS SUL

MINAS GERAIS
CONSÓRCIO

UHE BAGUARI

RIO DE JANEIRO
RIO PCH I

NEOENERGIA

BAHIA
COELBA

AFLUENTE
ITAPEBI

PERNAMBUCO
CELPE

NC ENERGIA
TERMOPE

RIO GRANDE DO NORTE
TERMOAÇU

COSERN



18

PERfIl dA EmPRESA 

a companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (coelba), pessoa jurídica de direito privado, é uma sociedade por ações de capital 

aberto, inscrita na comissão de Valores Mobiliários sob o número 1452-4, que tem como principal acionista o Grupo Neoenergia. 

concessionária de serviço público de energia elétrica, a coelba é responsável por projetar, construir e explorar os sistemas de 

subtransmissão, transformação, distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos, e tem suas atividades 

regulamentadas e fiscalizadas pela agência Nacional de Energia Elétrica, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia. 

Quando constituída, em 28 de março de 1960, era controlada pelo Governo do Estado da Bahia e atendia a 21 localidades. Hoje, é 

a terceira maior distribuidora de energia elétrica do país em número de clientes e a sexta em volume de energia comercializada2. No 

Norte–Nordeste, nestes mesmos termos, ocupa a primeira posição no ranking das concessionárias. a empresa está presente em 415 

dos 417 municípios do Estado da Bahia3, atendendo a cerca de 13 milhões de habitantes em uma área de concessão de 563 mil km2.

a sua sede, em salvador, está localizada no bairro de Narandiba e ocupa uma área total de aproximadamente 130 mil m2. a empresa 

também possui sedes regionais em Feira de santana, Vitória da conquista, Juazeiro, Barreiras e itabuna, além de 43 agências próprias, 

sendo duas móveis, para atendimento em todo o Estado. Em 2006, a coelba manteve a sua estrutura operacional de atendimento em 

relação a 2005.

a empresa conta com uma força de trabalho constituída por 2.721 colaboradores, 165 estagiários e 8.766 parceiros, profissionais de 

empresas terceirizadas. além disso, conta com a rede coelba serviços, que reúne 983 estabelecimentos comerciais credenciados, 

como postos avançados para pagamento de contas e/ou solicitação de serviços. 

Em 2006, a empresa superou a marca dos quatro milhões de clientes, dos quais cerca de 3,5 milhões compõem a classe residencial. 

somente a região Metropolitana de salvador representa 44% do seu mercado. o volume de energia distribuída pela coelba neste ano foi 

de 12.009 GWh, o que corresponde a cerca de 60% da energia elétrica total consumida na Bahia, incluindo-se o montante de 1.405 GWh 

destinado aos clientes livres conectados à sua rede de distribuição. o restante do mercado foi compartilhado pela chesf e autoprodutores. 

A Coelba

2. Fonte: Abradee 2005. 3. Excetuam-se os municípios de Rio Real e Jandaíra, pertencentes à área de concessão da Sulgipe.
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os investimentos realizados em 2006 na modernização e expansão do seu sistema elétrico foram de r$ 643,2 milhões, o maior 

valor registrado na história da companhia. desde 1997, quando foi privatizada, a coelba já investiu r$ 3 bilhões, incorporando novas 

tecnologias, aumentando a eficiência e melhorando cada vez mais a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Em 2006, a 

empresa obteve uma receita operacional bruta de r$ 4,01 bilhões, sendo r$ 3,81 bilhões relativos ao fornecimento de energia.

o quadro abaixo mostra a evolução do quantitativo de equipamentos e instalações básicas dos sistemas de transmissão e distribuição.

GEStão PoR PRoCESSoS

a gestão de processos é um tema fundamental para a coelba. a coerência e o equilíbrio entre as estratégias e a gestão da rotina dos 

processos constituem o caminho para a consolidação da sua Visão. a gestão estratégica ocorre a partir da verificação do cumprimento 

dos planos de ação que compõem as iniciativas estratégicas e da análise dos respectivos resultados, através do acompanhamento dos indi-

cadores estratégicos. Esta estruturação possibilita o conhecimento e o controle das atividades críticas da empresa. dessa forma, a gestão 

da rotina, além de consolidar a execução das estratégias, também subsidia a sua definição, a partir de diagnósticos dos processos. 

os projetos de produtos e serviços são desenvolvidos pelas áreas responsáveis pelos processos, seguindo planos específicos, que ado-

tam como referência as necessidades dos clientes e da sociedade e as diretrizes empresariais. assim, informações oriundas de análises 

de reclamações, pesquisas e visitas realizadas por técnicos da empresa aos clientes constituem fontes importantes para a elaboração 

dos novos projetos. a partir da análise dos processos, procura-se definir ações proativas no sentido de fornecer um produto ou serviço 

mais adequado aos clientes. 

a capacitação dos profissionais responsáveis pela gestão e pela execução dos processos é um dos pontos fundamentais desse modelo 

Itens 1997 2006

Linhas transmissão (km) 7.091 8.364
Nº subestações 222 267
Linhas distribuição (km) 106.507 160.631

A Coelba
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e, para tanto, a empresa realiza treinamentos dos seus profissionais. para 

assegurar o aprendizado da organização no desenvolvimento dos processos, 

os comitês técnicos realizam sistemática análise crítica destes, buscando 

identificar possibilidades de melhorias. além disso, são desenvolvidos pro-

jetos de p&d, em conjunto com instituições de pesquisa reconhecidas, com 

foco na melhoria e na inovação dos processos. 

todos os processos organizacionais e suas atividades estão identificados 

e classificados, assim como o fluxo das suas tarefas. Há responsáveis, 

indicadores, documentos normativos e orçamentos para cada atividade dos 

processos. o custo de cada atividade está estruturado a partir das seguintes 

rubricas: pessoal, materiais, serviços de terceiros e outras despesas. dessa 

forma, a empresa conta com orçamento por áreas e por processos ou por 

atividades.

os processos e seus indicadores são reavaliados anualmente. o Mapa de 

processos – classificação dos processos segundo sua natureza – facilita a 

identificação dos processos críticos para a implementação das estratégias. 

os processos de negócio são classificados em função das suas caracterís-

ticas e da sua relação com as dimensões Mercado, serviços Fornecidos, 

rede Elétrica e Vendas e têm como foco central de atuação os clientes. os 

principais processos são:

  Gerenciar a compra e a Venda de Energia; 

  planejar, ampliar e Melhorar a rede Elétrica;

  realizar Novas Ligações; 

  operar, Gerenciar incidências e Manter a rede Elétrica;
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  atender aos clientes;

   administrar os contratos dos clientes;

   administrar contas a receber;

   Gerenciar perdas comerciais;

   planejar e desenvolver ações comerciais de Marketing

     e de Venda;

   Gerenciar as reclamações;

   prestar serviços a terceiros;

   Gerenciar o sistema de Medição;

   prestar serviços de suprimento e Logística;

   Gerenciar a Geração.

os processos relativos à Gestão Estratégica e serviços de suporte apóiam 

os processos principais. são eles:

   Efetuar a Gestão Estratégica; 

   prover, desenvolver e Manter pessoas; 

   prestar serviços de infra-estrutura; 

   Gerenciar a tecnologia da informação; 

   Efetuar a administração contábil e Fiscal; 

   Gerenciar e otimizar os recursos Financeiros; 

   Gerenciar as Empreiteiras; 

   Gerenciar riscos regulatórios e tarifas.

A Coelba
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GEStão doS AtIvoS INtANGívEIS

a coelba procura identificar, desenvolver, compartilhar e proteger seus ativos intangíveis, considerando-os um diferencial competitivo 

da empresa. até a sua privatização, a companhia adotava um planejamento estratégico tradicional, praticamente voltado à mensuração 

e crescimento dos seus ativos tangíveis. a partir daí, passou a considerar alguns aspectos intangíveis, basicamente por necessidade de 

cumprimento de requisitos regulatórios. 

Em 2002 a empresa identificou no modelo do Balanced scorecard (Bsc) uma possibilidade de incluir, também, os ativos intangíveis no 

seu planejamento. o Bsc, utilizado pela coelba desde 2003, expõe a cadeia de valor da organização, passando necessariamente pela 

identificação dos ativos intangíveis. o modelo descreve o processo de criação de valor para os clientes a partir dos ativos intangíveis, 

sob a perspectiva de aprendizado e crescimento, e dos ativos tangíveis, sob a perspectiva de processos internos.

assim, no planejamento Estratégico da coelba são considerados aspectos relacionados à competência da força de trabalho, fixação da ima-

gem da empresa junto ao mercado, integração, cultura e responsabilidade social, contemplados pelas estratégias que são sistematicamente 

gerenciadas. as próprias diretrizes da Neoenergia, visualizadas nas macroestratégias satisfação dos clientes, remuneração dos acionistas, 

responsabilidade social e desenvolvimento profissional, mostram a importância que o Grupo passou a dar aos ativos intangíveis.

dEsENVoLViMENto dos atiVos iNtaNGíVEis

os mecanismos de desenvolvimento para os principais ativos intangíveis da coelba são definidos no processo de planejamento estraté-

gico, quando são estabelecidos os indicadores e as iniciativas para consecução das metas desses indicadores.

PRInCIPAIs AtIVOs IntAnGÍVeIs e MeCAnIsMOs De DesenVOLVIMentO

estRAtéGIA PRInCIPAL AtIVO IntAnGÍVeL MeCAnIsMO De DesenVOLVIMentO

aperfeiçoar o sistema de Gestão
capacidade de Gestão participação em prêmios de Qualidade           

de Gestão

configuração dos processos Mapa de processos

implementar as práticas de controles 
internos confiabilidade das informações 

atendimento à Lei sarbanes-oxley
segurança da informação

alinhar pessoas, cultura e Estratégias 

competência avaliação e desenvolvimento de   
competências das pessoas

imagem organizacional programa de responsabilidade social

cultura organizacional
Melhoria do clima organizacional
código de Ética

implementar as Novas diretrizes de ti e de 
suprimento

integração sistemas de informação

conhecimento sobre os 
Fornecedores Gestão dos Fornecimentos
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MaNutENção E protEção dos atiVos iNtaNGíVEis

a coelba identifica na permanência de seus colaboradores na empresa um caminho eficaz para a proteção de seu capital intelectual e, 

assim, desenvolve ações com esse objetivo. Nesse sentido é importante a atuação do comitê de clima organizacional, que procura criar 

condições de trabalho em que os colaboradores possam realmente se realizar como profissionais e indivíduos. o programa de remu-

neração Variável e a participação nos Lucros e resultados também procuram estimular o desenvolvimento e a manutenção do capital 

intelectual, assim como a existência de carreira “em Y”, que proporciona ao especialista salários equivalentes aos da carreira gerencial. 

igualmente, o sistema de contratação e de bonificação das empresas de serviços operacionais permite uma relação de longo prazo com 

contínuo aperfeiçoamento das pessoas e processos.

com o mesmo objetivo, além de padronizar as práticas de gestão referentes a este tema, implementou-se a Norma para Gestão da co-

municação institucional, comercial e interna, que tem como objetivo definir responsabilidades para a Gestão da comunicação e critérios 

para utilização e promoção, interna e externa, da marca da empresa. 

outro exemplo é a Norma Geral de segurança da informação, que estabelece as condições de propriedade da produção intelectual 

gerada na organização e define responsabilidades pelo acesso e utilização das informações da empresa. divulgações de informações 

estratégicas necessariamente devem ser submetidas à avaliação da unidade de controles internos, e todos que tenham acesso a 

informações confidenciais assinam um termo de compromisso relativo à sua guarda.

além disso, o Grupo Neoenergia instituiu uma sistemática de promoção que proporciona o crescimento profissional daqueles que se 

destacam, que podem assumir cargos em outras empresas do Grupo.

dEsENVoLViMENto E prEsErVação do coNHEciMENto

Entre as iniciativas para incentivo e desenvolvimento do conhecimento adotadas pela coelba, destacam-se:

 

  programa de desenvolvimento de Liderança;

  programa de Educação continuada;

  projetos de p&d;

  sexta de soluções;

  prêmio destaque.

A Coelba
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o compartilhamento do conhecimento disponível na empresa ocorre através de vários mecanismos, como os comitês, e de forma mais 

abrangente, as comissões executivas, que, no âmbito de todo o Grupo, trabalham de forma permanente no sentido de identificar e 

homogeneizar as melhores práticas relativas a temas específicos.

outro mecanismo é a apresentação, aberta aos interessados, de estudos e trabalhos desenvolvidos, a exemplo do que ocorre no canal 

criativo, no projeto desafio e nos projetos de p&d, e de palestras, seminários e workshops. a disseminação de relatórios elaborados 

pelas diversas áreas também é uma boa forma de compartilhamento do conhecimento, de modo similar ao que ocorre com os docu-

mentos normativos.

a rede intranet também é um instrumento facilitador desse processo, disponibilizando informações importantes sobre a companhia. 

todos os profissionais da empresa possuem e-mail individualizado. a preservação do conhecimento se dá através dos mecanismos 

apresentados, do sistema de gestão de normativos e do registro e guarda dos documentos, contendo o conhecimento acumulado da 

empresa (cerca de 400 mil documentos).

anualmente, a coelba avalia a necessidade de melhorias e inovações nas práticas e padrões de gestão dos ativos intangíveis. as 

sugestões de melhoria relativas às práticas de gestão do capital intelectual são encaminhadas para aprovação do comitê de desenvol-

vimento de pessoas da Neoenergia. um exemplo de melhoria implementada neste tema é a implantação da Norma Geral de segurança 

da informação, que estabelece as condições de propriedade da produção intelectual gerada na organização e define responsabilidades 

quanto ao acesso e utilização das informações da empresa.

AVALIAçÃO PARA MeLhORIA DO CAPItAL InteLeCtuAL

PRátICAs AsPeCtOs AVALIADOs

identificação do capital intelectual 
identificação de talentos e sucessores internos
perfis Funcionais e Formativos
inovações tecnológicas

desenvolvimento do capital intelectual
Horas de capacitação
Necessidades de Formação
imagem da Empresa junto aos clientes

proteção do capital intelectual
acesso aos sistemas corporativos
cumprimento de Normas e das diretrizes de segurança da informação
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GovERNANçA
CoRPoRAtIvA
as práticas de governança corporativa adotadas pela administração da coelba são orientadas por seus valores e princípios. asseguram 

o monitoramento do desempenho da empresa, demonstrando transparência, compromisso com a prestação de contas e eqüidade. 

através dessas práticas, a administração busca maximizar o valor da empresa, garantindo, dessa forma, a sua sustentabilidade.

ComPoSIção ACIoNáRIA

o capital social integralizado da coelba, de r$ 542 milhões, é representado por 18,817 bilhões de ações, sendo 10,930 bilhões 

ordinárias (oN) e 7,887 bilhões preferenciais (pN). desse total, 87,8% pertencem à controladora Neoenergia; 8,5% ao grupo espanhol 

iberdrola; 2,3% ao Fundo de pensão previ e 1,4% aos demais acionistas.

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

87,8%

8,5%

2,3% 1,4%

Neoenergia Iberdrola Previ Outros

Governança Corporativa
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PERfIl doS ÓRGãoS dA AdmINIStRAção 

a administração da coelba é formada por um conselho de administração, um conselho Fiscal e uma diretoria Executiva, que têm a 

responsabilidade de definir e garantir a realização das principais diretrizes e ações da empresa.

coNsELHo dE adMiNistração

o conselho de administração é composto por seis membros titulares, com mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição: são 

cinco representantes dos acionistas controladores e um representante dos empregados. reúne-se, trimestralmente, com a presença da 

maioria de seus membros ou, sempre que necessário, quando convocado por seu presidente ou pela maioria dos conselheiros. cabe 

a este conselho determinar a política geral dos negócios da companhia, eleger e supervisionar os membros da diretoria Executiva e 

aprovar orçamentos anuais de custeio e de investimentos. o conselho de administração é um dos principais alicerces do sistema de 

governança, zelando pela observância dos valores, crenças e propósitos da empresa.

coNsELHo FiscaL

o conselho Fiscal é composto por quatro membros titulares com mandato de um ano, sendo permitida a reeleição. a este conselho 

cabe fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.

dirEtoria ExEcutiVa

a diretoria Executiva é composta pelo diretor-presidente e por quatro diretores, que exercem suas atribuições de acordo com o Estatuto 

social da empresa. o prazo da gestão é de três anos, sendo permitida a reeleição. a diretoria reúne-se, ordinariamente, uma vez por 

mês e, ainda, sempre que convocada por qualquer dos diretores. 

Governança Corporativa

AudItoRIAS E CoNtRolES INtERNoS 

adEQuação à LEi sarBaNEs-oxLEY 

a coelba vem promovendo um fortalecimento da sua estrutura geral de controles internos, visando o atendimento aos requerimentos da 
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seção 404 da lei norte-americana sarbanes-oxley. Em 2006, foi efe-

tuada a documentação dos principais processos de negócio da empre-

sa, com foco nos riscos e controles que impactam significativamente 

as demonstrações financeiras. são eles: receita, demonstrações 

Financeiras, imobilizado, Folha de pagamento, compras, tesouraria 

e tecnologia da informação. adicionalmente, a coelba mantém uma 

gestão baseada numa conduta ética, transparente e com respeito aos 

investidores.

também foi instituído o comitê sarbanes-oxley, com a atribuição de 

acompanhar o andamento dos trabalhos, priorizar os planos de ação defi-

nidos e garantir o envolvimento necessário dos gestores das áreas para o 

cumprimento das ações estabelecidas. 

Em 2006, foi concluída a implantação do sistema de Gestão de Norma-

tivos, para atender às necessidades de padronização dos documentos 

normativos, facilitar o acesso a esses documentos e garantir a disponi-

bilização de informações sempre atualizadas e em consonância com os 

processos de negócio da companhia.

com a adequação à Lei sabanes-oxley, a coelba pretende:

   Garantir que as demonstrações financeiras estejam livres

  de erros materiais;

   permitir maior transparência e credibilidade das divulgações 

     ao mercado, garantindo a confiança do investidor

  no mercado de capitais;
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   Elevar o nível de responsabilidade e comprometimento da direção da companhia;

   Melhorar a governança corporativa da empresa e o ambiente de controles internos;

   Melhorar o rating da companhia e reduzir seus custos de captação;

   Fortalecer os fundamentos dos processos de gerenciamento de risco;

   Fortalecer a estrutura geral de controles internos da companhia;

   Melhorar o nível de conscientização da administração quanto à importância dos controles internos.

riscos EMprEsariais 

a coelba possui, desde 2004, uma unidade responsável pelos normativos e pelo atendimento aos requerimentos da seção 404 

da Lei sarbanes-oxley. a unidade documentou os riscos e os controles de risco dos processos que impactam as demonstrações 

financeiras da empresa e, dessa forma, identificou e tratou os principais aspectos relativos a atendimento à legislação. 

Em 2006 foi instituído o comitê sarbanes-oxley, com a atribuição de acompanhar o andamento do projeto, priorizar os planos 

de ação definidos e garantir o envolvimento necessário dos gestores das áreas para o cumprimento das ações estabelecidas. os 

riscos relativos à segurança das pessoas e os riscos ambientais são identificados e gerenciados, respectivamente, pelas áreas 

de saúde e segurança e de Meio ambiente.

os principais riscos empresariais detectados por esses mecanismos são relacionados à imagem e à rentabilidade da empresa e 

são ocasionados, principalmente, por fraudes e falta de controle, falta de confiabilidade e segurança nas informações, sistemas 

elétricos e serviços sem a necessária proteção às pessoas e pela redução da mata nativa. 

por sua vez, a área de regulação promove a gestão do risco empresarial, que diz respeito a alterações regulamentares, relacio-

nadas à definição da tarifa, monitorando tendências, fazendo estudos e promovendo ajustes e discussões junto à aneel.

o tratamento dos riscos envolve planos de ação específicos, normalmente com alteração de normativos, capacitação, acompanhamento 

pela área responsável. adicionalmente, para garantir os princípios de governança corporativa, a auditoria interna elabora anualmente um 

plano de trabalho, que é aprovado e acompanhado pelo conselho de administração, através do comitê de auditoria.

Governança Corporativa
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COntAtOs COM A áReA De ReLAçÕes COM InVestIDORes
telefone 55-71-3370-5114

E-mail ri@coelba.com.br

site corporativo www.coelba.com.br - link relações com investidores

ENERGIA PARA CRESCER
Balanço Social e Ambiental 2006 Coelba

CÓdIGo dE ÉtICA 

Em 2006, o Grupo Neoenergia revisou e alinhou, para todas as suas empresas, o código de Ética, que, a partir de então, passou a ser 

único. Esse novo código foi elaborado com base nos requerimentos da Lei sarbanes-oxley. o documento serve como referência para a 

conduta pessoal e profissional de todos os seus colaboradores. Baseia-se nos valores e princípios que sustentam o alcance da Missão e 

da Visão da coelba e promove a transparência e o compromisso com as diversas partes interessadas.

o novo código de Ética foi apresentado a todos os colaboradores através de uma série de palestras, iniciadas no mês de dezembro. 

ao final das apresentações, cada participante recebeu o seu exemplar e assinou um termo de compromisso, aceitando os valores, 

princípios e normas de conduta profissional contidos no documento, assumindo a responsabilidade de ler, conhecer e cumprir. o código 

de Ética da coelba está disponível no site www.coelba.com.br.

Missão 

 

 ser uma empresa de referência na distribuição de energia. 

 ser a luz e a energia da Bahia, contribuindo para o seu desenvolvimento.

RElAçõES Com INvEStIdoRES

a empresa disponibiliza informações através da área de relações com investidores e por meio dos relatórios e informes trimestrais e 

anuais enviados para a Bovespa e comissão de Valores Mobiliários. a coelba se posiciona como uma empresa cidadã, ética e compro-

metida com o retorno aos seus acionistas e com o crescimento do país.
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Visão

 Universalizar o fornecimento de energia com qualidade até 2011.

Valores

   Foco em resultado;

   espírito de equipe;

   Conhecimento e comunicação;

   iniciativa e proatividade.

PrinCíPios BásiCos

 

   Maximizar a rentabilidade empresarial sem abdicar da sua responsabilidade social, representada pela valorização de seus 

     colaboradores e pela priorização das questões de segurança do trabalho e preservação do meio ambiente;

   Promover a transparência nas informações veiculadas pela empresa;

   satisfazer as necessidade dos clientes, em condições competitivas, com qualidade e custos adequados,

  e excelente relacionamento; 

   Perseguir a melhoria contínua dos processos;

   Desenvolver políticas que atendam às expectativas pessoais e profissionais dos seus colaboradores, estimulando

  um ambiente de trabalho agradável, seguro e produtivo, promovendo práticas de gestão que fortaleçam a motivação,

  a satisfação e o comprometimento de seus colaboradores.

CoMitê De ÉtiCa

a Coelba conta com um Comitê de Ética responsável pela aplicação do Código de Ética e pela mediação em questões relacionadas à 

integridade profissional e pessoal dos colaboradores e, conseqüentemente, da imagem da empresa. o Comitê ainda é responsável por 

zelar para que as estratégias relacionadas ao Código de Ética sejam cumpridas, bem como por recomendar ações para a divulgação e 

internalização de preceitos éticos e morais que o regem, preservando o sigilo sobre todas as informações recebidas.
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Evolução dos InvEstImEntos (R$ mIl)

2004 2005 2006
vaRIação

2005-2006 (%)
administração 10.498 21.066 11.007 -47,7

Comercialização 271 188 26 -86,2
Distribuição 268.301 489.061 632.165 29,3
Geração - - 20 -
transmissão 28 - - -
TOTAL 279.098 510.316 643.218 26,0

DESEmPENho
oPERACIoNAl
E PRoDutIvIDADE

Comprometida com a qualidade dos serviços prestados e com a ampliação da eletrificação no estado da Bahia, em 2006 a Coelba in-

vestiu r$ 643,2 milhões, superando em 26% o investimento de 2005. este foi o maior valor de investimento anual registrado na história 

da empresa. além de recursos próprios e subvenções, foram utilizadas captações financeiras junto a bancos de fomento, com destaque 

para os r$ 117 milhões oriundos do BnDes.

INvEStImENtoS

exPansão Da reDe

somente para atender ao crescimento do mercado de energia, foram investidos r$ 53 milhões nos sistemas de subtransmissão e 

distribuição. o resultado dos investimentos em expansão pode ser evidenciado na evolução dos principais ativos do sistema elétrico da 

concessionária, conforme tabela a seguir:

Desempenho operacional e Produtividade
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PRIncIPaIs atIvos ElétRIcos

dIstRIbuIção dE EnERgIa 2004 2005 2006
vaRIação 

2005-2006 (%)
linhas de Distribuição (km) 137.517 147.980 160.631 8,5

linhas de transmissão (km) 8.200 8.247 8.364 1,4
Potência instalada (MVa)4 4.325 4.378 3.944 -9,9
subestações (un.) 258 260 267 2,7
transformadores de Distribuição (un.) 86.859 94.099 108.872 15,7
transformadores de Força (un.) 362 368 371 0,8

MoDernização Do sisteMa elÉtriCo

Dando continuidade ao projeto de digitalização e automação do sistema elétrico, foram investidos mais r$ 7 milhões em 2006. o 

projeto possibilita o telecomando e a telessupervisão de subestações e de chaves operacionalmente estratégicas da rede de distribuição 

a partir de um dos Centros de operação do sistema. Das 267 subestações existentes, 138 já se encontram totalmente automatizadas e 

integradas aos seus respectivos Centros de operação. este número corresponde a 83,5% da potência total instalada da companhia.

QUaliDaDe no ForneCiMento

os indicadores de qualidade de fornecimento DeC e FeC mantiveram a tendência de melhoria que vem se verificando nos últimos anos, 

apesar das adversidades trazidas por muitas chuvas, raios e ventos fortes em algumas regiões do estado, ainda mais intensas que as 

registradas em 2005. 

DESEmPENho oPERACIoNAl

4. Em 2006, a redução da potência instalada decorreu da desverticalização da geração e da transmissão, cujos ativos foram transferidos para a Afluente S.A., totalizando 
500 MVA de potência instalada.

14,54

0,68

15,22

31,25 29,46
15,43

0,64

16,07

27,7514,22

0,60

14,82

Sem Supridora Com Supridora Limite da ANEEL

2004 2005 2006

DEC – DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR CLIENTE (HORAS)

Desempenho operacional e Produtividade
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em uma área de concessão extensa e com baixa densidade de clientes por km2, os desafios para o atendimento das ocorrências são 

constantes. associado a esse fator, o crescimento do número de ocorrências, devido às fortes chuvas nas regiões sul e sudeste e à 

incidência de raios na região oeste da Bahia, também contribuiu para o aumento do tempo Médio de atendimento (tMa) em 2006.

Sem Supridora Com Supridora Limite da ANEEL

2004

20,88
9,25

7,99

1,26

2005

20,30
8,77

7,98

0,79

2006

19,63

7,76

7,05

0,71

FEC – FREQÜÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR CLIENTE (VEZES)

2004 2005 2006

TMA – TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO (MINUTOS)

133 132
149
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o mERCADo DA CoElBA

o consumo de energia elétrica do mercado cativo da Coelba, em 2006, atingiu 10.604 GWh, ficando 3,3% acima do realizado em 2005. 

a energia elétrica destinada ao atendimento dos clientes livres foi de 1.405 GWh e representou 11,7% do montante distribuído. no 

exercício, a energia total distribuída pela rede da Coelba cresceu 4,4%, em comparação com 2005, tendo alcançado 12.009 GWh. 

o desempenho das classes de consumo cativo reflete o efeito conjunto de variáveis como o poder aquisitivo da população, o nível da 

atividade econômica, as condições climáticas e a expansão do sistema elétrico. o consumo dos clientes da classe residencial repre-

senta 34,5% da venda de energia, sendo que as subclasses convencional e baixa renda representam, respectivamente, 62% e 38% 

do consumo residencial. existe um equilíbrio entre as classes comercial e industrial, que, juntamente com a rural, são responsáveis por 

47,3% do mercado cativo total.

18,2%

34,5%

20,2%

8,0%

19,1%

Residencial Comercial Industrial Rural Outras Classes

PARTICIPAÇÃO DO MERCADO POR CLASSE
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Do total de clientes da empresa, o destaque é para a classe residencial, que corresponde a 86,2% do número total de clientes da Coel-

ba. Desse número, vale ressaltar que aproximadamente 2,18 milhões de clientes, 54% do total de clientes da empresa, são classifica-

dos como baixa renda.

Residencial Comercial Industrial Rural Outras Classes

9.746

1.620

814

2.059

1.961

3.292

10.261

1.726

862

2.061

2.115

3.498

10.604

1.926

852

2.021

2.145

3.660

2004 2005 2006

EVOLUÇÃO DAS VENDAS (GWH)

Residencial Comercial Industrial Rural Outras Classes

86,2%

7,0%

0,5%

4,8%

1,5%

PARTICIPAÇÃO DOS CLIENTES POR CLASSE

Desempenho operacional e Produtividade
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inCreMento De Clientes

em 2006, a companhia superou a marca dos 4 milhões de clientes. o número de contratos ativos apresentou um aumento de 5,1% em 

relação ao ano anterior, o que representa um incremento líquido de cerca de 196 mil clientes. o aumento do número de clientes ativos 

corresponde à diferença entre 289 mil novas ligações efetuadas e 93 mil contratos cancelados durante o ano.

Residencial Baixa Renda Residencial Convencional Outros

54%32%

14%

PERCENTUAL DE CLIENTES DE BAIXA RENDA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CLIENTES DA COELBA

2004 2005 2006

3.653 3.844
4.040

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CLIENTES – EM MIL
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FAtuRAmENto

o faturamento da Coelba, em 2006, foi de r$ 3,8 bilhões, apresentando um crescimento de 14,9% em relação a 2005. 

EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO POR CLASSE

CLASSES
2005 2006 Variação

R$ milhões R$ milhões (2005 / 2006)
residencial 1.319 1.511 14,6%

industrial 550 595 8,2%

Comercial 888 1.031 16,1%

rural 144 171 18,8%

outros 409 495 21,0%

Total 3.310 3.803 14,9%

PARTICIPAÇÃO DO FATURAMENTO POR CLASSE EM 2006
R$ mIlhõEs                 %

residencial 1.511 39,7%

industrial 595 15,7%

Comercial 1.031 27,1%

rural 171 4,5%

outros 495 13,0%

Total 3.803 100,0%

3.288

Residencial Comercial Industrial Rural TotalOutras Classes

3.844
4.040

3.486

275 205 192282
19 57 5920

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CLIENTES POR CLASSE – EM MIL

2005 2006

os valores do ano de 2005 e 2006 referem-se ao total faturado.
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InícIo do FoRnEcImEnto 2009 2011

FontE hIdRáulIca téRmIca total hIdRáulIca téRmIca total

Preço (r$/MWh) 126,77 132,39 128,11 120,86 137,44 128,90

energia adquirida (MWh) 10.033.836 3.141.518 13.175.354 11.674.681 5.488.536 17.163.217

energia adquirida (MW med.) 38,16 23,89 62,05 44,39 41,74 86,13

energia requisitada (MW med.) 60,00 97,00

energia não-atendida (MW med.) - 10,87

Percentual atendido 103,4% 88,8%

REAjuStE tARIFáRIo

o reajuste médio das tarifas de energia elétrica da Coelba foi fixado em 11,35%, de acordo com a resolução Homologatória n.º 

319 da aneel, de 22 de abril de 2006, sendo 9,11% referentes ao reajuste tarifário anual e 2,24% referentes aos componentes 

financeiros externos ao reajuste anual. Para os consumidores atendidos em baixa tensão, residenciais em sua maior parte, o 

aumento médio foi de 2,22%, enquanto os clientes atendidos em alta tensão tiveram um reajuste médio de 9,15%. este valor foi 

mais elevado em conseqüência do processo de realinhamento tarifário definido pela aneel. 

ComPRA DE ENERGIA 

a energia contratada para atender ao mercado da Coelba, em 2006, totalizou 13.069 GWh, o que representa um crescimento de 4% 

em relação a 2005. Foi adquirida a um custo médio de r$ 77,33/MWh. a Coelba adquiriu energia de novos empreendimentos térmicos 

e hidráulicos, com contratos de duração de 15 e 30 anos, respectivamente. Por se tratar de leilões de energia nova, os preços foram 

superiores aos verificados nos leilões de energia existente, realizados anteriormente. os volumes adquiridos e os preços de compra de 

cada fonte energética são descritos na tabela a seguir:

Desempenho operacional e Produtividade
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PERDAS

em 2006, a Coelba investiu r$ 46,7 milhões em ações para combater as perdas comerciais. entre elas destacam-se:

  a realização de 82,1 mil inspeções, tendo sido detectadas 27,4 mil irregularidades e recuperados 90GWh, correspon-

    dentes a r$ 23,4 milhões;

  a operação Caixa Forte, que consiste na blindagem de redes e caixas de medição. Foram blindadas 85,7 mil medi-

    ções e multiplexados 95 circuitos de transformadores. Com isso foram regularizados 96,3 mil contratos cortados e 

    negociados r$ 45 milhões em débitos de conta, agregando-se 38,2 GWh ao mercado cativo;

  através do Grupo de ação antiperdas, foram realizadas três operações nos municípios de alagoinhas, Porto seguro 

    e Camaçari, tendo sido realizadas 3,6 mil inspeções, recuperados 12,4 GWh, efetuadas 63 prisões e regularizadas 

    1,9 mil ligações clandestinas.

essas ações, além dos investimentos realizados nas redes de distribuição e em subestações, contribuíram para que as perdas fossem 

mantidas no mesmo patamar do ano anterior. o índice de perdas registrado em 2006 foi de 14,41%. o aumento de 0,07 ponto percen-

tual em relação a 2005 deveu-se, principalmente, ao crescimento de 4,5% da energia injetada no mesmo período.

2004 2005 2006

14,78 14,34
14,41

EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE PERDAS (%)
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INDICADoRES DE DESEmPENho
oPERACIoNAl E DE PRoDutIvIDADE

dados técnIcos
(Insumos, caPacIdadE dE PRodução, vEndas, PERdas) 2006 2005 2004

número de Consumidores atendidos – Cativos 4.039.712 3.844.438 3.652.974

número de Consumidores atendidos – livres 17 15 12
número de localidades atendidas (municípios) 415 415 415
número de empregados Próprios 2.721 2.776 2.772
número de empregados terceirizados 8.766 6.997 5.000
número de escritórios Comerciais 41 41 48

energia Comprada (GWh)
1) itaipu
2) Contratos iniciais
3) Contratos Bilaterais
3.1) Com terceiros
3.2) Com Parte relacionada
4) leilão5

5) ProinFa
6) CCear6

7) Mecanismo de Comercialização de sobras e Déficits – MCsD

13.069
0
0

0
2.493

140
48

10.301
87

12.546
0

3.075

0
2.356

140
0

6.975
0

12.268
0

9.712

119
2.296

141
0
0
0

Perdas elétricas Globais (GWh)
Perdas elétricas – total (%) sobre o requisito de energia  
Perdas técnicas – (%) sobre o requisito de energia 
Perdas não-técnicas – (%) sobre o requesito de energia

2.022
14,41%
10,21%
4,20%

1.926
14,34%
10,21%

4,13%

nD
14,78%

nD
nD

energia Vendida (GWh)
residencial 
industrial
Comercial
rural
outras Classes

10.604
3.660
2.021
2.145

852
1.926

10.261
3.498
2.061
2.115

862
1.726

9.746
3.292
2.059
1.961

814
1.620

subestações (em unidades) 267 260 258
Capacidade instalada (MVa) 3.944,48 4.377,55 4.324,74
linhas de transmissão (em km) 8.363,65 8.247,48 8.199,80
rede de Distribuição (em km) 160.631 147.980 137.517
transformadores de Distribuição (em unidades) 108.872 94.099 86.859
Venda de energia por Capacidade instalada (GWh/MVa*nº  horas/ano) 0,000307 0,000268 0,000258
energia Vendida por empregado (MWh) 3.897 3.696 3.516
número de Consumidores por empregado 1.485 1.385 1.318
Valor adicionado7  / GWh Vendido 255.389,76 281.058,28 214.294,07
DeC 14,82 16,07 15,22
FeC 7,76 8,77 9,25

 

5. Inclusive leilão das Geradoras Federais (Ano 2002). 6. Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente Regulado. 7. Obtido da Demonstração de Valor 
Adicionado - DVA. 

Desempenho operacional e Produtividade
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outRos IndIcadoREs
2006 2005

valoR valoR
receita operacional Bruta (r$) 4.011.724 3.847.344

Deduções da receita (r$ Mil) (1.277.381) (1.145.227)

receita operacional líquida (r$ Mil) 2.734.343 2.702.117

Custos e Despesas operacionais do serviço (r$ Mil) (1.869.046) (1.731.267)

receitas irrecuperáveis8 (r$ Mil)

resultado do serviço (r$ Mil) 865.297 970.850

resultado Financeiro (r$ Mil) (89.946) (195.400)

irPJ / Cssl (r$ Mil) (212.651) (233.663)

lucro líquido (r$ Mil) 540.559 581.445

Juros sobre o Capital Próprio (r$ Mil) 91.000 154.000

Dividendos Distribuídos (r$ Mil) 422.531 398.373

Custos e Despesas operacionais por MWh vendido (r$ Mil) 0,18 0,17

riqueza (Valor adicionado líquido) por empregado (r$ Mil) 853 853

riqueza (Valor a Distribuir) por receita operacional Bruta (%) 0,68 0,75

eBitDa ou laJiDa (r$ Mil) 1.037.449 1.133.696

Margem do eBitDa ou laJiDa (%) 37,9% 42,0%

liquidez Corrente 1,38 1,37

liquidez Geral 0,86 0,81

Margem Bruta (lucro Bruto / receita operacional líquida) (%) 42,5% 47,36%

Margem líquida (lucro líquido / receita operacional líquida) (%) 19,8% 21,52%

rentabilidade do Patrimônio líquido (lucro líquido/Patrimônio líquido) (%) 42% 50%

endividamento Bruto (r$ Mil) 1.649.974 1.659.866

Patrimônio líquido (r$ Mil) 1.300.366 1.154.389

estrutura de Capital
Capital Próprio (%)
Capital de terceiros oneroso (%) (empréstimos e Financiamentos)

CP - 44%
 Ct - 56% 

CP - 41%
 Ct - 59% 

inadimplência de Clientes (Contas Vencidas até 90 Dias / receita operacional 
Bruta nos Últimos 12 Meses)

4,2% 4,0%

8. De acordo com os valores informados, para efeito de revisão tarifária, nos termos do item I.4.2 da Resolução Normativa nº 234, de 7 de novembro de 2006.
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o Grupo neoenergia adota, em todas as suas atividades, um modelo de gestão socialmente responsável, construído permanentemente 

na relação das empresas com os seus diversos públicos – acionistas, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes e consumidores, 

comunidades, meio ambiente, governo, sociedade e concorrentes –, que visa agregar valor ao negócio e contribuir para uma sociedade 

sustentável.

MaCroDiretrizes CorPoratiVas

a política de rse do Grupo neoenergia é articulada a partir de um conjunto de macrodiretrizes corporativas que:

1. inserem a responsabilidade social em seu planejamento estratégico, definindo estratégias, processos de gestão e objetivos corporati-

 vos que reafirmam essa prática como elemento da identidade e da cultura organizacional. 

2. implementam suas ações de responsabilidade social e sustentabilidade por meio de um programa estruturado, com envolvimento de 

 todas as áreas, e coordenado por área específica em cada empresa.

3. adotam mecanismos de diálogo com seus diferentes públicos que viabilizam: 

 a. expressar a sua identidade (princípios e valores);

 b. Considerar os interesses legítimos desses públicos em planos e práticas de negócio;

 c. Promover melhoria da sua performance nas dimensões econômica, social e ambiental;

 d. articular redes de parceiros em torno da criação de valor socioambiental;

 e. Consolidar a reputação de uma gestão moderna e competente, capaz de gerar resultados relevantes nas dimensões   

     econômica, social e ambiental. 

tRABAlhANDo PElA
SuStENtABIlIDADE
PolítICA DE RSE

trabalhando pela Sustentabilidade
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No Mapa de Estratégias Corporativas da Coelba, a Responsabilidade Social é concebida como uma macroestratégia, ocupando o 

mesmo nível de importância de Satisfação dos Clientes, Remuneração dos Acionistas e Desenvolvimento Profissional. Todas as ações 

da empresa são coordenadas para que estejam vinculadas aos princípios de Responsabilidade Social Corporativa.

SATISFAÇÃO
DOS CLIENTES

MAPA DE ESTRATÉGIAS DA COELBA

REMUNERAÇÃO
DOS ACIONISTAS

DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL

PE
RS

PE
CT

IV
AS

RE
SU

LT
AD

OS
CA

US
AS

CL
IE

NT
ES Desenvolvimento Sustentável

do Estado da Bahia
Fortalecimento da Imagem

e Reconhecimento do Cliente
e da Sociedade

Universalização Eficiente

AP
RE

ND
IZ

AD
O

E 
CR

ES
CI

M
EN

TO

ê

Implantar as
Práticas de Controles

Internos (SOX)

Alinhar Pessoas,
Cultura e 

Estratégias

Aperfeiçoar
o Sistema
de Gestão

Implementar as
Novas Diretrizes
de Tecnologia da

Informação

Implementar as
Novas Diretrizes
do Suprimento

FI
NA

NC
EI

RA

Aumentar o EBITDA Aumentar o LUCRO LÍQUIDO
Aumentar a Geração
Operacional de Caixa

PR
OC

ES
SO

S
IN

TE
RN

OS

Melhorar o
Desempenho 
no Contexto
Regulatório

Assegurar
a Implantação

da NR-10

Cumprir as Metas
do LPT e da

Universalização

Melhorar o
Relacionamento

com Clientes

Melhorar a
Eficiência na Gestão

Operacional

Reduzir
as Perdas

Otimizar a Gestão
Comercial

e de Mercado

Otimizar a Gestão
de Caixa de Custo

de Capital

Analisar
e Priorizar

Investimentos

Garantir
a Qualidade
de Serviços

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Trabalhando pela Sustentabilidade
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ESTRuTuRA dE GESTão

O serviço de distribuição de energia elétrica, pela sua própria nature-

za, determina a necessidade de integração entre os projetos, desde a 

concepção até a implementação, e as comunidades envolvidas. Por isso, 

as ações sociais sempre estiveram presentes nas atividades da Coelba, 

muitas vezes permeando os processos decisórios.

A partir de 2003, o conceito de responsabilidade social ampliou signifi-

cativamente esta dimensão ao ser associado à gestão da empresa. As 

iniciativas, que até então eram fragmentadas ou desarticuladas de uma 

visão estratégica, ganharam uniformidade: os projetos foram mapeados 

e organizados, passando a ser coordenados por uma área específica. Em 

2005, a empresa criou o programa Energia para Crescer, com o objetivo 

de coordenar todas as suas ações de forma a garantir que estejam vincu-

ladas aos princípios de Responsabilidade Social Corporativa e alinhadas às 

estratégias, diretrizes e focos de atuação adotados. 

O Energia para Crescer traduz o compromisso da Coelba de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável da Bahia e fortalece a relação com 

as suas partes interessadas. O programa está fundamentado na agenda 

de responsabilidade social do Instituto Ethos, que considera sete frentes 

de atuação: valores, transparência e governança; público interno; meio 

ambiente; fornecedores; consumidores e clientes; comunidade; governo 

e sociedade. Em relação às comunidades, a Coelba adotou quatro focos 

de atuação para os seus projetos: educação; meio ambiente, cultura e 

projetos ligados ao negócio da empresa.
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Para que esteja alinhada ao processo de responsabilidade social empresarial e possa interagir e trocar experiências com outras organi-

zações, a Coelba participa de associações e comitês que lideram as discussões no cenário nacional, como o Instituto Ethos, o Instituto 

Akatu, o Comitê de Responsabilidade Social da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e o Comitê de Responsabilidade 

Social da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee). 

Os primeiros resultados do Energia para Crescer podem ser apreciados ao longo deste Balanço. São programas e projetos que vêm 

obtendo resultados, na maioria das vezes, positivos e beneficiando pessoas de diversos segmentos da sociedade. 

A GESTÃO DA RSE NA COELBA

A gestão do Energia para Crescer envolve cerca de 50 colaboradores de diversos departamentos da empresa, que integram grupos de 

trabalho responsáveis por cada uma das sete frentes de atuação. Cabe aos grupos avaliar os seus temas e definir metas para o desen-

Valores
Transparência
e Governança

Público
Interno

Consumidores
e Clientes

Meio
Ambiente Fornecedores Comunidade Governo

e Sociedade

Trabalhando pela Sustentabilidade



53ENERGIA PARA CRESCER
Balanço Social e Ambiental 2006 Coelba

volvimento do programa. O Departamento de Comunicação Institucional, diretamente ligado à presidência da Coelba, coordena o Comitê 

de Responsabilidade Social, constituído pelos líderes dos grupos. 

Os resultados das ações propostas pelos grupos são acompanhados mensalmente, e os projetos de responsabilidade social desenvol-

vidos pela empresa são monitorados, ao longo do ano, não somente por indicadores internos, mas também através de pesquisas de 

imagem junto às comunidades envolvidas e à população em geral. A Coelba utiliza o sistema de pontuação dos indicadores Ethos para 

auto-avaliação e acompanhamento anual do programa como um todo.

O amadurecimento da gestão da responsabilidade social vem sendo constatado a cada ano. Comparando o desempenho das pontu-

ações auditadas dos indicadores Ethos-Abradee, a Coelba obteve um crescimento de 406 pontos em 2005 em relação a 2003. Em 

2006, essa pontuação teve uma queda de dois pontos; para a Coelba, essa redução indicou a necessidade de concentrar maiores 

esforços no processo de gestão da responsabilidade social. Como um reflexo do empenho que vem sendo dedicado ao Energia para 

Crescer, a expectativa é de se atingir a marca dos 3.480 pontos em 2007.

PONTUAÇÃO COELBA (INDICADORES ETHOS-ABRADEE)

2003

3.069

2004

3.086

2005

3.475

2006

3.473

2007
(Projeção)

Pontuação
máxima
possível

3.480
3.875
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AdESão A ComPRomISSoS GloBAIS: 
mETAS do mIlêNIo E PACTo GloBAl 

ADESÃO AO PACTO GLOBAL DAS NAçõES UNIDAS

O Pacto Global é um fórum mundial de cooptação e integração do setor privado para o avanço da prática da responsabilidade 

social corporativa e, conseqüentemente, para a conformação de uma economia global mais inclusiva e sustentável. Constituído 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Pacto é aberto a toda e qualquer empresa capaz de reconhecer o seu papel neste 

movimento de revisão de responsabilidades locais e globais. 

Ao longo dos anos, a Coelba tem buscado aperfeiçoar os seus processos internos e externos na direção dos princípios do Pacto 

Global. A constante implementação de melhorias nas suas atividades de atendimento ao cliente e de atuação junto às comunida-

des demonstra um posicionamento de respeito e atenção aos direitos humanos. O saudável ambiente de trabalho, reconhecido 

por seus próprios colaboradores, bem como a transparente relação com o sindicato da classe e as políticas inclusivas atestam o 

alinhamento aos quatro Princípios do Direito do Trabalho. 

As medidas preventivas de ação sobre o meio ambiente, o cumprimento às leis ambientais e os investimentos em pesquisas 

para o desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos também vêm confirmar a atenção às orientações do Pacto Global. 

Finalmente, a condução de todos os seus relacionamentos, sejam quais forem os públicos, segundo o seu Código de Ética, inibe 

a prática da corrupção. 

Diante desse alinhamento voluntário, a Coelba tem como meta para 2007 encaminhar carta à Organização das Nações Unidas na 

qual solicitará a sua adesão oficial ao grupo de empresas que endossam o Pacto Global.
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OS 10 PRINCíPIOS BáSICOS UNIvERSAIS DO PACTO GLOBAL

Princípios de Direitos Humanos

 1. Respeitar e proteger os direitos humanos.

 2. Impedir violações de direitos humanos.

Princípios de Direitos do Trabalho

 3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho.

 4. Abolir o trabalho forçado.

 5. Abolir o trabalho infantil.

 6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho.

Princípios de Proteção Ambiental

 7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais.

 8. Promover a responsabilidade ambiental.

 9. Encorajar tecnologias que não agridam o meio ambiente.

Princípios contra a Corrupção

 10. Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

APOIO àS METAS DO MILêNIO

Em consonância com as diretrizes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o apoio à disseminação dos 

Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio também constitui um compromisso antigo da Coelba. Conhecido como Oito Metas 

do Milênio, esse conjunto de objetivos é perseguido por países membros da ONU, através do esforço compartilhado de governos e 

Trabalhando pela Sustentabilidade
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sociedades, a ser atingido até o ano de 2015. 

Na gestão do seu negócio, a empresa reconhece três metas prioritárias: a 

educação básica de qualidade para todos, a qualidade de vida e respeito 

ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. A 

educação e o meio ambiente fazem parte do conjunto de quatro focos de 

atuação do Energia para Crescer junto às comunidades. Anualmente, a 

empresa realiza investimentos em projetos educacionais distribuídos por 

todo o Estado da Bahia. Somente em 2006, foram desenvolvidos oito 

projetos na área de educação. 

A melhoria da qualidade de vida, por sua vez, é uma constante no serviço 

prestado pela Coelba. Para muitas pessoas, a energia elétrica é um instru-

mento da promoção de dignidade, conforto e acesso à informação. Além de 

fazer a sua parte, a Coelba serve de agente sensibilizador para os diversos 

públicos com os quais se relaciona, disseminando as Oito Metas do Milênio.

 

AS 8 METAS DO MILêNIO:

 O Mundo tem Jeito:

 1. Acabar com a fome e a miséria.

 2. Educação básica de qualidade para todos.

 3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher.

 4. Reduzir a mortalidade infantil.

 5. Melhorar a saúde das gestantes.

 6. Combater a Aids, a malária e outras doenças.

 7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.

 8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.
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Entre os objetivos corporativos estabelecidos pela Coelba para o exercício de 2007, quatro estão dirigidos ao desenvolvimento do 

programa Energia para Crescer: a adesão ao Pacto Global; o aperfeiçoamento da gestão da RSE a partir da adequação ao mapa de 

processos da empresa; a elaboração de um projeto com os critérios e procedimentos para o programa de voluntariado; e a divulgação 

do Balanço Social 2006 em, pelo menos, cinco cidades do interior da Bahia.

ComPRomISSoS PARA 2007

O alinhamento das atividades da Coelba às Oito Metas e ao Pacto Global pode ser conferido na Matriz de Indicadores de Sustentabilida-

de e Responsabilidade Social Empresarial, no final desta publicação.

Meta Prazo resPonsável Pelo cuMPriMento

Aderir ao Pacto Global Janeiro/2007 Departamento de Comunicação Institucional

Elaborar um projeto com os critérios e procedimentos para o 
programa de voluntariado da empresa

Julho/2007 Departamento de Comunicação Institucional

Divulgar o BSA em 05 cidades do interior do Estado Novembro/2007 Departamento de Comunicação Institucional

Aperfeiçoar a gestão da RSE a partir da adequação ao mapa de 
processos da Coelba

Dezembro/2007
Departamento de Comunicação Institucional, Departamento de Controle
da Gestão e Departamento de Planejamento de Investimentos
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CANAIS 
dE RElACIoNAmENTo 
E INfoRmAção
RElACIoNAmENTo
Com AS PARTES INTERESSAdAS 

Como todas as empresas do Grupo Neoenergia, a Coelba trabalha, em conjunto com as partes interessadas, as questões de responsa-

bilidade social inerentes aos seus negócios. Os relacionamentos são pautados por princípios éticos e pela transparência, através de um 

diálogo permanente com seus públicos. A responsabilidade social e a sustentabilidade estão inseridas em sua Missão, visão, Princí-

pios, valores e Código de Ética. A empresa produz e divulga relatórios com informações contábeis e indicadores econômicos, sociais e 

ambientais.

Os princípios que prevalecem no relacionamento da empresa com cada uma das partes interessadas são apresentados a seguir:

ACIONISTAS

O seu relacionamento baseia-se em uma comunicação precisa e transparente, de informações íntegras, através de uma gestão eficaz 

que atenda às expectativas de seus acionistas e investidores. 

PúBLICO INTERNO

A Coelba mantém uma gestão participativa de diálogo e de respeito com o seu público interno, investindo no desenvolvimento pessoal e 

profissional, bem como na melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho.

Canais de Relacionamento e Informação
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FORNECEDORES

O relacionamento com os fornecedores de produtos e serviços baseia-se 

no conceito de parceria. A Coelba transmite seus Princípios, valores e 

Código de Ética e as diretrizes de responsabilidade social e sustentabilidade 

a toda a sua cadeia produtiva. 

CONSUMIDORES E CLIENTES

A empresa investe permanentemente na melhoria da qualidade e na 

sustentabilidade de seus serviços e produtos, promovendo uma comuni-

cação transparente e eficaz através de seus canais de relacionamento, 

para assegurar a excelência no atendimento, o uso eficiente e seguro da 

energia elétrica e a satisfação de seus consumidores e clientes. 

CONCORRENTES

A Coelba compromete-se a competir em seu mercado de forma leal, 

evitando qualquer conduta que constitua ou possa constituir um conluio, 

abuso ou restrição ilegal de leal concorrência.

GOvERNO E SOCIEDADE

A Coelba relaciona-se de forma ética e responsável com os poderes 

públicos, cumprindo as leis e mantendo interações dinâmicas com seus 

representantes, visando à constante melhoria das condições sociais e 

políticas do País.

COMUNIDADE

A Coelba investe em projetos sociais nas comunidades em que atua, conscien-

te do seu compromisso de colaborar com o desenvolvimento da sociedade.

“Para mim, particularmente, esta 

experiência é muito importante. Até 

então eu não conhecia a minha 

própria comunidade, eu só conhecia 

a rua em que eu morava. Quando 

comecei a trabalhar no Projeto Agen-

te Coelba, meu primeiro emprego, 

eu fui me deparando com realidades 

que eu não sabia que existia dentro 

da minha comunidade. Esta é mais 

do que uma experiência profissional, 

mas uma experiência como homem 

também, humana mesmo. Eu apren-

di a ser uma pessoa mais madura, 

mais compreensiva, vi de outro jeito a 

vida, as pessoas, isso me amadure-

ceu muito e fez com que eu também 

visse a Coelba de outra forma.”

Jopson da Conceição

Agente Coelba
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A estratégia de implementação dos projetos está pautada no respeito aos costumes e culturas locais, no desenvolvimento da educação e na 

disseminação de valores sociais como agente transformador. Os seus projetos expressam os direcionamentos de responsabilidade social e 

sustentabilidade do Grupo e são acompanhados e reportados por indicadores de performance que, preferencialmente:

  Tenham como foco as áreas de educação, meio ambiente e cultura ou que sejam voltados para o negócio da empresa;

  Promovam a inclusão social;

  Estejam alinhados com as Oito Metas do Milênio e as diretrizes do Pacto Global.

MEiO AMbiEnTE

A empresa gerencia suas atividades atenta aos impactos ambientais, minimizando os negativos e maximizando os positivos, conforme 

diretrizes estabelecidas em sua política de meio ambiente.

MEiOs dE COMuniCAçãO

A Coelba relaciona-se com os veículos de comunicação primando sempre pelo profissionalismo, agilidade, transparência e ética nos 

contatos estabelecidos. 

MapeaMento dos iMpactos para as partes interessadas

partes interessadas iMpacto direto iMpacto indireto
Acionistas e investidores Rentabilidade do investimento Geração de emprego e renda

Consumidores e Clientes
Qualidade do produto e do serviço prestado
e geração de riqueza Melhoria da qualidade de vida e geração de emprego e renda

Público interno salários e benefícios Qualidade de vida e qualificação profissional 

Fornecedores Geração de riqueza Geração de emprego e renda, elevação da qualidade
do serviço e da mão-de-obra

Governo e sociedade Geração de impostos Melhoria da qualidade de vida da sociedade

Comunidade Geração de emprego e renda e realização de projetos 
socioambientais Melhoria da qualidade de vida das comunidades

Concorrentes Melhoria da qualidade do produto e do serviço desenvolvimento tecnológico e geração de riqueza

Meio Ambiente Minimização dos impactos ambientais sensibilização das comunidades e da força de trabalho 
para as questões ambientais 

Meios de Comunicação Transparência e ética na comunicação
e no relacionamento Fortalecimento do mercado de comunicação
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30 Minutos de Segurança, Porteiro 
Amigo, Papo Sério e Monitor de 
Segurança

Conjunto de ações relativas à segurança

departamento de Gestão de Contratos 
 71 3370 5610
departamento de saúde e segurança
 71 3370 5403

Agências e Postos de Atendimento Atendimento presencial 43 agências e postos no Estado da bahia

Alô Parceiro
Canal de comunicação confidencial, para 
denúncias e sugestões, específico para os 
parceiros das empresas prestadoras de serviços

 0800 285 8090

Assembléia Geral
(Ordinária e Extraordinária)

Reunião com a participação dos diversos 
acionistas

Convocação através de jornais, site e CVM

Balanço Social e Ambiental
Publicação anual das ações de responsabilidade 
social e de sustentabilidade  

departamento de Comunicação institucional
 71 3370 5141

Boletim Ambiental
Publicação trimestral que divulga os projetos 
ambientais de destaque da empresa

unidade de Meio Ambiente
 71 3370 5230

Call Center Atendimento telefônico gratuito aos clientes  0800 71 0800

Campanhas de Comunicação 
instrumento de comunicação e relacionamento da 
empresa com as partes interessadas

unidade de imagem Corporativa
 71 3370 5141
unidade de Marketing de Relacionamento
 71 3370 5267

Canal de Comunicação Confidencial 
Recebe comunicações confidenciais sobre o 
descumprimento do Código de Ética e outras 
questões

etica@neoenergia.com

Coelba Informa boletim digital com informações gerais
unidade de Comunicação interna
 71 3370 5178

Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes - CIPA 

Atua em segurança do Trabalho, promovendo 
reuniões e seminários regulares 

departamento de saúde e segurança 
 71 3370 5407

Conselho de Administração
Órgão deliberativo composto por representantes 
dos acionistas e dos empregados

Reuniões bimensais

Conselho de Consumidores
Órgão consultivo de defesa dos interesses 
individuais e coletivos dos consumidores de 
energia

departamento de Clientes Corporativos
Av. Edgard santos, 300, salvador
 71 3370 6917

Consultores Comerciais
Atendimento personalizado aos clientes 
corporativos e poderes públicos

departamento de Clientes Corporativos
 71 3370 5750

Conta de Energia
instrumento de informações comerciais e 
institucionais

departamento de Gestão Comercial
 71 3370 5940

Contact Center 
Atendimento comercial telefônico gratuito para 
os clientes corporativos

unidade de Atendimento Grupo A
 0800 285 7171

Fale Francamente
Encontros individuais programados entre 
colaboradores e superintendentes para tratar 
de assuntos do interesse do colaborador

unidade de Comunicação interna
 71 3370 5178

Jornal Coelba Negócios
Publicação direcionada para os clientes 
corporativos

departamento de Clientes Corporativos
 71 3370 5750

Murais da Comunicação
Três murais: Circuito interno, Circuito Aberto 
e Espaço interativo

unidade de Comunicação interna
 71 3370 5178

CANAIS dE dIáloGo E INfoRmAção Com AS PARtES INtERESSAdAS

Canais de Relacionamento e Informação
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Ouvidoria 
Recebe, analisa, encaminha solicitações de 
informações, sugestões, reclamações e denúncias 
dos clientes

unidade de Gestão de Reclamações 
www.coelba.com.br  
 71 3370 5779

Participação em Fóruns, Conselhos e 
Comitês Ambientais

Relacionamento com órgãos federais, estaduais, 
municipais e OnGs, voltados para questões ambientais

unidade de Meio Ambiente
 71 3370 5230

Pesquisa de Clima Organizacional
Pesquisa on-line que avalia bianualmente 
a satisfação dos colaboradores

departamento de desenvolvimento
de Pessoas  
71 3370 5442

Pesquisas de Opinião (Abradee, Aneel 
e Coelba)

Realizadas anualmente para avaliar imagem 
e qualidade dos serviços

unidade de Marketing de Relacionamento
 71 3370 5267

Portal da SOP
Ambiente em que são divulgados os dados das uEn 
e as ações de segurança que elas realizam

//portalsop/ (intranet)

Portal Gerencial para as EPS
Ambiente de divulgação de informações
gerenciais para as EPs

http://gestaofinanceira.hospedagemdesite.com

Projeto Coelba ao seu Lado
Ações comerciais, técnicas e de cidadania 
junto às comunidades

departamento de Atendimento a Clientes
 71 3370 5003

Rede Coelba Serviços
Estabelecimentos comerciais credenciados 
para arrecadação e atendimento

983 pontos no Estado da bahia

Relatório Anual Publicação das principais realizações da empresa
departamento de Comunicação institucional
 71 3370 5141

Relatório Técnico de Garantia Ambiental
Publicação anual que contém as principais ações 
da gestão ambiental da empresa

unidade de Meio Ambiente
 71 3370 5230

Relatórios e Informes Financeiros
Publicações trimestrais e anuais enviadas 
para a bovespa e CVM

ri@coelba.com.br / www.coelba.com.br
link Relações com investidores 
 71 3370 5114

Releases e Sugestões de Pauta
Ferramentas de comunicação utilizadas para 
divulgar ações e informações relevantes

unidade de Relações com a imprensa
 71 3370 5141

Reuniões com o Sindicato
Encontros para tratar de assuntos de interesse 
dos colaboradores

departamento de Relações com Pessoas e 
Remuneração
 71 3370 5400

Reuniões com Stakeholders
Encontros presenciais anuais com grupos 
representativos de partes interessadas

departamento de Comunicação institucional
 71 3370 5141

Revista Coelba Energia
Publicação interna com informações gerais, 
distribuída a todos os colaboradores

unidade de Comunicação interna
 71 3370 5178

Seminários de Gestão das Unidades 
Estratégicas de Negócios

Eventos realizados com o objetivo de incentivar 
as empresas prestadoras de serviços a melhorar
o seu desempenho

departamento de Gestão de Contratos 
 71 3370 5610

Sexta de Soluções
Encontros realizados às sextas-feiras para 
discutir temas de interesse da Coelba, dos parceiros e 
das empresas prestadoras de serviços

departamento de Gestão de Contratos 
 71 3370 5610

Site da Coelba
Canal de atendimento virtual e de relacionamento 
institucional e comercial

www.coelba.com.br

Superintendência de Regulação
Relacionamento com os poderes federal e estadual 
relativo à regulação do setor elétrico

 71 3370 6980

Unidade de Relações com Investidores
Canal de relacionamento com acionistas e 
investidores

ri@coelba.com.br / www.coelba.com.br
link Relações com investidores 
71 3370 5114
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ComuNICAção INStItuCIoNAl

Para direcionar a sua comunicação institucional, a Coelba considera os 

resultados das pesquisas realizadas pela Aneel, Abradee e as pesquisas 

contratadas pela própria empresa. Em 2006, objetivando identificar e 

avaliar a percepção dos clientes sobre a sua imagem e o nível de conheci-

mento sobre a organização, foram desenvolvidas pesquisas quantitativas 

direcionadas à população residente na área de atuação da Coelba e a 

empresas comerciais e indústrias atendidas em baixa tensão. 

Como eixo condutor da comunicação, a empresa utilizou o conceito a 

energia está sempre ao seu lado, proporcionando uma evolução do seu 

posicionamento original (sempre ao seu lado), através da associação da 

energia das pessoas, em especial a dos baianos, à energia da Coelba. 

dessa forma, atributos como proximidade, parceria e compromisso 

reforçam a construção da sua imagem como uma empresa moderna, 

transparente, atenta aos seus clientes e responsável socialmente.

O início deste trabalho foi marcado pela campanha de verão 2006, que 

abordou a energia contagiante do baiano e da bahia, associada à energia 

do esforço da Coelba para estar “sempre ao seu lado”. Em seguida, foi 

veiculada a campanha para divulgar os pontos da Rede Coelba serviços e, 

em julho, a campanha para redução de perdas comerciais.

seguindo o planejamento de comunicação, em novembro, a empresa tam-

bém lançou a sua nova conta de energia, agora com mais informações e 

“Eu não conhecia o Balanço 

Social, mas achei muito interes-

sante, e a minha proposição é que 

a Coelba divulgue muito mais este 

material, como também acredito 

que seja preciso divulgar como as 

empresas, a sociedade, os consu-

midores, os organismos podem ter 

acesso aos seus projetos sociais.”

Eliane silva

diretora Financeira da secretaria de 

infra-estrutura do Estado da bahia

Canais de Relacionamento e Informação
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novo projeto gráfico. Como diferencial deste projeto, destaca-se a participação dos clientes, através de pesquisas qualitativas realizadas 

em todas as etapas do processo, que resultou na elaboração do layout da nova conta.

Por fim, para divulgar aspectos diretamente ligados às informações práticas para os clientes, como direitos e deveres, dicas de econo-

mia de energia e de segurança, desligamento programado, programa de universalização e projetos de responsabilidade social, foram 

criados pequenos programas de rádio, direcionados ao público de baixa renda, que tiveram veiculação durantes vários meses, focados, 

principalmente, nas cidades do interior. 

Em paralelo, a empresa mantém um estreito relacionamento com a imprensa através de um livre canal que põe à disposição informa-

ções e está apto a atender às solicitações e à verificação de reclamações. As informações prestadas à sociedade através dos diversos 

meios de comunicação são de utilidade pública, contribuindo para o uso eficiente e seguro da energia elétrica e para o conhecimento 

dos projetos executados pela concessionária. 

Em 2006 foram realizadas 18 coletivas de imprensa nos municípios de salvador (5), Ribeira do Pombal (2), Feira de santana, Paulo 

Afonso, Juazeiro, Porto seguro, Eunápolis, itabuna, Vitória da Conquista, Guanambi, santo Antônio de Jesus, Camaçari e irecê. Como 

resultado desse trabalho, em 2006 foram contabilizadas cerca de 500 notas publicadas pela imprensa, das quais 74% com conteúdo 

favorável à imagem da empresa.

NOTAS SOBRE A COELBA PUBLICADAS PELA IMPRENSA

NegativasPositivas

2004

448

139

587

2005

386

192

578

2006

370

126

496

Canais de Relacionamento e Informação
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Para garantir que os seus Valores e Princípios prevaleçam em toda a sua 

comunicação, a Coelba possui uma norma para a gestão da comunicação 

institucional, comercial e interna. Além disso, a Coelba, ao contratar sua 

agência de publicidade, estabelece a manutenção dos compromissos 

da empresa nas atividades de comunicação e exige que ela cumpra as 

recomendações do Conselho nacional de Auto-Regulamentação Publici-

tária (Conar) e o Conselho Executivo de normas Padrão (CEnP). não há 

registros de casos de não-conformidade com regulamentos de códigos 

voluntários relativos a qualquer forma de comunicação.

ComuNICAção INtERNA

As informações referentes ao Plano de Comunicação e Relacionamento 

interno, que englobam as ações de comunicação interna desenvolvidas ao 

longo de 2006, estão descritas no capítulo Pessoas desta publicação.  
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CRIAção dE VAloR 

Para a Coelba, a remuneração do capital investido pelos acionistas, a geração de riqueza e a melhoria da qualidade de vida dos seus 

clientes são importantes pilares para a sua manutenção e crescimento no mercado em que atua. A Coelba, na formulação e revisão 

do seu planejamento estratégico, avalia o seu posicionamento em função das necessidades das partes interessadas, visando sempre 

agregar valor.

GERAção dE RIquEzA 

RECEiTA bRuTA

A Coelba registrou, em 2006, uma Receita Operacional bruta de R$ 4,01 bilhões. O aumento do volume de vendas em 3,3% e o 

reajuste tarifário de 11,35% contribuíram favoravelmente para o crescimento da Receita Operacional bruta em 4,3% em relação ao ano 

anterior. Este resultado teria sido superior em 11% caso o reconhecimento da receita de R$ 233,9 milhões, referente à conclusão do 

processo de revisão tarifária, fosse expurgado da base de comparação em 2005.

dImENSão 
ECoNômICo-fINANCEIRA

dimensão Econômico-financeira
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CusTO dA EnERGiA

A energia contratada para atender ao mercado da Coelba, em 2006, totalizou 13.069 GWh, o que representa um crescimento de 4,0% 

em relação a 2005. Foi adquirida a um custo médio de R$ 77,33/MWh, 9,2% acima do realizado no ano anterior, que foi de R$ 70,84/

MWh. Este custo médio não considera os encargos setoriais e de conexão.

EbiTdA

Em 2006, o Ebitda foi de R$ 1,037 bilhão, o que representa uma redução de 8,5% quando comparado com o valor de R$ 1,34 bilhão 

registrado em 2005. Cabe observar que o valor referente ao período de 2005 incluiu o registro de receita não recorrente, líquida, no 

valor de R$ 212,3 milhões, resultado da conclusão do processo de revisão tarifária. desconsiderando-se este efeito extraordinário na 

receita, o Ebitda de 2006 teria sido superior em 12,6% ao de 2005 e a margem do Ebitda, de 37,9%, seria, portanto, superior em 0,9 

ponto percentual em relação ao ano anterior. 

2004

2.925,5

2005

3.847,3

2006

4.011,7

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (R$ MILHÕES)

dimensão Econômico-financeira
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LuCRO LíQuidO

O lucro líquido da Coelba, em 2006, foi de R$ 540,6 milhões, valor 7% inferior ao registrado em 2005 (R$ 581,4 milhões). se 

desconsiderado o efeito extraordinário da revisão tarifária, no valor líquido de R$ 137,0 milhões, o lucro líquido de 2005 seria de 

R$ 444,4 milhões e, em 2006, haveria um crescimento de 21,6%. 

Margem Ebitda Sem Efeito Extraordinário

MARGEM EBITDA (%)

2004 2005 2006

37,0%

42,0%

37,9%

31,6%

EBITDA (R$ MILHÕES)

Ebitda Efeito Extraordinário

2004

651,8

2005

1.133,7

2006

1.037,4
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ARRECAdAçãO

O índice de Arrecadação referente a 2006 foi de 99,94% (base média de 12 meses). As principais ações que contribuíram para o 

desempenho da arrecadação foram:

  Ações de cobrança como: a redução do ciclo médio de arrecadação e cobrança; a recuperação de R$ 105 milhões, atra- 

     vés da utilização de órgãos de proteção de créditos; a melhoria da eficiência e eficácia das ações de cobrança, tais como  

     emissão de reavisos de vencimento e cortes de fornecimento; a otimização da cobrança para consumidores residenciais  

  de alto consumo, gerando ingresso antecipado no caixa de aproximadamente R$ 40 milhões; a ampliação da cobrança 

  por telefone através de novo sistema informatizado, e a recuperação de R$ 5,4 milhões, referentes a créditos de difícil  

  recebimento, através de empresas especializadas em cobrança.

  A ampliação da Rede Coelba serviços para 983 estabelecimentos credenciados, com o incremento de 6% em relação

  ao ano de 2005. Através da Rede Coelba serviços são arrecadadas 65,6% das faturas, que corresponderam, em 2006,

  a 28,3 milhões de faturas, no valor de R$ 1,28 bilhão.

  A implantação do serviço de atualização cadastral através da Rede Coelba serviços, o que possibilitou algumas ações de 

     cobrança e negativação.

LUCRO LÍQUIDO (R$ MILHÕES)

Lucro Líquido Efeito Extraordinário

2004 2005 2006

344,2

581,4 540,6

dimensão Econômico-financeira
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  A assinatura de contratos com administradoras de cartão  

     de débito/crédito, visando à arrecadação através de cartão 

     de débito nas agências próprias de atendimento e em  

  alguns pontos da Rede Coelba serviços. 

EndiVidAMEnTO

Aproveitando o bom momento do mercado financeiro nacional e interna-

cional, a companhia renegociou seus títulos externos, no montante de us$ 

150 milhões, obtendo prazo de sete anos e carência de três anos com 

nove amortizações semestrais, a partir de junho de 2009. O custo dessa 

operação foi reduzido de uma taxa Libor + 1,875% a.a. para Libor + 1,0% 

a.a. Adicionalmente, a Coelba contratou novas operações de swap para 

seus títulos externos tendo em vista as novas condições, reduzindo seu 

custo de 111,16% para 106,83% do Cdi. 

Em 2006, a dívida bruta, incluindo empréstimos, financiamentos, 

debêntures e encargos, totalizou R$ 1,65 bilhão, valor 0,6% menor que o 

de 2005. O indicador financeiro dívida/Ebitda passou de 1,46, em 2005, 

para 1,59, em 2006, em decorrência do Ebitda menor registrado nesse 

ano. A dívida Líquida da Coelba (dívida bruta deduzida das disponibili-

dades, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários) encerrou o 

exercício de 2006 em R$ 1,46 bilhão, valor 4% inferior ao do ano anterior 

(R$ 1,52 bilhão). A dívida Líquida/Ebitda, em 2006, foi de 1,41 contra 

1,34 realizado em 2005, valor também justificado pelo menor Ebitda 

verificado em 2006. 

O aumento do Patrimônio Líquido contribuiu para a melhoria dos índices 
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de endividamento bruto, de 59,0%, em 2005, para 55,9%, em 2006, e para a melhoria do índice de endividamento líquido, de 56,9% 

para 52,9% no mesmo período. Este indicador melhorou em virtude do aumento do Patrimônio Líquido e das disponibilidades, em R$ 

50,3 milhões, considerando-se também os saldos das aplicações financeiras e dos títulos e valores mobiliários. 

Para fazer frente aos programas de investimentos, especificamente os de expansão e melhoria do sistema de distribuição de energia 

elétrica, a Coelba mantém como estratégia obter financiamentos de longo prazo junto a bancos e agências de fomento, visando obter 

recursos com custos mais baixos e prazos mais aderentes ao retorno de longo prazo dos investimentos em distribuição. Em 2006, o 

bndEs liberou financiamento de R$ 117,3 milhões para a Coelba, com custo de TJLP + 4,3% a.a. e prazo de 5 anos. 

dIStRIBuIção dA RIquEzA

da riqueza gerada pela Coelba, que apresentou um valor de R$ 2.708 milhões, 57% foram destinadas ao Governo, sob a forma de 

impostos, taxas e contribuições. Para os colaboradores foram destinados 5% e aos financiadores, 18%. A distribuição aos acionistas 

representou 20% do valor gerado, sendo que 5% desse valor ficou retido na empresa. 

EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO BRUTO (R$ MIL)

2004

1.538.882

2005

1.659.866

2006

1.649.974

1.345.851

193.031

1.498.988

160.878

1.468.839

181.135

Longo PrazoCurto Prazo

dimensão Econômico-financeira
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disTRibuiçãO dE VALOR AdiCiOnAdO

Em 2006, o valor adicionado a distribuir foi de R$ 2.708 milhões, 6,1% menor que os R$ 2.884 milhões distribuídos em 2005. Apesar 

disso, houve um aumento na distribuição do valor gerado para o Governo e colaboradores. A distribuição do valor adicionado diminuiu 

para os financiadores, refletindo a redução gradual das taxas de juros no brasil e os esforços da Coelba para reduzir o custo do seu 

endividamento, e para os acionistas, em função do menor lucro líquido.

disTRibuiçãO dE VALOR PARA COLAbORAdOREs

Para os colaboradores foi destinada 4,1% da riqueza gerada pela empresa, sob a forma de remunerações, encargos sociais, previdência 

privada, auxílio-alimentação e plano de saúde, entre outras. Além disso, os colaboradores também receberam a Participação nos Lucros 

e Resultados, que correspondeu a 1,1% do valor distribuído em 2006. 

disTRibuiçãO dE VALOR PARA GOVERnO E sOCiEdAdE

Em 2006, 56,8% da riqueza gerada pela Coelba foi transferida para a sociedade, sob a forma de impostos, taxas e outras contribui-

ções, pagos pela empresa aos Governos Federal, Estadual e Municipal. O valor registrado foi 8,6%, superior ao de 2005, o que fez com 

que a participação do valor distribuído aumentasse 7,7 pontos percentuais.

Colaboradores Governo Financiadores Acionistas Part. nos Resultados

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

2006

2005

4,1% 56,8% 18,0% 20,0% 1,1%

3,6% 49,1% 26,4% 20,2% 0,7%
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Distribuição De Valor para FinanciaDores

Devido à gradativa redução das taxas básicas de juros e do esforço para a redução do custo do endividamento, o valor distribuído para 

os financiadores foi reduzido de 26,4%, em 2005, para 18% em 2006.

Distribuição De Valor para acionistas

os dividendos totais e juros sobre capital próprio declarados, referentes ao exercício de 2006, corresponderam a 100% do lucro 

líquido, sendo 5% retidos sob a forma de reserva legal. o valor declarado atingiu r$ 513,5 milhões, sendo r$ 232,5 milhões 

referentes ao primeiro semestre e r$ 281,0 milhões referentes ao segundo semestre. este valor corresponde a 20% da riqueza gerada 

pela coelba no ano.

DIVIDENDOS E JSCP (R$ MILHÕES)

2004

344,2

2005

581,4

2006

540,6

343,3

552,4
513,5

Lucro Líquido Valor Declarado
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GERAÇÃO DE RIQUEZA (R$ MIL)
   2006    2005

R$ MIL R$ MIL
Receita Operacional Bruta 4.011.724 3.847.344 

Vendas de Energia e Serviços 3.787.015 3.312.050 

residencial 1.180.637 1.073.577 

residencial baixa renda 330.656 245.622 

comercial 1.031.388 888.061 

industrial 595.486 550.261 

rural 171.330 143.925 

iluminação pública 124.750 105.364 

serviço público 162.121 119.064 

poder público 208.555 184.111 

          suprimento 27 511 

          Fornecimento não-faturado (17.935) 1.554 

energia de curto prazo - ccee 19.078 2.988 

outros 205.631 532.306 

(-)  Insumos Adquiridos de Terceiros (1.504.146) (1.384.133)

Matérias-primas consumidas (1.074.463) (1.001.419)

Materiais, serviços de terceiros e outros (429.683) (382.714)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (9.177) (19.005)

Resultado Não-operacional (4.920) (7.514)

(14.097) (26.519)

=   Valor Adicionado Bruto 2.493.481 2.436.692 

(-)  Depreciação, Amortização (172.152) (162.846)

=   Valor Adicionado Líquido 2.321.329 2.273.846 

 +   Valor Adicionado Transferido  386.824 610.093 

receitas Financeiras 387.043 551.998 

resultado de equivalente patrimonial (219) 58.095 

=   VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 2.708.153 2.883.939 

 

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Dimensão Econômico-Financeira
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DIstRIbUIÇÃO DO VALOR ADIcIOnADO
2006 2005

R$ MIL R$ MIL
Governo

inss (sobre Folha de pagamento) 31.416 27.332 

icMs 813.624 703.718 

pis sobre Faturamento 80.679 62.416 

coFins sobre Faturamento 348.240 281.000 

imposto de renda 172.285 136.537 

contribuição social 40.366 97.126 

amortização Ágio e reversão pMipl 17.002 10.923 

obrigações intra-setoriais 34.838 98.093 

Subtotal 1.538.450 1.417.145 

Empregados

salários 95.819 86.170 

encargos previdenciários 15.213 8.085 

previdência privada 7.177 7.928 

benefícios 18.388 13.218 

participação nos resultados 29.342 19.883 

outros (24.347) (12.590)

Subtotal 141.592 122.694 

Financiamentos e Debêntures

Juros e Variações cambiais 476.989 747.398 

aluguéis 10.563 15.257 

Subtotal 487.552 762.655 

Acionistas

Juros sobre capital próprio 91.000 154.000 

Dividendos 422.531 398.373 

lucro retido (reserva legal) 27.028 29.072 

Subtotal 540.559 581.445 

VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO 2.708.153 2.883.939 
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PESSOAS
o maior patrimônio da coelba são as pessoas. o sucesso da empresa depende da dedicação e do compromisso de milhares de cola-

boradores e parceiros. para atingir sua Missão e sua Visão, a coelba adota um modelo de gestão de pessoas que garante condições de 

trabalho adequadas e assegura benefícios que proporcionam satisfação aos colaboradores, estimulando a produtividade e fazendo com 

que se sintam reconhecidos e valorizados.

o modelo de organização adotado pela coelba propicia, ao mesmo tempo, a qualidade dos serviços e o incentivo à inovação e à 

melhoria. as atribuições de todas as áreas estão definidas, bem como as responsabilidades e autoridades dos cargos executivos, além 

dos respectivos perfis exigidos para os seus ocupantes. a empresa também estimula a comunicação e a cooperação entre as pessoas, 

utilizando diversos canais em busca de uma relação direta e transparente com o seu público interno. 

além de cumpir as disposições legais, a empresa está sempre em busca de alternativas para promover oportunidades de melhorar a 

capacitação e a qualidade de vida das pessoas, dispondo de diversos programas e convênios que representam, muitas vezes, ganhos 

indiretos para o colaborador. 

as ações relativas à sua força de trabalho e aos procedimentos técnicos são desenvolvidas de modo a atender aos requisitos de quali-

dade, segurança e proteção ambiental, tendo sempre como referência o código de Ética.

PERFIl DOS COlABORADORES

a coelba encerrou o exercício de 2006 com uma força de trabalho de 11.704 pessoas, sendo 2.721 colaboradores, 8.766 parceiros, 

165 estagiários e 52 menores aprendizes. 
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os colaboradores estão lotados nas diversas superintendências em 56 municípios do estado da bahia e desempenham funções geren-

ciais, técnicas e administrativas. Do total de colaboradores:

  53,5% têm mais de 45 anos;

  78% são homens e 22% são mulheres;

  77% dos colaboradores são negros (pretos e pardos);

  3% do total de colaboradores são portadores de necessidades especiais, excluindo os profissionais que recebem

  periculosidade, a empresa possui 4,36%;

  19% dos cargos executivos são ocupados por mulheres.

DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA EM 2006

1.613

Até 30 Entre 31 e 40 Entre 41 e 50 Entre 51 e 60 Acima de 60

436
239

426

7

FORÇA DE TRABALHO DA COELBA

Empregados Parceiros Estagiários Menores Aprendizes

2004 2005 2006

2.772

5.000

106 126

2.776

6.997

146 103

2.721

8.766

165 52



Pessoas88

COLABORADORES POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE EM 2006

Analfabeto Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

Ensino
Técnico

Ensino
Superior

Pós-Graduados

0

416 364

1.106

789

54

COLABORADORES POR FAIXA SALARIAL EM 2006

Até 1.373 De 1.373,01 a
4.119,00

De 4.119,01 a
8.238,00

Acima de
8.238,00

353

1.976

337
55
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POlítICA DE VAlORIzAçãO DE PESSOAS

Gestão participatiVa 

a coelba respeita os direitos dos trabalhadores, assegurados pela legislação trabalhista, de acordo com os padrões da organização 

internacional do trabalho. além disso, investe no desenvolvimento pessoal e profissional, na melhoria das condições de trabalho e no 

estreitamento de suas relações com seus colaboradores.

a empresa adota um modelo de gestão participativa que tem como princípio a disposição de administrar com a participação de todos os 

envolvidos em cada processo, reconhecendo e fortalecendo os espaços e garantindo o controle social de suas ações. nesse modelo de 

gestão, os colaboradores são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de problemas, na tomada de decisões, no estabe-

lecimento e manutenção de padrões de desempenho e na garantia de atendimento adequado às necessidades dos clientes.

a coelba, através de diversos canais, divulga aos seus colaboradores informações como histórico institucional, Missão, Visão, políticas, 

organogramas, mercados, principais parceiros, dados econômico-financeiros, clientes, entre outras. para que possam compreendê-las 

SALÁRIOS MÉDIOS DE ALGUMAS CATEGORIAS EM 2006 (R$)

Mulheres Brancas Mulheres Negras
(pretas e pardas)

Homens Brancos Homens Negros
(pretos e pardos)
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2.901,35 2.612,56
3.467,21

2.554,25

10.293,46 10.357,68

12.845,64 13.067,52

4.207,58
4.530,74

5.061,32
4.580,32
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e analisá-las, desde o momento da admissão, a empresa realiza progra-

mas de integração e treinamentos sobre produtos e serviços e seminários 

e palestras sobre políticas e estratégias. além disso, representantes dos 

colaboradores participam dos comitês de gestão ou das decisões estraté-

gicas e têm comunicação regular com os membros da governança.

relacionaMento coM sinDicato 

a coelba zela pelos direitos dos seus colaboradores, mantendo um am-

biente de trabalho saudável, políticas inclusivas e uma relação transparen-

te com o sindicato. 

Acordo Coletivo de Trabalho

as negociações trabalhistas entre a coelba e o sindicato dos eletricitá-

rios são realizadas tendo como premissa básica buscar o ajuste entre as 

demandas do sindicato e a estratégia do negócio da empresa. em 2006, 

o acordo coletivo de trabalho garantiu a todos os colaboradores:

   uma reposição salarial com um índice de 3,20%, que pro-

     porcionou um ganho real de 0,49%;

   um abono no valor de r$ 1.500,00 (sendo r$ 85,00 a título 

     de empréstimo) para cada colaborador;

   a correção, pelo mesmo índice de reajuste salarial, de diver-

     sos itens do acordo firmado em 2005. 

o acordo foi compatível com os melhores realizados no brasil, tendo sido 

negociados somente os itens econômicos.
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Participação de Colaboradores em Sindicato 

cumprindo cláusula do acordo coletivo de trabalho, a coelba assegura a estabilidade provisória nos termos da lei e a liberação dos ser-

viços, sem prejuízo da remuneração, durante dois dias por mês, de sete colaboradores eleitos para cargos de diretoria do sindicato dos 

eletricitários, de delegados sindicais, na proporção de um delegado para cada 200 colaboradores, e de um delegado de base para cada 

50 colaboradores. além disso, a empresa disponibiliza um espaço no edifício-sede para funcionamento de um escritório do sindicato, 

com toda a infra-estrutura necessária.

Gestão Do cliMa orGanizacional 

a coelba tem como um dos seus principais objetivos estratégicos a melhoria constante do clima organizacional. a sua gestão é realiza-

da através do programa de Gestão de pessoas, utilizado pela empresa para avaliar como suas práticas, políticas, estrutura, processos e 

sistemas são percebidos pelo colaborador. todas as superintendências são envolvidas e as diretrizes de ação são definidas em conjunto 

com o comitê de clima organizacional. 

o programa tem como principais objetivos:

   Melhorar o clima organizacional;

   Melhorar a produtividade e os resultados da empresa;

   reter talentos.

REAJUSTE SALARIAL E GANHO REAL

Reajuste Salarial Ganho Real

5,6

0,18

2005

3,2

0,49

2006
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a sua implantação foi subdividida em 3 etapas:

Diagnóstico do Clima Organizacional: com o objetivo de mensurar a satisfação de seus colaboradores, a empresa realizou, em 2005, a 

primeira pesquisa de clima organizacional coelba, em conjunto com todas as empresas do Grupo neoenergia. a taxa de adesão foi de 

89% e o índice de satisfação ficou em 58%.

Planejamento de Ações de Melhoria: com base nos resultados da pesquisa divulgados para todos os colaboradores, foram construídos, entre 

2005 e 2006, os planos de ação de Melhoria, com o envolvimento de todo o corpo de executivos e do comitê de clima organizacional.

Implantação e Monitoramento de Ações: em 2006, as ações de melhoria de clima planejadas foram implantadas, destacando-se 

as seguintes: 

  implantação do programa de Gestão de Desempenho;

  plano de comunicação interna;

  ações de melhoria da qualidade de vida;

  confecção de cartilha de Gestão de pessoas contendo explicação dos processos;

  programa de Mapeamento e Desenvolvimento de sucessores.

plano De coMunicação interna 

um dos pilares da política de comunicação interna do Grupo neoenergia é priorizar a informação como a principal estratégia de aproxi-

mação com o colaborador, assim como gerar conteúdo que dissemine e reforce internamente os valores do Grupo e de suas empresas. 

Daí a realização sistemática de campanhas dirigidas especificamente para os colaboradores, utilizando nesse processo diversas mídias 

e veículos, tais como informativos eletrônicos, cartazes, folders, banners, murais e revista interna.  

para 2007 estÁ preVista a aplicação De uMa
noVa pesquisa Do cliMa orGanizacional.
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o novo programa de comunicação interna da coelba, alinhado às diretri-

zes de comunicação interna do Grupo neoenergia, foi implantado em julho 

de 2006. Desde então, foram realizados campanhas e eventos como:

  Identifique-se: reforçando o conceito de identificação e   

  segurança, estimulando o uso do crachá.

    Economia de Energia: para redução do consumo interno  

  de energia.

   1ª Olimpíada Neoenergia: competições esportivas entre  

  os colaboradores da coelba e entre os colaboradores de  

  todas as empresas do Grupo.

   Homenagem aos colaboradores com 25 ou 30 anos de  

  empresa: solenidade de entrega de certificados e brindes  

  comemorativos. 

   1º Rodeio Coelba: exercícios de eletricistas próprios de  

  atividades ligadas à rede de distribuição de energia. 

   Festa de São João: comemoração típica do nordeste. 

   Festa de Confraternização de Fim de Ano.

também foram desenvolvidas e veiculadas campanhas dirigidas ao 

público interno, como a de apresentação da Missão, Visão e Valores, 

que integram o novo código de Ética.

além das campanhas e dos eventos, foram criados novos canais de 

comunicação para o público interno e remodelados outros existentes:
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Agentes de Comunicação

os agentes de comunicação são colaboradores que atuam como multiplicadores das ações de comunicação interna realizadas no âm-

bito dos seus respectivos departamentos. a eles compete disseminar as informações corporativas, de maneira correta, segura, rápida 

e uniforme, e apoiar as campanhas e eventos dirigidos aos colaboradores. a atuação dos 44 agentes de comunicação contribui para 

melhorar os níveis de informação, integração e produtividade.

Revista Energia Coelba

o jornal mensal Linha Direta, dirigido aos colaboradores, que vinha sendo publicado regularmente pela coelba, foi totalmente refor-

mulado, para adequar-se ao padrão do programa de comunicação e relacionamento interno. a nova publicação, com tiragem de 

3.000 exemplares, passou a chamar-se revista energia coelba e adotou formato e design gráfico novos. o seu conteúdo, agora mais 

informativo, dá maior destaque ao colaborador, reafirmando sempre a sua importância dentro da estrutura da empresa. 

Jornal de Parede Circuito Interno

o Circuito Interno é um jornal de parede para veiculação de informações sobre as mais diversas ações, projetos e programas, através 

de notícias e cartazes com informações sobre a empresa e o Grupo. também integram o Circuito Interno um espaço chamado Circuito 

Aberto, para veiculação de cartazes e anúncios de colaboradores e parceiros, e o Espaço Interativo, área de opinião e pesquisa junto aos 

colaboradores. 

BENEFíCIOS

a coelba oferece aos seus colaboradores um conjunto de benefícios que, ao mesmo tempo em que lhes proporciona maior tranqüilidade 

para que realizem seus trabalhos, promove uma melhoria na qualidade de vida. a empresa dispõe de assistência médica, previdência privada, 

participação nos lucros, clube recreativo, convênios diversos, empréstimo pessoal, vale-refeição, auxílio-creche, ajuda de custo para colabora-

dores transferidos para outras cidades, restaurante, entre outros.
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plano De saúDe

a empresa disponibiliza um plano de saúde médico-odontológico próprio, que oferece assistência aos colaboradores e dependentes e 

engloba todos os serviços realizados em instituições hospitalares e similares credenciadas.

o plano é composto pelos programas:

 Assistência Básica: serviços de saúde oferecidos e realizados em regime ambulatorial e/ou regime de internação sem pernoite.

 Assistência Suplementar: serviços de saúde oferecidos e realizados em regime de internação hospitalar com pernoite.

têm direito ao benefício os colaboradores ativos, aposentados e pensionistas, ex-colaboradores e dependentes qualificados da seguinte forma:

Preferenciais: 

  esposo(a), companheiro(a), filho(a); 

  enteado(a), filho(a) inválido(a), enteado(a) inválido(a); 

  Filho(a) maior entre 21 e 24 anos (inclusive); 

  enteado(a) maior entre 21 e 24 anos ou menor sob guarda.

INVESTIMENTO ANUAL DA COELBA EM PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS (R$ MIL)

2004 2005 2006

35.066
42.813

52.234
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Designados: 

  pai ou mãe inscritos até 30/04/97.

o plano de saúde da coelba conta com 14.242 usuários, entre colaboradores, aposentados e dependentes. a rede de atendimento 

dispõe de mais de 1.500 credenciados na capital e no interior, entre hospitais, clínicas e laboratórios.

em 2006, foi implantado o serviço 0800/plano de saúde, que possibilita a liberação de procedimentos médicos na rede credenciada 

através de senhas. esta nova forma de atendimento reduziu despesas, agilizou o serviço e propiciou maior controle da utilização do 

plano de saúde pelo usuário. também foi realizado um convênio bancário para cobrança de débito em conta para aposentados, pensio-

nistas e ex-colaboradores, reduzindo a inadimplência e facilitando o pagamento por parte do usuário.

plano De preViDência priVaDa e eMprÉstiMos pessoais

através da Fundação coelba de assistência e seguridade social (Faelba), a empresa oferece aos seus colaboradores dois tipos de 

planos previdenciários: o plano de benefício Definido (bD) e o plano de contribuição Definida (cD), denominado Faelflex. além disso, a 

fundação também disponibiliza empréstimos pessoais.

PLANO DE SAÚDE COELBA - QUANTIDADE DE USUÁRIOS EM 2006

Titulares Dependentes

9.398

2006

4.844

14.242
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Benefícios Pagos - faelBa

ano Quantidade Valor (r$)

2004 1.332 21.497.688,21

2005 1.297 22.241.458,72

2006 1.342 24.991.462,25

emPréstimos concedidos - faelBa

ano Quantidade Valor (r$)

2004 101 1.088.256,31

2005 126 1.588.100,76

2006 119 1.640.187,07

QUADRO DE PARTICIPANTES FAELBA

Ativos Aposentados Pensionistas

2004

179

1.153

2.977

176

1.121

2.944

188

1.154

2.896

2005 2006
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ParticiPação nos Lucros e resuLtados (PLr)

a Participação nos Lucros e resultados (PLr) é uma ferramenta de gestão adotada pela empresa para incentivar o colaborador a 

buscar o melhor desempenho e, assim, alcançar os objetivos empresariais. a PLr é dividida em duas partes, uma fixa, que é dividi-

da igualmente entre todos os colaboradores, e uma parte variável, que depende da avaliação dos órgãos. os colaboradores recebem 

a PLr em valor proporcional à quantidade de dias trabalhados, com ganhos maiores para os que recebem os menores salários. 

PATRIMÔNIO DA FAELBA (R$ MIL)

2004

698.437 795.546
894.475

2005 2006

RENTABILIDADE DO FAELFLEX

2004

18,13

19,52

17,41

2005 2006
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VaLe-refeição / aLimentação 

a coelba disponibiliza vales-refeições ou alimentação aos seus colaboradores, utilizáveis em restaurantes, lanchonetes, redes de 

supermercados e outros estabelecimentos. com base no acordo coletivo 2005/2006, a empresa passou a disponibilizar o benefício 

inclusive no período do gozo de férias. todos os colaboradores têm direito ao benefício, sendo que a empresa fornece, a cada um, o 

valor anual de r$ 3,3 mil.

a participação dos colaboradores é de 10% para aqueles com salário-base até r$ 1.857,60 e 16% para os que recebem salários 

acima de r$ 1.857,60. a participação da empresa varia entre 84% e 90% do valor mensal do benefício, de acordo com o salário do 

colaborador.

auxíLio-dePendente

todos os colaboradores que possuem dependentes – filhos ou menores com guarda judicial – na faixa etária de 0 a 84 meses estão 

habilitados a receber os seguintes benefícios: creche, mãe-guardiã, auxílio-creche e pré-escolar.

PLR - VALOR PAGO (R$ MIL)

2004

11.739

19.883

29.342

2005 2006
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educação, tratamento esPeciaLizado e serViços de Prótese e órtese Para excePcionais

através deste benefício são pagas as despesas com os serviços de prótese, órtese, educação e tratamento especializado para os filhos 

excepcionais dos colaboradores ou aos próprios. em 2006, a empresa dispendeu r$ 99.240,00 para promover benefícios dessa natu-

reza a 33 pessoas, sendo 9 colaboradores e 24 dependentes.

Gratificação de férias

conforme o acordo coletivo de trabalho, neste benefício a coelba gratifica o colaborador mais do que determina a legislação. a 

empresa paga um salário-base integral, ou seja, um abono de férias que representa a diferença da gratificação de férias legal (1/3) 

e o salário-base do colaborador, acrescido ainda de 8% referentes à contribuição do fGts. o custo médio anual da empresa com 

este benefício é de r$ 2,36 milhões. 

Benefício idade do dePendente Valor

mãe-Guardiã9 de 0 a 48 meses r$ 123,84

creche de 0 a 6 meses reembolso total

auxílio-creche de 7 a 48 meses r$ 123,84

Pré-escolar de 24 a 84 meses r$ 103,20

QUANTIDADE DE COLABORADORES BENEFICIADOS EM 2006

Creche

0

30

Auxílio-Creche

204

Pré-Escolar

45

Mãe-Guardiã

9. Limitado a 1 dependente por casal.

em média, o custo anual do auxílio-dependente para a empresa é de r$ 290 mil. os benefícios são pagos integralmente pela coelba, 

pelo sistema de reembolso, com base nos valores e faixas etárias definidos no acordo coletivo, conforme a seguinte tabela:
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suPLementação auxíLio-doença e acidentário

este benefício objetiva complementar o valor recebido através da Previ-

dência social pelo empregado que se encontra em gozo de auxílio-doença 

e acidentário. a empresa paga o salário integral, complementando o do 

inss, por um período máximo de 24 meses, com exceção de acidente de 

trabalho e doenças irreversíveis, que não possuem prazo-limite. no final 

de 2006, 65 colaboradores recebiam este benefício.

auxíLio-funeraL

o auxílio-funeral é um benefício pago pela coelba em caso de falecimento 

do colaborador, de seu cônjuge ou de sua companheira ou, ainda, de seus 

filhos com até 21 anos completos. o benefício é pago ao colaborador ou 

aos seus herdeiros devidamente habilitados. o valor desse benefício é 

corrigido, a cada ano, no acordo coletivo de trabalho. em dezembro de 

2006, era de r$ 2.373,60. 

PecúLio-acidente

em casos de acidentes de trabalho, reconhecidos pelo inss, que gerem o 

pagamento de aposentadoria por invalidez ou pensão por morte, o pecúlio- 

acidente será pago pela coelba ao empregado acidentado e inválido ou 

aos seus dependentes. a depender da gravidade do acidente, o valor 

máximo do pecúlio pode chegar até r$ 10.320,00. em caso de morte ou 

invalidez, o valor pago é de r$ 20.640,00. 
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conVênios comerciais

cerca de 14 mil pessoas em todo o estado, entre colaboradores, aposentados e dependentes, são beneficiadas com os convênios 

comerciais firmados pela coelba com os mais variados setores. os convênios proporcionam descontos, que variam de 5% a 45%, 

em escolas, cursos de idioma e de informática, farmácias, óticas, academias de ginástica, centros de estética, clínicas, auto-escolas, 

oficinas, lojas de autopeças, concessionária de veículos, serviço de táxi e restaurantes, tanto na capital quanto no interior.

CAPACItAção E DESENVoLVIMENto DAS PESSoAS

ao longo de 2006, a coelba desenvolveu diversos programas voltados à capacitação e ao desenvolvimento de seus colaboradores, 

alinhados aos seus valores e à suas diretrizes corporativas. os programas não se limitam a ações internas à própria empresa, sendo 

viabilizados também através de convênios e parcerias com diversas instituições. com o senai e escolas técnicas, a empresa promove a 

capacitação de colaboradores em diversas áreas de conhecimento. as universidades e faculdades têm o papel de propiciar ao colabora-

dor formação de nível superior ou técnico ou ainda qualificar e aperfeiçoar os seus conhecimentos nas áreas de interesse da empresa. 

além disso, quando necessário, são contratadas consultorias especializadas em treinamentos corporativos. Junto a onGs, a coelba 

promove o desenvolvimento pessoal e profissional dos menores aprendizes, por intermédio de ações que lhes assegurem uma formação 

técnico-profissional compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico, bem como a inserção no mercado de trabalho formal.

CONVÊNIOS COMERCIAIS FIRMADOS

Convênios Firmados

195

2005

300

2006



103ENERGIA PARA CRESCER
Balanço Social e Ambiental 2006 Coelba

caPacitação e desenVoLVimento ProfissionaL

Para proporcionar ao colaborador novos conhecimentos e/ou habilidades, a empresa concebeu o Projeto de desenvolvimento de 

Pessoas, um processo permanente de aprendizagem, devidamente integrado aos seus objetivos estratégicos. nesse programa foram 

desenvolvidos diversos treinamentos, seminários, palestras e cursos nas áreas técnica, administrativa e gerencial, direcionados aos co-

laboradores e parceiros. em 2006, a coelba investiu r$ 2,87 milhões na educação, capacitação e desenvolvimento de seus colaboradores.

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (R$ MIL)

2004

986

2005

3.194

2006

2.871

HORAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL POR COLABORADOR/ANO

2004

73,85

2005

71,42

2006

79,36
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as ações direcionadas para a educação corporativa estão estruturadas 

em três programas:

Programa de Desenvolvimento de Postos Funcionais

destinado aos ocupantes de postos funcionais identificados através da 

avaliação de competência funcional, esse programa tem como objetivo 

promover conhecimentos e desenvolver técnicas e ferramentas que favo-

reçam mudanças significativas na qualidade do desempenho profissional 

dos colaboradores nos seus respectivos postos de trabalho.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças

esse programa é dirigido aos ocupantes de postos executivos da empresa, 

identificados através da avaliação 360º, que necessitam de aprimoramento 

nas competências de liderança estabelecidas pela empresa. além disso, o 

programa busca impulsionar a manutenção e aquisição das competências de 

liderança que permitam à equipe gerencial cumprir as metas, compatíveis com 

os objetivos estratégicos da empresa.

Programa de Educação Continuada

dirigido a todos os colaboradores, este programa visa à integração das 

diferentes formas de educação e tem como objetivos garantir o desenvol-

vimento de novas competências profissionais e elevar o nível de escola-

ridade, capacitando as pessoas para atuar nos seus respectivos postos 

de trabalho. é formado, principalmente, pelos Programas de Graduação, 

Pós-Graduação e de cursos de idiomas.

Bolsa de Estudo - Graduação

este programa subvenciona parcialmente os estudos nos cursos 

“A Coelba procura transmitir o maior 

número de informações a seus 

colaboradores sobre o negócio da 

empresa, mas também sobre o clima 

organizacional, buscando a melhoria 

do aspecto estrutural do ambiente de 

trabalho.”

roberto marin

Gerente do departamento de desenvolvi-

mento de Pessoas
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técnicos e de graduação e é concebido com a finalidade de propiciar o desenvolvimento intelectual do colaborador através da parti-

cipação em curso profissionalizante ou curso superior nas áreas de interesse da empresa, proporcionando-lhe formação profissio-

nal para acompanhar as tendências da sua área de atuação, além de aumentar o seu nível de escolaridade.

o valor da bolsa de estudo é o resultado da distribuição da verba definida no acordo coletivo entre os colaboradores inscritos no 

início de cada ano. em 2006, a coelba disponibilizou para o projeto r$ 325 mil nesse programa, que beneficiou 240 colaboradores.

Formação e Qualificação - Pós-Graduação

o Programa de formação e Qualificação - Pós-Graduação tem o objetivo de qualificar e aperfeiçoar os colaboradores que ocupam 

posições de liderança ou estratégicas, desenvolvam atividades de instrutor ou estejam envolvidos em projetos estratégicos.  

a quantidade de vagas para os cursos e a sua distribuição entre as áreas são definidas, anualmente, de acordo com a verba dispo-

nível, previamente orçada para cada superintendência. a empresa participa com até 70% do custo total do curso e o colaborador 

com o valor restante. em 2005 foram beneficiados 24 colaboradores e 26 em 2006.

Cursos de Idiomas

trata-se de um benefício de médio prazo que a coelba oferece, ministrado por instituição de ensino, que visa capacitar o colaborador 

na utilização correta e eficiente de idiomas para o desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo. é oferecido ao colaborador cujo 

Perfil de competência funcional indique tal necessidade. os níveis oferecidos são: básico, intermediário, avançado e conversação.

a participação máxima no custo total do curso por parte da empresa é de 70%, cabendo ao colaborador 30%. em 2005 e 2006 

foram registradas, respectivamente, 43 e 51 participações em cursos de idiomas.

aVaLiação do desemPenho das Pessoas

Programa de Gestão de Desempenho

este programa foi concebido para avaliar o desempenho individual através da análise dos resultados dos objetivos e das competências 

– conhecimentos, habilidades e atitudes – de cada colaborador, visando promover o desenvolvimento profissional e pessoal alinhado ao 

desenvolvimento da organização. trata-se de uma ferramenta importante para auxiliar na gestão de pessoas e sua implementação é, 

também, resultante de uma demanda oriunda da Pesquisa de clima organizacional realizada em 2005. é dividido em 3 tipos de avaliação: 
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Avaliação de Competências Funcionais

consiste na avaliação do grau de proficiência dos profissionais em 

relação às habilidades, conhecimentos e atitudes necessários ao 

cumprimento de suas funções. tem como público-alvo os colaborado-

res enquadrados em cargos funcionais, ou seja, todos os cargos que 

não são executivos. 

Avaliação de Objetivos Individuais

consiste na avaliação do desempenho do profissional em relação ao 

cumprimento de objetivos individuais originados do Balanced scorecard 

(Bsc), através de indicadores de desempenho e expectativas de re-

sultados previamente estabelecidos. tem como público-alvo analistas, 

coordenadores e executivos.

Avaliação de Competência de Liderança - Executivos

esta avaliação corresponde às cinco competências de liderança do 

Grupo neoenergia consideradas necessárias para atuação dos exe-

cutivos, líderes de processos, projetos e pessoas: gestor de pessoas; 

educador; gestor de negócios e resultados; comunicador e negociador.

PreParação Para a aPosentadoria

com a aproximação do período da aposentadoria, vivenciada anualmente 

por diversos colaboradores, tornou-se essencial uma preparação formal 

para este momento de transição da vida profissional. desde 2004, a 

empresa vem realizando workshops com o tema construindo o futuro, 

buscando conscientizar o colaborador para que esta nova etapa da vida 

seja experimentada com maturidade, numa postura empreendedora, 
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criativa, flexível e inovadora. os workshops esclarecem diversos aspectos relacionados à aposentadoria, tais como: Previdência Privada 

(faelflex), Plano de saúde, inss etc. em 2006, participaram do III Workshop – Construindo o Futuro, no edifício-sede, 155 colaborado-

res da capital e 50 do interior. no ano foram aposentados 35 colaboradores.

RESPEIto AoS PARCEIRoS

cerca de 75% da força de trabalho da coelba é constituída por prestadores de serviço contratados por empresas terceirizadas. Para 

assegurar a qualidade do serviço prestado por esses parceiros, a empresa, além de garantir, através de cláusulas contratuais espe-

cíficas, o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, ainda estabelece uma série de projetos voltados para o seu desen-

volvimento profissional e para a melhoria das condições de trabalho. o cumprimento das cláusulas contratuais é verificado por meio de 

inspeções periódicas realizadas junto às prestadoras de serviço.

escoLaridade dos Parceiros

desde 2006, a coelba passou a acompanhar e avaliar sistematicamente o grau de escolaridade do quadro de empregados das em-

presas prestadoras de serviços (ePs) da área operacional, produzindo diagnósticos que subsidiaram as decisões quanto à demanda de 

treinamento, incluindo os cursos da nr-10.

WORKSHOPS CONSTRUINDO O FUTURO

Participantes Workshop Aposentados

2004

70

105

35

110

35

205

2005 2006
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reLacionamento com os Parceiros

Projeto Alô Parceiro

este é um canal de comunicação aberto aos parceiros, através de ligações telefônicas gratuitas (0800-285-8090), que possibilita o 

acesso direto à coelba para tratar de assuntos ligados a melhorias de processos, segurança e questões trabalhistas. o projeto é uma 

solução encontrada pela coelba para acompanhar as empresas prestadoras de serviço (ePs) quanto ao cumprimento das obrigações 

com os seus empregados e ouvir sugestões para aperfeiçoar a prestação de serviço e o relacionamento.

o projeto teve início em maio de 2006 e os resultados que a empresa espera obter são os seguintes: 

  avaliação das ePs em relação à melhoria de gestão;

  melhoria da qualidade dos serviços prestados;

considerando apenas as empresas-âncoras, que respondem pelas 23 unidades estratégicas de negócios (uen), constata-se que 

55,6% do quadro global é composto por empregados com ensino fundamental.

GRAU DE ESCOLARIDADE DOS PARCEIROS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS DA ÁREA OPERACIONAL

Analfabeto Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior Pós-Graduados

0,50
0,101,00

42,80
55,60
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  melhoria de relacionamento com os empregados das ePs;

  redução de custos, gerado pela menor taxa de turn over;

  melhoria nos processos de segurança com atuações proativas em função das informações disponibilizadas pelos empre-

  gados das prestadoras.

até dezembro, foram recebidas 113 ligações, tendo sido solucionados 96% dos casos. também foram recebidos 14 sugestões e 2 elo-

gios dos parceiros em relação às prestadoras de serviços. a maior parte das sugestões referiu-se à implantação da assistência médica 

por parte das ePs.

caPacitação 

a coelba desenvolve um Programa de capacitação em serviços elétricos que possibilita a participação dos parceiros em cursos e semi-

nários no seu centro de treinamento, no senai e em escolas técnicas, bem como a certificação em cursos específicos. além de cursos 

técnicos específicos, o programa inclui treinamentos relativos à saúde, segurança e responsabilidade socioambiental.

RESULTADOS DO ALÔ PARCEIRO 2006

1
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os principais objetivos do programa são:

  implementar ações de melhoria contínua do perfil formativo; 

  melhorar o nível de qualificação.

no ano de 2006, a coelba investiu r$ 763 mil em treinamentos ligados à prestação de serviços elétricos. dos treinamentos participa-

ram 4.367 parceiros, num total de 117.663 horas/participações, números superiores aos de 2005 em 200% e 30%, respectivamente. 

QUANTIDADE DE PARTICIPAÇÕES DE PARCEIROS EM TREINAMENTOS

2004

2.524

1.458

4.367

2005 2006

HORAS-PARTICIPAÇÃO DE PARCEIROS EM TREINAMENTOS

43.502

90.616

117.663

2004 2005 2006
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Para atender aos cursos de montador de rede e de formação Básica de 

eletricista foram instaladas redes didáticas em 10 unidades estratégicas 

de negócios. 

dentre os cursos realizados ao longo do ano, destacam-se os treinamen-

tos relacionados à nr-10: Projeto de rede de distribuição, topógrafo, 

fiscal de obras, manutenção e construção de rede de distribuição, 

formação de eletricista de distribuição e montagem de rede, que tiveram 

o objetivo de atender às demandas dos Programas de universalização e 

Luz para todos.

seGurança dos Parceiros

os acidentes ocorridos nas unidades estratégicas de negócios são 

acompanhados pela coelba. em 2006, foram registrados 60 acidentes de 

trabalho com o envolvimento de parceiros.



113ENERGIA PARA CRESCER
Balanço Social e Ambiental 2006 Coelba

QUANTIDADE DE ACIDENTES COM PARCEIROS

36

61 60

2004 2005 2006

As taxas de freqüência e de gravidade de acidentes ocorridos com parceiros são mostradas nos gráficos a seguir:

TAXA DE FREQÜÊNCIA DE ACIDENTES COM PARCEIROS

3,98

5,14

3,6

2004 2005 2006
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A partir de maio de 2006, as ações de segurança realizadas pelas EPS passaram a ser sistematicamente acompanhadas através do 

portal da Superintendência de Operações (SOP). Ao longo do ano, ocorreram diversas ações, cujo objetivo era conscientizar os parceiros 

quanto à importância da segurança. Sobre este tema foram realizados 611 eventos, entre palestras, campanhas e outras ações:

  115 palestras com foco em segurança;

  55 Sextas de Soluções, encontros realizados às sextas-feiras para discutir temas de interesse da Coelba,

  dos parceiros e das empresas prestadoras de serviços;

  50 campanhas 30 Minutos de Segurança;

  61 ações de fiscalização, para verificação de itens associados à segurança e da capacitação profissional das EPS;

  264 do projeto Porteiro Amigo, projeto que tem como foco orientar o profissional que trabalha nas portarias das 

  unidades das EPS para verificar itens relacionados à segurança de cada veículo, assim como do parceiro que está

  de saída para atividade de campo;

  42 do projeto Papo Sério, que aborda temas de segurança, diariamente, no início dos expedientes; uma vez

  por semana, na campanha 30 Minutos de Segurança; e, em campo, no início de cada obra;

  24 do projeto Monitor de Segurança, no qual são escolhidos profissionais do quadro de cada EPS para atuar direta-

  mente com sua equipe e fiscalizar permanentemente itens de segurança.

AvAliAçãO dA rOtAtividAdE dE PESSOAl

A Coelba elaborou, em 2006, o relatório de turn Over por Unidade Estratégica de Negócios, disponibilizado mensalmente para todas as 

TAXA DE GRAVIDADE DE ACIDENTES COM PARCEIROS

2.669

4.572

3.773

2004 2005 2006
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EPS através do site. O relatório é uma ferramenta de gestão que visa redu-

zir custos diretos de processos de admissão e desligamento; custos com 

retrabalho; o número de acidentes e doenças; o índice de reclamações 

trabalhistas, entre outros. O resultado global do turn over das prestadoras 

foi de 42,1%, índice inferior em 4,8% ao de 2005 (44,2%).

GEStãO dAS iNCONfOrmidAdES: PrOjEtO ChiPS 

É um sistema de trabalho criado pela Coelba para reconhecer e incentivar o 

comprometimento dos colaboradores e parceiros com a busca da qualidade 

dos serviços realizados, a redução de custos, a segurança e a cordialidade. 

Um conjunto de critérios avalia o desempenho de departamentos, gesto-

res, coordenadores, colaboradores, parceiros e padrinhos. Os padrinhos 

são eletricistas e técnicos que têm a função de fiscalizar, orientar e zelar 

pelo índice de cada eletricista, integrante da força de trabalho, em sua 

busca pela excelência.

A cada quadrimestre é feita uma solenidade, a Premiação SOP, na qual as 

dez melhores turmas de referência em cada uma das seis regionais são 

reconhecidas.

As ações para aumento do controle e da qualidade e segurança na 

execução dos serviços, associadas aos Seminários de Gestão realizados, 

influenciaram significativamente a redução das inconformidades. O saldo de 

inconformidades pendentes passou de 58,8%, em dezembro de 2005, para 

17,07%, no final de 2006, representando uma redução significativa de 71% 

das pendências de inconformidades em 2006.
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1º Rodeio Coelba

Em julho de 2006, foi realizado o 1º rodeio Coelba. O evento, realizado no Edifício-Sede da empresa, teve como objetivo valorizar as 

habilidades dos eletricistas e incentivar o comprometimento dos colaboradores com o constante aprimoramento da qualidade dos servi-

ços. Um total de 36 eletricistas executaram diversas tarefas associadas aos processos de manutenção de emergência, sendo avaliados 

nos quesitos segurança e qualidade.

rECONhECimENtO E dEStAqUES

foram realizados dois eventos em cada uma das seis regionais, com participação, em média, de 80 pessoas em cada evento, nos quais 

foram reconhecidos os parceiros que se destacaram em diversas funções, tais como:

  As 10 Primeiras turmas de referência;

  Atendente-destaque;

  melhor leiturista;

  melhor Agente de Negócios;

  Padrinho-destaque;

  Coordenador-destaque.

Em 2006, foi lançado um livro com o intuito de divulgar para todos os colaboradores e parceiros da área de operação os destaques de 

todo o Estado.

QuAlIdAdE dE VIdA

Para a Coelba, garantir a integridade física e psicológica e a saúde dos colaboradores e parceiros é um dos princípios estabelecidos na sua 

política de saúde e segurança. A empresa desenvolve e adota diversos programas nas áreas de saúde ocupacional e segurança do trabalho, 

que visam o bem-estar dos colaboradores e a excelência dos processos na busca da prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais.

Ano

QuAntidAde
inconformidAdeS

(%) 

QuAntidAde inconformidAdeS
% 

PendenteS 
em 31/dez.

totAl de itenS 
VerificAdoS itenS inconformeS itenS inconformeS PendenteS

em 31/dez.

2005 714.560 26.550 3,72 15.625 58,85
2006 739.146 36.215 4,90 6.183 17,07
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SAúdE OCUPACiONAl

Na área de saúde ocupacional, além das ações constantes no Programa de Controle médico de Saúde Ocupacional, foram realizadas 

diversas atividades voltadas para a promoção e a preservação da saúde dos colaboradores:

Caminhadas Saúde e Energia 

As caminhadas têm o objetivo de promover a integração dos colaboradores e seus familiares, além de estimular a prática de hábitos 

saudáveis, contribuindo para o bem-estar fisico e mental das pessoas. Em 2006, reuniram mais de duas mil pessoas, entre colabora-

dores, familiares e amigos, em Salvador, itabuna e feira de Santana. Além disso, nas caminhadas foram arrecadadas duas toneladas de 

alimentos não-perecíveis, que foram doados a instituições assistenciais. Em 2006, a Coelba investiu r$ 79 mil para realizar este projeto.

 

Massagem Terapêutica

O projeto proporciona ao colaborador sessões de massagem com o objetivo de corrigir vícios posturais ou aliviar pontos de tensão 

e dores osteomusculares, decorrentes das situações de pressão no ambiente de trabalho, reequilibrando o seu estado físico e 

emocional. realizado até então nos municípios de Salvador, feira de Santana, vitória da Conquista e juazeiro, a partir de 2006 o 

programa também passou a beneficiar os colaboradores de Barreiras. durante o ano, 502 colaboradores fizeram sessões quinzenais 

de massagem, ao custo de r$ 81,5 mil para a Coelba. 

INVESTIMENTOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (R$ MIL)

2004

850

2005

1.053

2006

1.255

A mEtA dO PrOGrAmA PArA 2007 É AmPliAr A mASSAGEm tErAPêUtiCA
PArA OS COlABOrAdOrES dE itABUNA.
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Feiras de Saúde Coelba

realizadas com o objetivo de conscientizar os colaboradores sobre a 

importância da preservação da saúde física e mental, as feiras de Saúde 

reúnem instituições públicas e privadas da área de saúde e profissionais 

qualificados em diversas especialidades que apresentam seus trabalhos 

e serviços através de palestras, oficinas e atividades lúdicas. Os temas 

apresentados são definidos com base no perfil de saúde dos colabora-

dores, obtido a partir dos resultados dos exames periódicos e dos dados 

de utilização do plano de saúde, e apontam alternativas para solucionar 

diversas situações. Para desenvolver esta atividade em Salvador, região 

que concentra o maior número de colaboradores, a Coelba investiu r$ 13 mil.

Exames Médicos Periódicos

A Coelba realiza os exames médicos periódicos dos colaboradores da 

capital e do interior. Com base nos dados obtidos, anualmente, são 

elaborados relatórios estatísticos e epidemiológicos, utilizados para o 

planejamento estratégico de programas preventivos no ano seguinte. Em 

2006, 2.355 colaboradores realizaram seus exames, ao custo de r$ 120 

mil para a Coelba. A meta da empresa para 2007 é realizar os exames 

médicos dos empregados da área de risco, sem limite de idade, e da área 

administrativa, acima de 45 anos. 

Ginástica na Empresa 

Busca prevenir doenças osteomusculares, orientando e realizando 

exercícios diários direcionados às necessidades dos colaboradores, com 

supervisão semanal de técnicos especializados. Cerca de 450 colaborado-

res integraram 35 grupos de ginástica, nas cidades de Salvador, feira de 

Santana, itabuna e Barreiras.
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SEGUrANçA dO trABAlhO

A área de segurança do trabalho da Coelba tem o seu foco voltado para a prevenção de acidentes e a redução de riscos para colabo-

radores e parceiros. Assim, a empresa vem desenvolvendo uma série de projetos direcionados para a educação e a conscientização da 

sua força de trabalho, para que tenham a prevenção de acidentes como  premissa fundamental.

QUANTIDADE DE ACIDENTES COM COLABORADORES

2004

50

33
27

2005 2006

TAXA DE FREQÜÊNCIA DE ACIDENTES COM COLABORADORES

2004 2005 2006

4,14

6,54
5,34
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Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

São constituídas por colaboradores eleitos e têm como atribuição básica contribuir para a prevenção de acidentes de trabalho. Em 2006, 

foram instaladas 21 CiPA, com a participação de 160 colaboradores.

As Semanas internas de Prevenção de Acidentes do trabalho (SiPAt) são eventos promovidos pelas CiPA nas cidades em que a Coelba tem 

mais de 20 colaboradores lotados, que disseminam temas de relevância para a prevenção de acidentes do trabalho, tais como: ergonomia, 

direção defensiva, primeiros socorros e combate a incêndio, sono e qualidade de vida, prevenção do estresse e as novas regras da Norma 

regulamentadora de Segurança em instalações e Serviços em Eletricidade (Nr-10). 

Campanha 30 Minutos de Segurança

O objetivo desse projeto é elaborar publicações e realizar eventos dirigidos aos colaboradores e parceiros, voltados para a discussão de 

temas técnicos e divulgação de informações que aperfeiçoem as práticas de segurança do trabalho. Em 2006, foram elaboradas oito 

publicações com dicas e informações sobre como evitar acidentes do trabalho.

Inspeções de Segurança 

realizadas periodicamente pelos técnicos de segurança do trabalho da Coelba, visam identificar, instruir, corrigir e propor soluções que 

venham a reduzir o risco de acidentes com colaboradores, parceiros e população em geral. 

TAXA DE GRAVIDADE DE ACIDENTES COM COLABORADORES

2004 2005 2006

238
496

1.508

 A mEtA dA EmPrESA PArA 2007 É A EdiçãO dE Um livrO COm AS PUBliCAçõES 
ANtEriOrES E A ElABOrAçãO dE OitO NOvAS EdiçõES dO PrOjEtO.



121ENERGIA PARA CRESCER
Balanço Social e Ambiental 2006 Coelba

Sala de Orientação de Segurança 

tem como objetivo realizar um trabalho de conscientização e reeducação 

de colaboradores acidentados no trabalho, com lesões pessoais, e de 

colaboradores envolvidos em acidentes que causaram danos materiais ao 

patrimônio e/ou às instalações da empresa. Em 2006, cinco colaboradores 

passaram pela Sala de Orientação de Segurança antes de retornarem às 

suas atividades de rotina.

NR-10 

A Norma regulamentadora de Segurança em instalações e Serviços em 

Eletricidade (Nr-10) estabelece os requisitos e condições mínimas para a 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a 

garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indireta-

mente, interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Entre 

as ações realizadas pela empresa, ao longo de 2006, para a implementação 

da Nr-10, destacam-se a especificação e desenvolvimento de fardamento 

para retardo de chama, o desenvolvimento de novas tecnologias para acesso 

em altura (trava-quedas), procedimentos de análise de risco em campo e 

estudos para implantação de testes de isolamento elétrico em ferramentas 

e equipamentos de serviço. A Coelba e o Sindicato dos Eletricitários criaram 

um grupo de estudos, com o objetivo de acompanhar e avaliar a evolução da 

implantação da Nr-10 na empresa.

Resgate de Acidentados em Estruturas

dando andamento à padronização e adequação do método de resgate de 

Acidentados em Estruturas, em 2006 a Coelba elaborou norma e instrução 

e treinou 36 eletricistas.

Em 2006 fOrAm rEAlizAdAS 1.650 iNSPEçõES,
SENdO EStA, tAmBÉm, A mEtA PArA 2007. 
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ComPRomISSo Com o futuRo 
dAS CRIANçAS 

Pelos valores que norteiam a sua conduta empresarial e em coerência 

com o seu Código de Ética e os princípios do Energia para Crescer, 

a Coelba, além de adotar a política de não-contratação e combate à 

mão-de-obra infantil, tem uma ação enérgica para coibir a utilização e 

exploração desta mão-de-obra pelos seus fornecedores diretos.

Em todos os seus contratos, a empresa adota cláusulas específicas, 

nas quais os contratados comprometem-se a cumprir o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e a legislação específica que trata dos 

menores aprendizes, e acompanha sistematicamente o cumprimento 

dessas cláusulas através de auditorias.

PrOGrAmA jOvEm CidAdãO

iniciado há mais de 13 anos, através de convênio firmado na capital com 

as voluntárias Sociais e no interior com diversas instituições filantrópicas, 

este programa foi oferecido aos jovens adolescentes na faixa etária de 

14 a 17 anos, pertencentes a famílias de baixa renda, que estivessem 

freqüentando a 7ª série de escolas públicas reconhecidas pelo mEC.

O Programa jovem Cidadão busca promover o desenvolvimento 

pessoal e profissional do menor socialmente carente por intermédio 

de ações que lhe assegurem uma formação técnico-profissional 

compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, 

“Estou há quase um ano na Coelba, 

lá eu aprendi muita coisa, não só 

a fazer minhas tarefas, eu aprendi 

coisas interessantes e importantes

para o meu futuro. As pessoas com 

quem eu convivi me deram dicas 

sobre o que eu podia melhorar;

isso ajuda você a ter uma melhor 

formação.”

ricardo rocha

menor Aprendiz – Bom Pastor
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proporcionando-lhe a oportunidade de adquirir hábitos, experiências e atitudes indispensáveis à formação humana e social, bem 

como a sua inserção no mercado de trabalho formal.

Em 2003, foi estabelecida uma parceria com o Centro Social Sementes do Amanhã, que tem como atribuição básica recrutar 

adolescentes nas comunidades. A Coelba coordena o programa e realiza, juntamente com os parceiros envolvidos, o acompa-

nhamento pedagógico e psicológico permanente dos menores. A empresa promove a capacitação nas áreas de  informática e 

comportamental e oferece benefícios como vale-lanche, seguro de vida, direitos trabalhistas e previdenciários (iNSS, fGtS, PiS, 

férias, acidente de trabalho, 13º salário, aviso-prévio e rescisão do contrato).

PROGRAMA JOVEM CIDADÃO

619

Investimentos (R$ mil) Menores Aprendizes

2004

126

457

103

400

52

2005 2006
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INFORMAÇÕES GERAIS 2006 2005 2004

Número total de empregados 2.721 2.776 2.772
Empregados com até 30 anos de idade (%) 16,02 15,81 14,39
Empregados com idade entre 31 e 40 anos (%) 8,78 9,69 11,51
Empregados com idade entre 41 e 50 anos (%) 59,28 61,78 64,43
Empregados com idade superior a 50 anos (%) 15,91 12,72 9,67
Número de mulheres em relação ao total de empregados (%) 22,16 21,87 21,90
mulheres em cargos gerenciais – em relação ao total de cargos gerenciais (%) 6,97 6,97 4,54
Empregadas negras (pretas e pardas) – em relação ao total de empregados (%) 17,16 16,97 17,17
Empregados negros (pretos e pardos) – em relação ao total de empregados (%) 60,35 61,06 61,91
Empregados negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais em relação ao total de cargos gerenciais (%) 60,47 62,79 68,18
Estagiários em relação ao total de empregados (%) 6,06 5,26 3,61
Empregados do programa de contratação de aprendizes 52 103 126
Empregados portadores de deficiência 75 48 141

REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E CARREIRA 2006
(R$ MIL)

2005
(R$ MIL)

2004
(R$ MIL)

Remuneração
folha de pagamento bruta 165.856 150.485 204.328
Encargos sociais compulsórios 45.954 41.288 37.248
Benefícios
Educação 273 775 250
Alimentação 7.436 7.062 6.542
transporte 1.029 1.113 Nd
Saúde 7.131 6.793 6.311
fundação Coelba de Previdência Complementar (fAElBA) 7.684 7.928 10.185
Segurança e Saúde no trabalho 1.255 1.053 850

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 2006 2005 2004

investimento total em programa de participação nos resultados da empresa (r$ mil) 29.342 19.883 11.739
valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta (%) 17,7 13,2 5,7
Ações da empresa em poder dos empregados (%) 12,81 13,85 Nd

divisão da maior remuneração pela menor remuneração em espécie paga pela empresa (inclui 
participação nos resultados e bônus) 16,74 14,15 16,52

divisão da menor remuneração da empresa pelo salário mínimo vigente (inclui participação nos 
resultados e programa de bônus) 2,98 3,26 2,64

PERFIL DA REMUNERAÇÃO – PORCENTAGEM DE EMPREGADOS EM CADA FAIXA DE SALÁRIOS (R$) 2006 2005 2004

Até 1.373 12,97% 15,35% 25,18%
de 1.373,01 a 4.119,00 72,62% 70,71% 61,76%
de 4.119,01 a 8.238,00 12,39% 12,18% 12,19%
Acima de 8.238,00 2,02% 1,77% 0,87%

Por Categorias (salário médio no ano corrente) – R$

Superintendentes 18.426 19.058 18.278

Gerentes 10.995 10.212 8.199
Gestores 6.446 5.657 5.373
Analistas 3.706 3.610 3.287
técnicos 2.157 2.046 1.915
Administrativos 1.631 1.646 1.576
Operacionais 1.488 1.447 1.383

INdICAdoRES SoCIAIS INtERNoS
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 2006 2005 2004

média de horas extras por empregado/ano 14 29 13
Número total de acidentes de trabalho com empregados 27 33 50
Número total de acidentes de trabalho com terceirizados/contratados 60 61 36

média de acidentes de trabalho por empregado/ano 0,010 0,021 0,018

Acidentes com afastamento temporário de empregados e/ou de prestadores de serviço (%) 83% 74% 61%

Acidentes que resultaram em mutilação ou outros danos à integridade física de empregados e/ou de 
prestadores de serviço, com afastamento permanente do cargo (incluindo lEr) (%) 9% 3,2% 2,98%

Acidentes que resultaram em morte de empregados e/ou de prestadores de serviço (%) 9% 6,35% 3%
Índice tf (taxa de freqüência) total da empresa no período, para empregados 5,34 6,54 4,14
Índice tG (taxa de gravidade) da empresa no período, para empregados 1.508 496 238
investimentos em programas específicos para portadores de hiv (r$ mil) 0 0 0
investimentos em programas de prevenção e tratamento de dependência (drogas e álcool) (r$ mil) 0 0 0

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 2006 2005 2004
Perfil da escolaridade
Ensino fundamental 15% 16% 15%
Ensino médio 54% 54% 57%
Ensino superior 29% 28% 26%
Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 2% 2% 2%
Analfabetos na força de trabalho (%) 0% 0% 0%
valor investido em desenvolvimento profissional e educação (r$ mil) 2.871 3.194 986
quantidade de horas de desenvolvimento profissional por empregado/ano 79,36 71,42 73,85

COMPORTAMENTO FRENTE A DEMISSÕES 2006 2005 2004

Número de empregados ao final do período 2.721 2.776 2.772
Número de admissões durante o período 83 111 142

PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA 2006 2005 2004

investimentos em previdência complementar (r$ mil) 7.684 7.928 10.185
Número de beneficiados pelo programa de previdência complementar 2.721 2.776 2.772
Número de beneficiados pelo programa de preparação para aposentadoria 205 110 105

TRABALHADORES TERCEIRIZADOS 2006 2005 2004

Número de trabalhadores terceirizados/contratados 8.766 6.997 5.000
Índice tf (taxa de freqüência) total da empresa no período, para terceirizados/contratados 3.60 5.14 3.98
Índice tG (taxa de gravidade) da empresa no período, para terceirizados/contratados 3.773 4.572 2.669
Perfil da escolaridade
Analfabetos 0,5% – –
Ensino fundamental 55,6% Nd Nd
Ensino médio 42,83%    Nd Nd
Ensino superior 1,04% Nd Nd
Pós-graduação 0,10% Nd Nd
ADMINISTRADORES 2006 2005 2004

remuneração e/ou honorários totais (r$ mil) (A) 1.393 1.307 1.422
Número de diretores (B) 5 5 5
remuneração e/ou honorários médios A/B 348,25 326,75 355,5
honorários de Conselheiros de Administração (r$ mil) ( C ) 101 82 102
Número de Conselheiros de Administração (d) 6 6 6
honorários médios C/d 16,83 13,67 17,00
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ÍNDICE DE PENETRAÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO

15,5%

33,9%

21,9%

1,0%

26,9%

0,8%

Teleatendimento

Agências

Agências Móveis

Coelba Serviços

Site

Auto-atendimento

ClIENtES
E CoNSumIdoRES
Superação é a palavra de ordem na prestação do serviço de fornecimento de energia pela Coelba. Ao estabelecer a satisfação do cliente 

como uma das macroestratégias da sua gestão, a companhia reconhece clientes e consumidores não apenas como objetivo fim das 

suas atividades, mas também como prioridade em todos os seus processos. 

Atenta às demandas e expectativas dos seus diferentes públicos, a Coelba tem empreendido esforços na identificação de necessidades, 

estreitamento de relacionamentos e melhoria no atendimento aos seus clientes.

AtENdImENto AoS ClIENtES

Em 2006, a Coelba superou a marca de quatro milhões de clientes. Este número representa um incremento de 196 mil clientes no ano, 

com uma média de 537 clientes agregados por dia. O atendimento aos clientes é estruturado de acordo com as categorias industrial, 

comercial, residencial, rural, poderes públicos, serviços públicos, entre outras. Para atendê-los, a empresa disponibiliza diversos canais, 

através dos quais é possível adquirir produtos, solicitar serviços, efetuar pagamentos, registrar reclamações, sugestões, elogios etc.
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Rede Coelba SeRviçoS

a rede Coelba Serviços é uma iniciativa pioneira que alcança as 415 sedes 

de municípios atendidos pela empresa em todo o estado da bahia. através 

de parceria com 983 estabelecimentos comerciais, a companhia oferece 

aos seus clientes a maioria dos serviços disponíveis em uma agência 

de atendimento. além de arrecadar as contas de energia e realizar o 

atendimento comercial, a rede Coelba Serviços oferece, como serviço 

diferencial, a opção de se efetuar o pagamento de qualquer fatura que 

tenha código de barras.

em 2006, a Coelba realizou mais de 60 workshops, em diferentes loca-

lidades, com o objetivo de capacitar os representantes e atendentes da 

rede credenciada. os temas abordados envolveram desde procedimentos 

como o pagamento da conta de energia, operação dos equipamentos e 

parcelamento de débitos até a prestação de orientações aos consumidores 

sobre padrão de entrada, tarifa social, luz para Todos etc.

Com foco na melhoria do serviço prestado, a Coelba investiu, ainda, 

na divulgação da nova marca da rede Coelba Serviços. a adequação 

do layout de todos os estabelecimentos permitiu a produção de uma 

identidade visual da rede credenciada, o que facilita a comunicação e o 

reconhecimento pelo cliente. a instalação de murais também contribuiu 

para melhorar o acesso do público às informações. Toda a rede Coelba 

Serviços foi fiscalizada e auditada em 2006. 
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agênCiaS Coelba

Canal de relacionamento direto, as agências da Coelba estão em constante adequação para atender às necessidades dos clientes. a 

empresa dispõe de 41 agências em 32 cidades estrategicamente localizadas no estado da bahia. através delas, durante o exercício de 

2006, foram prestados atendimentos comerciais a aproximadamente 2,5 milhões de clientes. 

REDE COELBA SERVIÇOS (SERVIÇOS REALIZADOS)

2.688.086

2005

2.985.600

2006

SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGÊNCIAS

2.726.993

2005

2.458.356

2006
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agênCiaS MóveiS

Para oferecer mais uma opção de atendimento aos seus clientes, a Coelba dispõe do serviço de agências móveis: dois micro-

ônibus, devidamente equipados, deslocam-se para diversos bairros da Região Metropolitana de Salvador, onde são prestados 

serviços como ligação nova, consulta e parcelamento de débitos, emissão de segunda via de conta, alteração cadastral 

e cadastramento de baixa renda, entre outros. 

auTo-aTendiMenTo

a Coelba também oferece a opção do auto-atendimento, que, além de desconcentrar o atendimento pessoal, garante maior agilidade 

para o cliente. através de 11 terminais eletrônicos localizados nas agências, em shopping centers e estabelecimentos comerciais, é 

possível ter acesso à maioria dos serviços e informações disponíveis nas agências e no teleatendimento.

SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGÊNCIAS MÓVEIS

19.447

2005

19.523

2006

SERVIÇOS PRESTADOS - AUTO-ATENDIMENTO

152.978

2005

164.703

2006
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TeleaTendiMenTo

um dos principais canais de relacionamento da Coelba com clientes residenciais e comerciais de pequeno porte é o teleatendimento (0800 

71 0800), um call center que funciona ininterruptamente durante todos os dias, por meio de ligações telefônicas gratuitas. este canal 

permite o acesso a produtos e serviços, informações sobre contratos e legislação do setor elétrico, possibilitando ainda o registro de recla-

mações e sugestões. em 2006, mais de 8,2 milhões de chamadas foram recebidas pelos operadores das 141 posições de atendimento. 

CHAMADAS REGISTRADAS NO TELEATENDIMENTO COELBA

Recebidas Atendidas Abandonadas

8.113.865
7.625.465

481.725

8.247.624
7.562.534

685.090

2005 2006

TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO E ESPERA (EM SEGUNDOS)

Atendimento Espera

183

27

203

21

2005 2006
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Site da Coelba • www.Coelba.Com.br

o portal da Coelba na internet é um dos seus canais de relacionamento mais versáteis. através dele, o cliente tem acesso a uma 

agência virtual, na qual é possível realizar as mais variadas solicitações, tirar dúvidas, registrar reclamações e até mesmo efetuar o 

pagamento de faturas, através do débito em conta. 

em 2006, foi registrado um incremento de 59% na quantidade de acessos ao site em comparação a 2005. dos quase sete milhões de 

acessos verificados, 70% foram referentes a solicitações de informações e 30% referentes a serviços. 

Informações Serviços Total de Acessos

ACESSOS AO SITE DA COELBA (WWW.COELBA.COM.BR)
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aTendiMenToS eSPeCiaiS 

Para facilitar o atendimento e o relacionamento com clientes que necessi-

tam de uma atenção diferenciada, a Coelba disponibiliza: 

Conta em Braille 

a Coelba foi a primeira concessionária do nordeste a disponibilizar a conta 

de energia em braille. desde 2004, os clientes com deficiência visual 

cadastrados recebem duas vias da fatura, uma impressa e a outra em 

braille. em 2006, havia 29 clientes recebendo este tipo de fatura.

Portal para Deficientes Visuais 

desenvolvido em conjunto com o instituto de Cegos da bahia, a Coelba 

lançou o Portal para deficientes visuais, em 2006. através de um ícone 

localizado no canto superior esquerdo do site (www.coelba.com.br), os 

deficientes visuais passaram a ter mais facilidade no acesso on-line aos 

serviços oferecidos pela empresa. 

além da possibilidade da audição, todo o portal utiliza letras grandes. a 

fim de facilitar a navegação no portal, as imagens foram eliminadas e, 

no final de cada página, foi instalada uma ferramenta para retorno à tela 

inicial ou à tela anterior. o próprio site disponibiliza um programa espe-

cífico para tornar o conteúdo audível para os usuários. Todos os serviços 

constantes na página da Coelba estão disponíveis no novo portal. 

Agências Adaptadas aos Portadores de Deficiência Física 

Quarenta das 41 agências de atendimento da Coelba estão adaptadas 

para facilitar o acesso de portadores de necessidades especiais.

“A Coelba me ajudou muito; eu estava 

pagando uma conta de energia de R$ 

60 a R$ 80 e agora, depois que eu ga-

nhei a geladeira, estou pagando R$ 17. 

Quando a Agente Coelba foi até minha 

casa, eu não acreditei; todo mundo dizia 

que era enrolação, mas agora está bom 

demais e eu estou mostrando aos meus 

vizinhos que a conta de luz baixou de 

verdade. Eu só tenho a agradecer e pe-

dir que continuem fazendo o benefício, 

porque muitas pessoas precisam.”

Miralda Silva Rosário

Consumidora beneficiada pelo Projeto 

doação de geladeiras
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Atendimento para Deficientes Auditivos

Para melhor atender aos clientes com deficiência auditiva, a Coelba 

concluiu, em 2006, o treinamento na língua brasileira de Sinais (libRaS) 

de 70 atendentes lotados em diversas agências. 

ConSelho de ConSuMidoReS de eneRgia da Coelba

o Conselho de Consumidores de energia da Coelba (CCeC) foi criado em 

1993 e é formado por representantes não-remunerados das classes de 

consumo residencial, comercial, industrial, rural e poder público, além de 

representantes da Superintendência de Proteção e defesa do Consumidor 

(Procon-ba) e da Coelba, totalizando dez conselheiros, oito interlocutores 

e dois representantes da concessionária.

o Conselho de Consumidores é um órgão de caráter consultivo cujo 

objetivo é a defesa dos interesses individuais e coletivos dos consumidores 

de energia elétrica. a ele cabe orientar, analisar e avaliar questões ligadas 

ao fornecimento de energia elétrica, tarifas e adequação dos serviços 

prestados pela Coelba nos 415 municípios da sua área de concessão. 

o Conselho reúne-se bimestralmente, de forma ordinária, conforme ca-

lendário de reuniões e costuma receber convidados que contribuem para 

esclarecimento de questões ligadas direta ou indiretamente ao consumo 

de energia elétrica. anualmente, realiza ainda pelo menos duas reuniões 

públicas com o objetivo de discutir com a sociedade e representantes de 

todas as classes de consumidores aspectos relacionados aos serviços 

de distribuição de energia elétrica prestados pela Coelba. as reuniões 

são realizadas na sala do CCeC, localizada na av. edgard Santos, 300 – 

Salvador – fone (71) 3370-6917 – fax (71) 3370-5902.
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em 2005, o Conselho incorporou à sua estrutura o interlocutor regional, um representante livre, de caráter voluntário e não-remunera-

do, eleito entre os participantes ao final de uma reunião pública. Cabe a este responsabilidade de manter contato direto com o Conselho 

e solicitar sua interferência quando necessário. o interlocutor pode desligar-se desta tarefa a qualquer momento, desde que comunique 

ao Conselho sua decisão, para que seja substituído. É um elo importante para a comunicação entre os clientes e o CCeC, podendo 

encaminhar sugestões e reclamações sobre os serviços prestados pela Coelba.

a cartilha do interlocutor Regional, editada em 2006, foi elaborada para melhor orientá-lo. ela está disponível em versão impressa e na 

página do CCeC, que pode ser acessada a partir do site da Coelba. nela, os clientes encontram o link Fale Conosco, através do qual o 

CCeC recebe reclamações, críticas e sugestões, que são analisadas e respondidas individualmente. em 2006 foram registrados 1386 

acessos à página do CCeC.

Projeto de Internação Domiciliar

a partir do registro de uma assistente social na página do CCeC na internet, encaminhado à Coelba através da Secretaria executiva do 

Conselho, a empresa elaborou e aprovou com os conselheiros o Projeto de internação domiciliar, visando beneficiar uma parcela da 

classe de clientes residenciais que utiliza equipamentos com autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana.

Conselho de Consumidores da Coelba

Função TiTular suplenTe Classe 
represenTada insTiTuição

Presidente Rute Macedo veras neli de almeida Melo Residencial Movimento de donas de Casa e 
Consumidores da bahia (MdCCb)

vice-Presidente wilson Carlos dos Santos Marcelo José almeida das 
neves Poder Público união dos Municípios da bahia (uPb)

Secretária executiva Maria Yolanda lima Rita de Cássia S. Ribeiro Coelba

Conselheiro antonio h. da Costa Carlos henrique J. gantois industrial Federação das indústrias do estado 
da bahia (Fieb)

Conselheiro Sérgio São bernardo augusto da Cruz Superintendência de Proteção 
e defesa do Consumidor (Procon)

Conselheiro german baqueiro duran   gontran guimarães neto Comercial Federação do Comércio de bens e
Serviços do estado da bahia (Fecomércio)

interlocutor Regional de 
Juazeiro gilsa Martins de oliveira Suely nelson argolo Comunidade local

interlocutor Regional 
de barreiras

anderson dias Pignata Cruz 
Machado

Tânia Salete Marques de 
araújo Comunidade local

interlocutor Regional 
de Feira de Santana

Joselita Santos Paim israel de Jesus oliveira Comunidade local

interlocutor Regional de 
itabuna

Jurandir Rodrigues do 
nascimento

Francisco guimarães de 
oliveira Filho Comunidade local



137ENERGIA PARA CRESCER
Balanço Social e Ambiental 2006 Coelba

Pioneiro no norte e nordeste, o Projeto é dirigido a clientes cadastrados em condição especial, conforme Resolução 024/2000 da 

aneel. inclui, além da isenção do iCMS, a implementação de ações de eficiência energética nas unidades onde sejam identificadas 

situações de desperdício de energia. a iniciativa, lançada em agosto, beneficiou mais de 50 unidades até o final de 2006, com previsão 

de beneficiar, anualmente, cerca de 300 residências.

RESPEIto AoS ClIENtES

Para a Coelba, o respeito ao cliente está além do cumprimento de obrigações, deveres, normas, leis e responsabilidades estabelecidas 

pelas agências reguladoras do setor elétrico. a companhia reconhece que o respeito ao cliente, pautado em uma relação estreita de 

confiança recíproca, é uma condição essencial para o seu funcionamento pleno e transparente. a satisfação dos clientes passa, em 

primeiro lugar, pelo reconhecimento e preservação dos seus direitos. 

geSTão daS ReClaMaçõeS  

Para a Coelba, as críticas e reclamações dos clientes servem como indicadores de desempenho, muito úteis para apontar a necessida-

de de melhorar o atendimento e aperfeiçoar a qualidade dos seus serviços. Para o registro de reclamações, além dos canais disponibi-

lizados pela própria empresa através de suas agências, da rede credenciada Coelba Serviços, do teleatendimento e do site, os clientes 

também contam com o call center da aneel, o Conselho de Consumidores, a Justiça e os órgãos de defesa do consumidor. 

nÚmero de reClamaçÕes enCaminhadas10

2004 2005 2006

À empresa 27.294 56.593 67.207
À aneel/agerba 4.474 3.893 3.124
ao Procon  750 58 144
À Justiça nd 3.695 4.616
TOTAL 32.51811 64.239 75.091

10. Os números referentes ao total de reclamações registradas, apresentadas nesta tabela, diferem de números anteriormente publicados, em função de mudança de critério 
adotado pela empresa para contabilizar as reclamações dos clientes. Como conseqüência, ao incorporar informações procedentes de outros sistemas comerciais, pode ser 
constatado um aumento do número de reclamações encaminhadas à empresa.     
11. Não inclui as reclamações feitas à Justiça.

na sua estrutura organizacional, a Coelba dispõe de uma unidade específica e de coordenações subordinadas às agências para a gestão 

das reclamações. Todas as demandas recebidas pela empresa são analisadas e encaminhadas às agências, para as devidas providên-

cias. através de uma estrutura uniforme de procedimentos, montada a partir do sistema comercial, é possível proporcionar respostas 

rápidas e eficientes aos clientes. em função das reclamações recebidas, a Coelba vem investindo na melhoria da qualidade do serviço 

prestado. em 2006, não foram registradas reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados de clientes.
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em junho de 2006, a Coelba realizou o v encontro nacional de ouvidores do Setor de energia. na ocasião, foram reunidos cerca de 

cem ouvidores das concessionárias, agências reguladoras, representantes dos Conselhos de Consumidores e de entidades do setor.

o evento contou com o apoio da agência nacional de energia elétrica (aneel) e da agência estadual de Regulação de Serviços Públicos 

de energia, Transportes e Comunicações da bahia (agerba). 

MulTaS e danoS elÉTRiCoS

em 2006, a Coelba desembolsou R$ 116 mil em razão de não-conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e 

uso de produtos e serviços. ao longo do ano, foram registradas cerca de 11 mil solicitações de indenização por danos elétricos. após 

vistoria, análise e parecer técnico dessas reclamações, 46% foram consideradas procedentes, tendo sido ressarcidos os consumidores 

que tiveram custos com os danos.

a tabela a seguir apresenta os prazos legais para ressarcimento aos clientes de valores relativos a custos com danos elétricos, definidos 

pela Resolução 061 da aneel. embora o prazo para emissão de carta-resposta ao reclamante seja de 60 dias, a Coelba atende a 94% 

dos casos em até 20 dias.

PRINCIPAIS MOTIVOS DE RECLAMAÇÕES

Prazos de Execução de Serviços

Conta Não-Entregue

Danos Elétricos

Fornecimento Inadequado de Energia

Leitura/Consumo

Corte Indevido

Interrupções

Fraude/Desvio de Energia

Outros

23,80%

34,11%

20%
16,35%

1,27%

3,41%

0,32%
0,73%

0,01%
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prazos legais para ressarCimenTo de danos (resolução 061/aneel)
Para registro da reclamação até 90 dias após a ocorrência
Para vistoria até 20 dias úteis após o registro da reclamação
Para enviar carta-resposta até 60 dias após o registro da reclamação
Para ressarcimento de valores relativos a dano até 90 dias após o deferimento da reclamação

RECLAMAÇÕES POR REGIONAL (%)

26%

29%

22%

9%

9%
5% Metropolitana de Salvador

Centro

Sul

Norte

Sudoeste

Oeste

INCIDÊNCIA DE DANO POR EQUIPAMENTO

17%

24%

32%

12%
15%

Televisão

Som

Refrigeração

Computador

Outros Equipamentos
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aTualização CadaSTRal da TaRiFa SoCial

evitar a perda do benefício da tarifa social pelos consumidores baianos é o principal objetivo deste projeto. Cerca de 534 mil clientes, 

em todo o estado, corriam o risco de perder o repasse do benefício pela desatualização dos seus cadastros. a Coelba investiu mais 

de R$ 500 mil no recadastramento. assim, foi mantida a redução de 65% no valor da fatura de energia do consumidor de baixa renda 

inscrito no Programa Federal. 

PRodutoS E SERvIçoS 

a energia elétrica é o produto principal da Coelba, mas, agregado a ele, existem demandas, expectativas e interesses característicos 

de cada grupo de clientes. isso faz com que a empresa desenvolva e ofereça serviços e produtos direcionados a públicos específicos, 

capazes de acrescentar valor, segurança ou qualidade ao fornecimento de energia. 

SeguRo PRoTeção FaMiliaR PReMiada Coelba

este seguro residencial tem preço popular e garante o pagamento de prejuízos causados 

por incêndio, raio ou explosão no imóvel do segurado; indenização para pagamento da conta 

de luz em caso de desemprego involuntário; indenização por morte acidental e indenização 

por incapacidade física temporária, para autônomos e profissionais liberais, causada por 

acidentes pessoais. no ano de 2006, dos 315 sinistros aprovados, 87,9% corresponderam a 

cobertura de desemprego.

ConTaCT CenTeR: aTendiMenTo PaRa ClienTeS CoRPoRaTivoS

a implantação do Contact Center para os clientes do grupo de alta tensão, com demanda 

PaRa 2007, a MeTa É de aTualização
do CadaSTRo de MaiS 294 Mil ClienTeS.
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contratada inferior a 500 kw, consolidou a estrutura de atendimento e 

relacionamento do segmento de clientes corporativos. os demais nichos 

que compõem este segmento, os clientes do grupo a com demanda con-

tratada igual ou superior a 500 kw e aqueles classificados como poderes 

públicos, já contavam com atendimento e relacionamento personalizados. 

o segmento de clientes corporativos do grupo a possui cerca de 6,3 mil 

contratos, correspondentes a 0,16% do total de contratos da Coelba e 

33% do faturamento da empresa. 

o Contact Center foi concebido a partir de uma pesquisa na qual mais 

de 80% dos entrevistados preferiram o atendimento não-presencial. o 

telefone e a internet foram as opções predominantes. além da instalação 

de uma linha telefônica (0800 285 7171) no modelo de um call center, 

foram criadas sete células de atendimento em todo o estado. Para facilitar 

o gerenciamento e a relação com esses clientes, a Coelba investiu no 

aperfeiçoamento do Sistema de Relacionamento com Cliente, que registra 

e monitora os contatos e as solicitações efetuadas.

o índice de atendimentos efetuados através dos canais não-presenciais 

(telefone, carta, e-mail, fax e internet), em 2006, foi de 77%. 

“A Agerba tem uma relação de media-

ção entre a sociedade e a concessio-

nária de forma dinâmica, para que a 

população possa ter um serviço justo. 

A Coelba é um dos nossos parceiros, 

sempre está buscando melhorar a pres-

tação dos serviços e atender às nossas 

sugestões. A Agerba fica satisfeita por-

que isso indica que a Coelba está indo 

no caminho certo, concedendo o serviço 

público, mas preocupada com o princi-

pal destinatário, que é a população.”

Carla Silva

ouvidora adjunta da ageRba

agência estadual de Regulação de Serviços 

Públicos de energia, Transportes

 e Comunicações da bahia

a MeTa PaRa 2007 É aTingiR a MaRCa de 95%.
PaRa alCançaR eSSa MeTa, alÉM da eXPanSão

do Call CenTeR PaRa TodoS oS ClienTeS do eSTado, 
a Coelba iNVeStirÁ No CaNal web.
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loJaS CeRTiFiCadaS

o programa de certificação de lojas de materiais elétricos e de construção consiste no treinamento de vendedores e eletricistas, que 

são orientados para fornecer aos clientes materiais e serviços elétricos de acordo com as especificações técnicas da Coelba. 

em 2006, o programa ampliou o número de lojas certificadas para 478 em 148 municípios baianos e capacitou, em parceria com o 

Senai, cerca de 400 eletricistas autônomos no curso de instalação de Padrão de entrada. 

nas lojas certificadas, filiadas à associação dos Comerciantes de Materiais de Construção da bahia (www.acomac-ba.com.br), com a qual a 

Coelba mantém parceria para o desenvolvimento deste serviço, o cliente pode encontrar todas as condições para que a ligação seja efetivada na 

primeira visita dos técnicos da empresa. as lojas certificadas podem ser pesquisadas, por município, no site da Coelba (www.coelba.com.br).

PoRTal iMobiliáRio Coelba

a Coelba lançou, em parceria com entidades do setor, um novo canal de relacionamento, direcionando ao segmento imobiliário. hospe-

dado no seu site, o Portal imobiliário Coelba tem como públicos-alvos imobiliárias, corretores autônomos, condomínios e associações 

de classes ligadas à construção civil e clientes em geral. o portal fornece orientações e serviços da Coelba voltados à facilitação dos 

processos de venda, locação e/ou construção de imóveis. 

DESEMPENHO DO CONTACT CENTER EM 2006

Chamadas
Recebidas

5.707

426

5.281

Chamadas
Atendidas

Chamadas
Abandonadas
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RElACIoNAmENto Com oS ClIENtES

iii SeMináRio SoluçõeS inTeligenTeS Coelba 

Com o objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes corporativos do grupo a e mantê-los informados sobre as últimas tendên-

cias do mercado de energia, a Coelba realizou o iii Seminário de Soluções inteligentes. 

o evento contou com a presença de nuno Cobra, que apresentou a palestra “a Semente da vitória”, e do diretor geral do operador 

nacional do Sistema elétrico (onS), hermes Chipp, que expôs sobre os investimentos na área energética e as condições de fornecimen-

to da região nordeste. durante o seminário a Coelba anunciou o Programa de Palestras sobre eficiência energética para o segmento de 

grandes empresas. 

o seminário contou com mais de 300 participantes, sendo cerca de 250 representantes dos clientes. o evento integra o Programa 

especial de Relacionamento com Clientes Corporativos, que contabilizou mais de 277 visitas aos clientes durante o exercício de 2006.

CaPTação de novoS ClienTeS

a criação da figura do cliente livre e a diversificação da matriz energética estimularam a competitividade entre os agentes do setor elé-

trico. Para fazer frente a esse novo desafio, a Coelba criou uma área de captação de novos clientes, responsável pelo acompanhamento 

e monitoramento das instalações dos novos empreendimentos na bahia. 

o atendimento, em conjunto com a nC energia, comercializadora do grupo neoenergia, a um novo shopping center que está sendo 

implantado em Salvador reflete esse novo desafio do mercado de energia elétrica. Considerando os valores do grupo – foco em resultado; 

espírito de equipe; conhecimento e comunicação; e iniciativa e proatividade – foi possível propor uma alternativa de atendimento melhor do 

que a opção de co-geração através do gás natural, inicialmente pensada pelos administradores do novo empreendimento. a proposta de 

fornecimento deverá proporcionar ao cliente uma economia anual de aproximadamente R$ 2,6 milhões em comparação com a co-geração.
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Projetos esPeciais jUNto ao segmeNto de Poder Público

em parceria com a secretaria de administração do estado da bahia, a coelba elaborou e implantou o Projeto de adequação da deman-

da contratada dos contratos do Poder Público estadual. o Projeto proporcionará ao Poder executivo estadual uma economia anual da 

ordem de r$ 1,5 milhão.

Na Prefeitura municipal de salvador, a coelba aprovou o pagamento das contas de energia dos prédios públicos e escolares com os re-

cursos da arrecadação da lei de contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública. esse novo entendimento, fruto de intensa 

negociação, deverá contribuir para melhorar ainda mais a adimplência desse órgão público.

eveNtos e Promoções

em conformidade com sua política de promover uma maior integração com seus diversos segmentos de clientes, a coelba investe na 

promoção, participação e patrocínio de eventos. além da realização de promoções dirigidas aos clientes corporativos, como o iii semi-

nário de soluções inteligentes e lançamento da nova marca clientes corporativos coelba, a empresa participou, através de patrocínio, 

dos seguintes eventos: Unisíndico, expoconstrução, convenção da associação dos dirigentes de empresas do mercado imobiliário da 

bahia (ademi-ba), salão de Negócios e o encontro dos comerciantes de materiais de construção da bahia (ecomac).

SAtISfAção doS ClIENtES

o ano de 2006 marcou a implantação do Plano de superação coelba, um conjunto de ações de marketing desenvolvido com base em 

dados e informações de pesquisas de mercado, estatísticas e relatórios gerenciais e, principalmente, nas percepções de dirigentes, 

gerentes, gestores, colaboradores e parceiros. seu principal objetivo é garantir a satisfação contínua dos clientes e o aumento das 

vendas de energia.

o superação coelba estabeleceu 137 ações para melhoria nas áreas de atendimento, fornecimento, conta de luz e comunicação, sendo 

a maioria delas implementada em 2006. essas ações foram consideradas pilares para o fortalecimento da imagem da coelba e para o 

reconhecimento do seu trabalho por clientes e pela sociedade.
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a nova conta de energia foi uma das ações bem-sucedidas do Plano. com um projeto gráfico reformulado, que incluía um espaço para 

ilustrações em quadrinhos, a nova fatura destaca as informações consideradas mais relevantes: data de pagamento e valor; aviso de 

débito anterior e histórico de consumo. as modificações foram avaliadas pelos consumidores através de pesquisas qualitativas. Para 

eles, a ação da coelba denota respeito e proximidade com os clientes e transparência na oferta de seus serviços, o que contribui para o 

fortalecimento da imagem da empresa. 

No primeiro ano de sua implantação, o superação coelba foi responsável pela elevação do Índice de satisfação da Qualidade Percebida 

da coelba (isQP) em cerca de 4 pontos percentuais.

moNitorameNto do NÍvel de satisfação e da QUalidade do serviço 

dando prosseguimento à sua estratégia de aprofundar o conhecimento sobre as necessidades e desejos de seus clientes para subsidiar 

a proposição de ações de melhoria, a coelba realizou, em 2006, pesquisas para monitorar:

  o segmento de grandes clientes com demandas contratadas acima de 500 kW;

  os canais de atendimento, incluindo agências, site e teleatendimento;

  a imagem corporativa.

além de subsidiar o planejamento de ações de melhoria da satisfação dos diversos segmentos de clientes, essas pesquisas, assim 

como as realizadas pela abradee e aneel, têm contribuído para a otimização dos investimentos e do orçamento da empresa, por meio 

da aplicação mais eficaz dos recursos nas áreas de atendimento, fornecimento e comunicação, entre outras. 

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

2004

71
,5

74
,2

72
,4 77

,2

76
,4

76
,8

2005 2006

Coelba Abradee
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resPoNsabilidade em cadeia

a coelba desenvolve estratégias para estimular seus fornecedores a aperfeiçoar produtos e serviços com o objetivo de aumentar sua 

eficiência e segurança e reduzir os riscos à saúde dos clientes e consumidores. com isso, a empresa pretende criar uma cultura de 

respeito e valorização dos consumidores por parte de seus fornecedores e prestadores de serviços. 

Projeto-Piloto de medição eletrôNica

a implantação do projeto-piloto da medição eletrônica colocou a companhia frente ao que há de mais novo em tecnologia no setor elétri-

co, possibilitando a apuração do consumo de energia, a suspensão do fornecimento e a religação remotamente. 

em setembro a empresa implantou, em um condomínio residencial de salvador com mil unidades consumidoras, um projeto-piloto de 

medição eletrônica com telemetria. o sistema consiste de medidores eletrônicos; uma rede de comunicação de dados que utiliza tec-

nologia de comunicação através da rede elétrica (power line comunication) e de telefonia celular (gPrs); e uma central de informações 

computadorizada que recebe e interpreta os dados.

o sistema permite a visualização horária, diária e mensal do consumo de energia do cliente em tempo real. além disso, identifica 

eventuais problemas na instalação interna dos clientes, permitindo informar sobre a necessidade de manutenção corretiva, para que se 

evitem situações de insegurança ou de desperdício de energia; os cortes e religações podem ser realizados remotamente, evitando o 

deslocamento das turmas; a leitura por telemedição reduz a ocorrência de erros e, caso haja qualquer intervenção nos equipamentos 

de medição, dispara alarmes na central de controle, possibilitando a atuação imediata das equipes de inspeção, o que contribui para a 

redução das perdas comerciais.

em 2007, o sistema será instalado na ilha de tinharé, localizada na baía de todos os santos, onde existem quatro mil clientes. a coelba 

está investindo r$ 1,8 milhão nos dois sistemas.
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Clientes/ Consumidores
Excelência no Atendimento 2006 2005 2004
Perfil de consumidores e clientes
venda de energia por classe tarifária (gWh): % total 10.604 10.261 9.746
residencial 2.269 / 21% 2.199 / 21% 2.084 / 21%
residencial baixa renda 1.391 / 13% 1.298 / 13% 1.208 / 12%      
comercial 2.145 / 20% 2.114 / 21% 1.961 / 20%
industrial 2.021 / 19% 2.061 / 20% 2.059 / 21%
rural 852 / 8% 862 / 8% 813 / 8%
outros 1.926 / 19% 1.726 / 17% 1.620 / 18%
satisfação do cliente
Índices de satisfação obtidos pela Pesquisa iasc – aNeel Nd 60,31% 59,96%

Índices de satisfação obtidos pela pesquisa abradee – isQP
(Índice de satisfação da Qualidade Percebida)

76,4% 72,4% 71,5%

atendimento ao consumidor 
total de ligações atendidas (call center) 7.562.534 7.625.465 7.091.314
Número de atendimentos nos escritórios regionais 2.458.356 2.726.993 2.936.731
Número de atendimentos por meio da internet 6.826.690 4.285.413 2.865.760
reclamações em relação ao total de ligações atendidas (%) 8,16% 8,58% 8,73%
tempo médio de espera até o início de atendimento (seg.) 21 27 19
tempo médio de atendimento (min.) 00:03:23 00:03:03 00:02:29
Número de reclamações de consumidores encaminhadas 75.091 64.239 32.518
À empresa 67.207 56.593 27.294
À aneel – agências estaduais / regionais 3.124 3.893 4.474
ao Procon 144 58 750
À justiça 4.616 3.695 Nd
reclamações – principais motivos 
reclamações referentes a prazos na execução de serviços (%) 34,10 29,33 0,67
reclamações referentes ao fornecimento inadequado de energia (%) 3,41 3,87 9,15

INdICAdoRES SoCIAIS ExtERNoS
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Excelência no Atendimento 2006 2005 2004
reclamações – principais motivos (continuação)
reclamações referentes a interrupções (%) 0,32 0,47 1,42
reclamações referentes ao consumo/leitura (%) 1,27 1,29 7,94
reclamações referentes ao corte indevido (%) 0,73 0,74 0,33
reclamações por conta não-entregue (%) 20,01 23,03 8,94
reclamações referentes a serviço mal executado (%) Nd Nd Nd
reclamações referentes a danos elétricos (%) 16,35 21,94 54,37
reclamações referentes a irregularidades na medição (fraude/desvio de energia) (%) 0,01 0 0
outros (danos materiais, postura, cobrança indevida, religação etc.) (%) 23,81 38,09 17,18
reclamações solucionadas  
reclamações julgadas procedentes em relação ao total de reclamações recebidas (%) 52 70,68 Nd
reclamações solucionadas em relação ao número de reclamações procedentes (%) 100 100 Nd

Quantidade de inovações implantadas em razão da interferência do ouvidor e/ou do serviço de  
atendimento ao consumidor 5 11 13

Qualidade Técnica dos Serviços Prestados 2006 2005 2004
duração equivalente de interrupção por Unidade consumidora (dec), geral da empresa – valor 14,82 16,07 15,22
duração equivalente de interrupção por Unidade consumidora (dec), geral da empresa – limite 27,75 29,46 31,25
freqüência equivalente de interrupção por Unidade consumidora (fec), geral da empresa – valor 7,76 8,77 9,25
freqüência equivalente de interrupção por Unidade consumidora (fec), geral da empresa – limite 19,63 20,30 20,88
Segurança no Uso Final de Energia do Consumidor 2006 2005 2004
taxa de gravidade (tg) de acidentes com terceiros por choque elétrico na rede concessionária 820 2035 3896
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154 fornecedores

foRNECEdoRES
reconhecimento, confiança e responsabilidade são três características da relação de parceria que a coelba mantém com seus fornece-

dores. os diversos projetos e instrumentos da empresa para o acompanhamento de seus fornecedore buscam a melhoria contínua dos 

processos, produtos e serviços e o comprometimento com a questão socioambiental. 

PERfIl doS foRNECEdoRES

a coelba classifica seus fornecedores de acordo com a sua natureza: de materiais, de serviços ou de energia. entre os fornecedores de 

serviços estão incluídos os agentes credenciados da rede coelba serviços. em 2006, foram contabilizados 7.083 fornecedores ativos, 

dos quais 64 são empresas internacionais e 7.019 são empresas locais. durante o ano foram efetuados 4.025 pedidos de material e/

ou serviços. Nenhum contrato teve valor superior a 10% do total contratado no exercício. todos os contratos foram pagos conforme os 

termos estabelecidos. 

FORNECEDORES ATIVOS CADASTRADOS NA COELBA

2004

1.305 1.581

7.083

2005 200612

12. Em 2006 houve uma mudança de critérios para apuração dos dados mostrados nas referidas tabelas.
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2004

292 361

4.053

2005 200613

CONTRATOS FIRMADOS PELA COELBA

VOLUME DE COMPRAS POR SEGMENTO (R$ MILHÕES)

2004 2005 2006

201 402 447,4

812,51

890,71 1.010,63

280

389 455,6

Energia Serviços Materiais

13. Em 2006 houve uma mudança de critérios para apuração dos dados mostrados nas referidas tabelas.

fornecedores
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entre os segmentos de materiais e serviços, 150 empresas concentraram 85% do volume de compras realizadas em 2006. os contra-

tos com fornecedores de serviços totalizaram, em 2006, r$ 455,6 milhões. entre esses fornecedores, os cinco maiores foram:

as aquisições de materiais totalizaram r$ 447,4 milhões em 2006. os cinco maiores fornecedores foram:

em 2006, a coelba adquiriu 13.069 gWh, ao custo total de r$ 1.010,63 milhão. os cinco principais fornecedores de energia foram:

ForneCedor
Valor Contratado  

(r$ milhões)
mWh

% do Volume de energia 
adquirida

furnas geração 246,71         3.654.248 28

chesf geração 151,96 2.460.586 19
itapebi 221,91 1.791.827 14
cesp geração 87,77 1.215.718 9
copel geração 59,40 941.538 7
TOTAL 767,76           10.063.917 77

ForneCedor
Valor Contratado  

(r$ milhões)
% do Volume de materiais 

Contratados

Nexans brasil s.a. 23 5

mefelsur s.a. 16 4
romagnole Produtos elétricos 13 3
indústria santa clara s.a. 13 3
itb equipamentos elétricos 13 3
TOTAL 78 18

ForneCedor
Valor Contratado  

(r$ milhões)
% do Volume de serViços 

Contratados

ePcl empreendimentos, Projetos e construções 31 7

Premium construções elétricas 23 5
eletec Planejamento, comércio e representação 22 5
logistech energia e engenharia 18 4
morel montagem de redes elétricas 17 4
TOTAL 111 25
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GEStão dE foRNECEdoRES

seleção, QUalificação, cadastrameNto e coNtratação 

Um sistema eficiente de cadastramento, qualificação e avaliação dos fornecedores, e uma relação de produtos aprovados para utilização 

garantem à empresa o suprimento de materiais e serviços com especificações e custos adequados. 

a seleção e a qualificação dos fornecedores de material ou de serviços ocorrem no cadastramento. a solicitação de cadastramento 

pode ocorrer através do site da coelba (www.coelba.com.br), de contato com o departamento de suprimentos ou com a área usuária 

do produto ou serviço. 

caso a coelba se interesse pelo serviço ou material oferecido, o fornecedor é orientado a procurar a área de suprimentos, onde será 

atendido por profissionais especializados, de acordo com a natureza do produto ou serviço. durante a fase de cadastro, a empresa exige 

formalmente que os fornecedores aceitem as condições dos compromissos Éticos do contratante.

depois de contratados, os fornecedores recebem uma senha de acesso ao sistema de compras eletrônicas, que os torna aptos a atender 

às solicitações de cotações, a acompanhar seu desenvolvimento e a receber o contrato de fornecimento, entre outras operações eletrônicas.

coNdições gerais de forNecimeNto, PolÍtica de segUraNça da iNformação e PlaNo de saúde e segUraNça

No momento da contratação, os fornecedores assumem o compromisso formal de atendimento às condições gerais de fornecimento, 

que incluem questões éticas, sociais e ambientais, bem como à Política de segurança da informação, na qual está definido que as 

informações classificadas em qualquer documento como confidenciais constituem um ativo para as partes e estabelece regras de 

confidencialidade, integridade e sigilo, além de disponibilizar as licenças de software para execução de serviços no desempenho normal 

de suas atividades. 

Há, também, um Plano de saúde e segurança, que contém procedimentos e exigências a serem cumpridos pelas empresas contrata-

das. além disso, os fornecedores de serviços críticos relacionados à gestão da energia elétrica assumem o compromisso de cumprir 

objetivos coincidentes com os das áreas operacionais da coelba. 
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iNceNtivo À melHoria do desemPeNHo dos forNecedores 

os requisitos de desempenho são comunicados aos fornecedores no processo de cotação, através das especificações de materiais e 

equipamentos e dos procedimentos e/ou critérios para desenvolvimento. o primeiro nível de desempenho dos fornecedores é avaliado 

ainda no processo de cadastro, a partir do seu histórico de desempenho e da confiabilidade do seu sistema produtivo.

Quando da entrega do produto, é avaliado o nível de atendimento do fornecedor à sua cotação (prazo e características do produto ou serviço).

durante a utilização dos produtos, caso haja a ocorrência de alguma avaria ou de desvio da especificação dos equipamentos mais 

importantes, segue-se o procedimento de utilização da garantia. a área operacional registra a ocorrência, solicita à área de suprimentos 

as ações junto ao fornecedor e acompanha a resolução do problema. Na maioria dos casos, os especialistas da coelba orientam os 

fornecedores quanto a modificações e melhorias a serem realizadas em seus produtos. 

No caso do fornecimento de serviços, as áreas responsáveis por estes realizam uma fiscalização sistemática. os serviços críticos são 

acompanhados e fiscalizados diariamente, gerando relatórios de não-conformidades que são encaminhados aos fornecedores. Perio-

dicamente são realizadas reuniões entre representantes da coelba e dos fornecedores para identificação de formas de redução das 

não-conformidades.

contratualmente, os fornecedores de serviços devem cumprir os seguintes objetivos relacionados às estratégias da coelba, de acordo 

com seus indicadores e metas:

  reduzir a freqüência de acidentes;

  implantar o Plano de saúde e segurança;

  cumprir prazos operacionais;

  melhorar o desempenho das equipes em termos de qualidade, custos, quantidade e cordialidade.

mensalmente há o agrupamento de todos os parâmetros de avaliação de cada um desses fornecedores, resultando em uma pontuação 

específica. a cada três meses são comparadas as suas pontuações e, aos melhores, é dada uma bonificação, prevista em contrato, 

equivalente a até 6% do seu faturamento no período.

fornecedores
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Os fornecedores são submetidos a auditorias sistemáticas, para avaliação 

do cumprimento das condições contratuais relacionadas à questões 

éticas, sociais, de saúde, segurança e ambientais.

Todos os procedimentos relacionados aos fornecedores são padronizados 

e gerenciados a partir de normas específicas. Os documentos normativos, 

incluindo especificações dos materiais e equipamentos, ficam disponíveis 

na intranet da empresa.

Os processos relativos aos fornecedores são avaliados a partir de indi-

cadores de resultados globais, destacando-se o índice de cobertura de 

estoque. Especificamente para os fornecedores de serviços críticos, um 

indicador consistente é a pontuação conseguida no processo de avaliação 

do seu desempenho.

IncEnTIvO para O alInhamEnTO aOs valOrEs E cOmprOmIssOs 

da EmprEsa: qualIdadE, sEgurança, saTIsfaçãO dO clIEnTE E 

rEspOnsabIlIdadE sOcIOambIEnTal 

no aperfeiçoamento do processo de incorporação dos princípios de sus-

tentabilidade à sua gestão, a coelba vem ampliando o nível de exigência, 

em relação aos seus fornecedores, quanto às práticas de responsabilidade 

social empresarial, aumentando o número de cláusulas específicas em 

seus contratos, comprometendo-os com o cumprimento destas.

no anexo contratual compromissos Éticos da contratante/contratada, 

além das cláusulas básicas referentes ao desempenho operacional, a co-

elba propõe-se a estimular a realização de projetos socioambientais pelos 

“Nós somos parceiros da Coelba desde 

1999, com o projeto Agente Coelba, que 

começou com um piloto no Bairro da Paz 

e Jardim das Mangabeiras. Contratamos 

as pessoas na comunidade, a essência 

deste projeto é essa. Hoje o projeto 

cresceu e emprega 130 pessoas. Isso é 

importante, pois além da Coelba estar 

indo até a casa das pessoas, também 

está gerando emprego nas comunida-

des. A Coelba está na vanguarda da 

responsabilidade social.”

heli dos reis

cdm - coordenação para desenvolvimento

e moradia humana
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seus fornecedores e a sua disseminação na cadeia produtiva, acompa-

nhando a efetiva implementação dessa cultura. Também fazem parte des-

te anexo contratual itens referentes a segurança, capacitação tecnológica 

e de gestão, respeito à diversidade e ao meio ambiente e não-utilização 

de mão-de-obra infantil ou trabalho forçado. grande parte dos itens de 

responsabilidade socioambiental compõe a lista de verificações utilizada 

pela coelba nas auditorias realizadas nas Eps da área de operação.

sEmInárIOs dE IncEnTIvO

Em busca da melhoria da qualidade de gestão dos serviços realizados 

pelas Eps foram realizados os seguintes seminários com a participação 

dos executivos das prestadoras e dos responsáveis pelos processos:

I Seminário de Gestão Estratégica das UEN 2006 – realizado em 

junho de 2006, este seminário apresentou às Eps os objetivos que ser-

viram para avaliação durante o ano. O evento contou com a participação 

de 84 profissionais e a sua finalidade principal foi incentivar os parceiros 

a melhorar os índices operacionais, de satisfação dos clientes, financeiros 

e de recursos humanos. numa pesquisa realizada entre os participantes, 

62% consideraram o seminário de importância fundamental para o desen-

volvimento de suas empresas.

II Seminário de Gestão Estratégica das UEN 2006 – realizado ou-

tubro de 2006, este evento contou com 78 participantes. a sua finalidade 

principal foi a busca da melhoria dos indicadores que apresentavam baixo 

desempenho. 

“Fundada em Vitória da Conquista no ano 

de 1994, a Premium Engenharia presta 

serviços à Coelba desde a sua criação. 

Através dessa firme parceria, que com-

pleta 13 anos, tivemos a oportunidade 

de trabalhar em várias regiões do Estado. 

Hoje, somos três sócios, formados em 

engenharia e oriundos da Coelba, onde 

trabalhamos por mais de 15 anos.

Fazendo uma retrospectiva, constata-

mos que o conhecimento lá adquirido 

foi essencial para que pudéssemos 

estruturar e gerenciar nossa empresa, 

transformando a Premium em uma das 

principais parceiras da Coelba.”

alexandre Thomaz

sócio da premium Engenharia
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foram abordados os seguintes temas: 

  Incentivo a práticas de responsabilidade social;

  Tempo médio de atendimento dos serviços;

  Efetividade das ações relacionadas à religação por corte;

  Índice de atendimento ao programa luz para Todos;

  processo de gestão de obras;

  redução do índice de inconformidades.

após implementação das ações apresentadas no seminário, constatou-se 

uma redução do índice médio de inconformidades das Eps, cujos desem-

penhos passaram de insuficiente para excelente. a avaliação do evento foi 

considerada positiva por 92% dos participantes.

Seminário “Melhores Práticas de Segurança das Prestadoras de 

Serviços: Chamamento para a Vida” – realizado em março de 2006, 

com o objetivo de incentivar as empresas que prestam serviços à área de 

operações a administrarem seus negócios adotando boas práticas de pre-

venção de acidentes, evitando imprevistos, reduzindo custos, melhorando 

o clima organizacional e a imagem da empresa. O evento contou com a 

participação de 79 representantes e supervisores da coelba e das Eps. 

foram apresentados e discutidos os seguintes assuntos:

  desempenho dos indicadores de segurança das uEn;

  retorno dos investimentos em saúde e segurança;

  Iniciativas implementadas pelas Eps em 2005 para evitar  

  acidentes: casos de sucesso;
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  Estratégias para prevenção de acidentes;

  definição de ações para o ano de 2006.

MoNItoRAMENto dAS EMPRESAS PREStAdoRAS dE SERvIçoS

acOmpanhamEnTO da gEsTãO dO fluxO dE caIxa

O acompanhamento da gestão do fluxo de caixa das prestadoras-âncoras da área operacional tem como objetivos: identificar, antecipa-

damente, qualquer fragilidade financeira que possa vir a comprometer a prestação de serviços prevista em contrato e criar uma cultura 

de planejamento e controle financeiro nas prestadoras. para tal, é elaborado um relatório mensal que demonstra: 

  O resultado operacional do fluxo de caixa por uEn (Ebtida financeiro);

  O resultado do fluxo de investimento, ou seja, quanto a empresa está desembolsando mensalmente com 

  investimentos realizados;

  O resultado do fluxo não-operacional, que representa os ingressos de recursos de terceiros injetados na 

  empresa e quanto foi pago em amortização e encargos;

  O fluxo de caixa real, que inclui a inadimplência com os fornecedores.

Em relação às 21 prestadoras-âncoras que disponibilizaram o fluxo de caixa ao longo de 2006, constataram-se:

  Ingressos operacionais médios mensais de r$ 11,6 milhões;

  pagamentos com desembolsos operacionais de r$ 10,5 milhões (equivalentes a 91% dos ingressos), dos quais

  42% correspondem a pagamentos de salários e encargos sociais, seguidos de pagamentos a fornecedores de

  combustível e peças (20%).
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  52% das prestadoras apresentaram Ebtida financeiro positivo ao longo do período analisado, 24% apresentaram resultado  

     deficitário em parte do período e 24% apresentaram déficit em todo o período.

  pagamentos mensais de r$ 885 mil, correspondentes à imobilização em investimentos, com a seguinte composição:

DESEMBOLSOS OPERACIONAIS - PARTICIPAÇÃO (%)

Fornecedores Peças/Combustível

Alimentação

Pessoal Encargos

Frete Material

PIS/COFINS/ISS

Aluguel Veículos/Imóveis

Pessoa Física

Outros

2

3

5

40

88

16

18

INVESTIMENTOS POR CATEGORIAS (%)

Terreno Maqs. e Equips. Veículos Móveis Ferramentas Outros

17

15

4

1

53

10
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a captação de recursos de terceiros (empréstimos/financiamentos e adiantamento de faturas) foi, em média, de r$ 3,3 milhões, sendo 

efetuados pagamentos com encargos da dívida no valor médio mensal de r$ 297 mil. Em contrapartida, registrou-se o aporte mensal 

de recursos próprios de r$ 295 mil.

gEsTãO pOr ObjETIvOs

as Eps são avaliadas mensalmente quanto ao cumprimento dos objetivos que contemplam as perspectivas: financeira, clientes, proces-

sos e recursos humanos. Todos esses objetivos estão alinhados às estratégias da coelba. 

Em 2006, as Eps apresentaram melhoria de desempenho em relação a 2005:

  dez empresas obtiveram pontuação na faixa destaque, valor superior ao ano de 2005, quando oito empresas situaram-se  

  na respectiva faixa;

  duas empresas ficaram situadas na faixa necessidade de melhoria, enquanto no ano anterior três empresas estavam  

  situadas nessa posição. 

PersPectivas indicador Pontuação

financeira
IIf - Índice de Inadimplência de fornecedor de combustível/peças 65
pdfc - prazo de divulgação do fluxo de caixa 80

clientes Isc - Índice de satisfação dos clientes 60

processo

IalpT - Índice atend. programa luz para Todos 120
Tma - Tempo médio de atendimento 120
Ilp - Índice de ligação na 1ª visita 120
rect - aumentar relação por corte 120
I gIfs - Índice de redução das Inconformidades 75
Icf - Índice de conformidade de frota 65

recursos humanos
nsT - nível de segurança do Trabalho de Terceiros 100
Icrh - Índice de Itens conformes na gestão de rh 75

TOTAL 1.000
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RECoNhECIMENto

a coelba desenvolve projetos que reconhecem as contribuições dos seus fornecedores e estimulam o aprimoramento constante do traba-

lho. um bom exemplo é o prêmio de Excelência da gestão das unidades Estratégicas de negócios da coelba, que tem como objetivos:

  Oferecer às prestadoras de serviços instrumentos e incentivos para o aprimoramento do seu desempenho;

  Incentivar a cultura de qualidade e produtividade;

  Incentivar a redução de custos e de desperdícios;

RESULTADO GLOBAL DOS OBJETIVOS DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS EM 2006
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M
or

el

El
et

ec

En
er

gi
a 

Br
as

il

 M
M

 T
el

ec
om

Lo
gi

st
ec

h

M
M

 T
el

ec
om

El
et

ec

JF
 S

te
el

AL
TM

Lo
gi

st
ec

h

El
en

ge

 M
or

el KV

Pr
em

iu
m

Ve
nâ

nc
io

AL
TM KV Ep

c

Si
pe

l

Ep
c

M
et

a

93
4,

00

88
0,

00

82
3,

75

80
1,

25

79
6

77
7,

50

76
0,

00

76
0,

00

76
0,

00

72
8,

75

70
6,

25

69
5,

00

64
0,

00

59
5,

00

58
5,

00

58
1,

25

58
0,

00

57
5,

00

56
1,

25

54
5,

00

44
5,

00



169ENERGIA PARA CRESCER
Balanço Social e Ambiental 2006 Coelba

  fortalecer a imagem das unidades Estratégicas junto à sua área de atuação;

  Estimular a troca de experiência entre as prestadoras de serviços. 

com base na avaliação geral, a coelba paga à empresa prestadora de serviços uma bonificação sobre o faturamento do período avalia-

do, nas seguintes condições:

obras da secretaria de infra-estrutura serviços elétricos
bonificação (%) conceito bonificação (%) conceito

4,0 Excelente 6,0 Excelente
3,2 muito bom 4,8 muito bom
1,6 bom 2,4 bom

INdICAdoRES QUANtItAtIvoS dE FoRNECEdoRES

aPoio ao desenvolvimento de fornecedores 2006 2005 2004

número de participações dos fornecedores em treinamentos 4.367 1.458 2.524

número de horas de treinamento oferecidas aos fornecedores 117.663 90.616 43.502
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SoCIEdAdE
por atuar em uma sociedade onde existem muitas desigualdades socioeconômicas, com 54% dos seus clientes classificados como 

baixa renda, a coelba tem consciência de que precisa contribuir para modificar este cenário, influenciando também outros agentes a se 

engajar nesse processo. comprometida em fazer a sua parte, a empresa atua de forma transparente, ética e atenta aos diversos públi-

cos, realizando projetos socioambientais que contribuem para minimizar as desigualdades e fortalecer a cidadania e o desenvolvimento 

sustentável da sociedade.

através do Energia para crescer, o seu programa de responsabilidade social, a coelba desenvolve, nas comunidades, projetos que têm 

como focos de atuação a educação, o meio ambiente, a cultura e a atividade de distribuição de energia elétrica. 

PolítICAS E MECANISMoS dE RElACIoNAMENto
CoM A SoCIEdAdE
pOlÍTIca dE rElacIOnamEnTO cOm a sOcIEdadE

O código de Ética da coelba define, como um compromisso público, os princípios, práticas e valores que sustentam a sua conduta 

empresarial. Os princípios de ação coletiva referentes ao relacionamento com os entes públicos estabelecem que as relações com as 

autoridades, os órgãos reguladores e a administração pública se darão sob os preceitos da moralidade, cooperação, transparência e, 

especialmente, independência político-partidária. 

O documento também determina que os seus profissionais cumprirão rigorosamente a legislação vigente no local em que as atividades 

são desenvolvidas, não sendo admitida, em nenhuma hipótese, a realização de qualquer atividade político-eleitoral no ambiente de 

trabalho e/ou no desempenho de sua atividade profissional.

Os profissionais da coelba, de acordo com o seu código de Ética, não podem, no desenvolvimento da sua atividade profissional, dar 
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nem aceitar presentes, favores ou qualquer tipo de benefício direto ou 

indireto, nem mesmo sob a forma de empréstimo ou adiantamento.

O código de Ética deve ser cumprido por todos os profissionais da empre-

sa, que adota e implementa as ações necessárias à sua eficaz aplicação 

e, quando necessário, aplica as medidas disciplinares cabíveis.

a organização não faz contribuições para campanhas políticas e entende 

que o seu código de Ética, pelos princípios nele estabelecidos, destacados 

acima, não admite o suborno nem outras práticas de corrupção.

mEcanIsmOs dE IdEnTIfIcaçãO dE nEcEssIdadEs 

das cOmunIdadEs

a coelba presta um serviço público que abrange todos os segmentos da 

sociedade. para manter um relacionamento saudável com as comunidades 

com que se relaciona, a empresa desenvolveu diversos mecanismos para 

ouvir as pessoas e, a partir da identificação das suas necessidades, definir 

as ações e projetos que devem ser realizados. 

O processo de definição das ações e projetos junto às comunidades inclui 

a participação das partes interessadas, sejam lideranças comunitárias, 

conselhos de consumidores, associações de bairros e de classes, poder 

público ou empresas de diferentes portes. 

Entre os principais mecanismos utilizados para identificação de necessida-

des das comunidades pela coelba, destacam-se:

“Um dos primeiros projetos do Fazcul-

tura a serem aprovados pela Coelba. Já 

são dez anos de parceria. A Picolino é o 

único projeto apoiado há dez anos pelo 

mesmo patrocinador. É um trabalho de 

muita aproximação e reconhecimen-

to em benefício da comunidade. Dá 

oportunidade das crianças conhecerem 

a arte do circo. Nós somos parceiros de 

verdade.”

ruy pinheiro

Escola picolino de artes circenses
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  houve 256 palestras de esclarecimento nas comunidades e 1.492 visitas aos poderes públicos;

  realização de reuniões e a formação de comitês ligados à responsabilidade socioambiental que envolveram os   

  stakeholders;

  foram feitas pesquisas que incluíram itens relacionados à responsabilidade social empresarial. através destas pesquisas, as 

  necessidades são identificadas e, posteriormente, trabalhadas no âmbito do comitê de responsabilidade social.

açõEs dE sEgurança para a cOmunIdadE 

a coelba promove eventos e campanhas publicitárias com o objetivo de sensibilizar seus clientes e a população em geral sobre o uso 

seguro da energia elétrica, buscando, através dessas ações, reduzir o número e a gravidade dos acidentes nas comunidades.

através de palestras proferidas por técnicos de segurança do trabalho da empresa são transmitidas noções de prevenção de acidentes 

e dos riscos do uso indevido da energia elétrica. Em 2006, mais de 5.785 pessoas dos municípios de salvador, vitória da conquista, 

juazeiro, feira de santana, barreiras e Itabuna participaram de 40 palestras. 

  Os eventos coelba ao seu lado, que são realizados em bairros da periferia dos grandes centros urbanos e em peque 

  nos municípios do interior do Estado. nestes, além de identificar necessidades e levantar as principais solicitações das

  comunidades, a empresa executa serviços na rede elétrica e apresenta palestras sobre uso eficiente e seguro da 

  energia elétrica, educação ambiental e variados temas nas áreas de saúde e cidadania. desde 2004, a compainha já 

  investiu r$ 829 mil na realização de 601 eventos coelba ao seu lado, que contaram com a participação de cerca de 

  300 mil pessoas. 

Eventos Investimentos (R$ mil)

EVENTOS COELBA AO SEU LADO

2004

200

327

131
183

270
319

2005 2006
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na maior parte dos projetos apresentados neste capítulo, a segurança é um tema que se faz presente através do seu conteúdo progra-

mático ou através do material de divulgação distribuído.

Em 2006, a coelba participou, juntamente com outras distribuidoras de energia do país, de uma campanha nacional de segurança desen-

volvida pela abradee. a ação consistiu no encaminhamento de releases sobre o uso seguro de energia elétrica para os diversos veículos de 

comunicação e na distribuição de folhetos educativos, cartazes e protetores de tomadas através das agências de atendimento próprio.

as ações de segurança realizadas pela empresa nas comunidades, ao longo de 2006, contribuíram efetivamente para a redução da 

gravidade dos acidentes em comparação com os anos de 2004 e 2005.

PRojEtoS CoM FoCo NA EdUCAção 
Investir em educação é um compromisso da coelba com as futuras gerações. a empresa elegeu este tema como um dos focos do Ener-

gia para crescer porque acredita que formar cidadãos conscientes é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. a educação 

produz resultados individuais, no que diz respeito à promoção da cidadania e capacitação profissional, e também sociais, ao promover a 

melhoria da qualidade de vida, através do acesso à informação e ao conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

a mETa para 2007 cOnsIsTE na rEalIZaçãO dE 50 palEsTras
para a cOmunIdadE Em TOdO O EsTadO.

TAXA DE GRAVIDADE DE ACIDENTES COM A POPULAÇÃO POR CHOQUE ELÉTRICO NA REDE

2004

3.896

2.035

820

2005 2006
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prOjETO faZunIvErsITárIO

a coelba contribui para a formação profissional de alunos egressos da 

rede pública de ensino, promovendo o acesso a instituições universitárias 

particulares através de bolsas de estudo. a iniciativa é vinculada ao projeto 

fazuniversitário, integrante do programa de Educação Tributária do Estado 

da bahia. com um custo de r$ 420 mil, em 2006, 50 alunos foram aten-

didos pelo projeto nos municípios de salvador, feira de santana, vitória da 

conquista, jequié, Itabuna, barreiras e lauro de freitas.

InTErnET na cOmunIdadE

Este projeto possibilita a pessoas de comunidades carentes o acesso à 

internet, facilitando a realização de pesquisas escolares, confecção de 

currículos e acesso a serviços de utilidade pública. O projeto acontece nas 

cidades de juazeiro, feira de santana e ribeira do pombal e beneficia 

cerca de 35 mil pessoas.

EnErgIa amIga

com ênfase no tema segurança no uso de energia elétrica, o Energia 

amiga é direcionado às crianças e aos adolescentes das escolas das 

redes públicas e privadas de todo o Estado da bahia. O projeto facilita 

a assimilação de temas importantes, utilizando uma linguagem lúdica, 

personagens divertidos e material paradidático. além disso, os professores 

envolvidos neste foram sensibilizados quanto ao uso seguro de energia 

elétrica para serem agentes multiplicadores da informação. Em 2006, o 

investimento de r$ 12 mil permitiu a realização de 57 eventos, com um 

total de 5.765 participantes, nas cidades de mutuípe, Ipiaú, Entre rios, 

bom jesus da lapa, Itaberaba, salvador, simões filho, vitória da conquis-

ta, feira de santana, juazeiro, barreiras e Itabuna. 
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META: PARA 2007 ESTÃO PREVISTOS 40 EVENTOS DO ENERGIA AMIGA
EM TODO O ESTADO DA BAHIA E A PARTICIPAÇÃO NA VIII BIENAL DO LIVRO. 

INSTALADOR DE PADRÃO DE ENTRADA

Em parceria com o Senai, a Coelba promoveu o curso de Instalador de Padrão de Entrada, voltado para pessoas da comunidade, com o 

objetivo de capacitá-las para a construção e reforma do padrão de entrada de energia elétrica nas unidades consumidoras ligadas em 

baixa tensão. O objetivo do projeto é aumentar o número de ligações na primeira visita. Ao final de 2006, registrou-se um total de 349 

pessoas treinadas, ao custo de R$ 35 mil.

FORMAÇÃO DE ELETRICISTAS EM REDE DE DISTRIBuIÇÃO

Este curso foi criado para suprir a carência de eletricistas de rede de distribuição existente no mercado, contribuindo, assim, para a ge-

ração de novos empregos. Após os estudos teóricos e práticos, através das diversas disciplinas, os participantes tornam-se capazes de 

realizar as atividades de construção, manutenção e operação de redes de distribuição, empregando os princípios básicos de segurança, 

relações interpessoais e meio ambiente.

O curso tem carga horária de 480 horas e é voltado para membros da comunidade que são encaminhados através de parcerias com 

ONGs. Em 2006, participaram também ex-integrantes do Programa Jovem Aprendiz. A certificação foi feita pela Escola de Engenharia 

de Eletromecânica da Bahia. Foram treinadas 16 pessoas, com investimento de R$ 28 mil. 

PROGRAMA EDuCAÇÃO PELA ARTE – PARCERIA COM O INSTITuTO AyRTON SENNA 

A Coelba e o Instituto Ayrton Senna firmaram uma parceria que beneficiou a 5.920 crianças e jovens com o programa Educação pela 

Arte, que promove o desenvolvimento humano por meio da arte. O programa, coordenado pelo Instituto, foi criado há sete anos e desde 

a sua implementação já atendeu a cerca de 50 mil crianças e adolescentes, de 19 ONGs, em oito Estados.

O investimento da Coelba, cujo valor foi de R$ 432 mil, destina-se às ONGs Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, Associação Pracatum de 

Ação Social e Instituto Oyá e deverá ser utilizado até o final de 2007.  
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Escola Pracatum

Nesta escola, voltada para a arte, a música impulsiona o processo de 

aprendizagem e formação geral. O projeto pedagógico tem como eixo o 

resgate da cultura local e as raízes nordestinas e brasileiras. Espera-se 

que, ao conhecer melhor sua cultura e raiz, os 240 jovens educandos 

possam valorizar e perpetuar os costumes e tradições da sua comunidade.

O conteúdo programático da escola é composto por oficinas de música 

e sociedade, prática de grupo, prática integrada, além de duas oficinas 

específicas, de literatura e estruturação musical e de técnica instrumental e 

arranjo. A carga horária semanal por aluno é de 12 horas.

Grupo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia

O Liceu de Artes e Ofícios trabalha com as múltiplas expressões da arte 

para desenvolver o potencial de crianças e jovens. Os recursos desta par-

ceria foram destinados ao seu grupo de teatro, composto por 32 jovens, 

14 dos quais cursando a universidade. Em 2006, o grupo comemorou 

os 10 anos do Projeto Cuida Bem de Mim, peça encenada em escolas 

públicas que aborda o tema da preservação das instalações e equipamen-

tos escolares. A comemoração contou com apresentações e oficinas com 

educadores e alunos de escolas públicas de Salvador, seguida de uma 

temporada de 15 dias em Recife.

Instituto Oyá

O Instituto Oyá educa crianças e adolescentes do bairro de Pirajá, periferia 

de Salvador, por meio da dança afro-contemporânea e percussão. Os 

recursos da parceria foram destinados à formação de gestores, educado-

res e jovens da organização. 
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O Instituto Oyá realiza oficinas de investigação do movimento (técnica de dança moderna e dança afro-brasileira), educação musical, edu-

cação para a cidadania e cultura afro-brasileira, com carga horária semanal de 15 horas. As oficinas visam ao desenvolvimento de uma 

linha educativa, contínua e múltipla, que permita o acontecimento do ato cultural e artístico como forma de expressão e comunicação.

Avaliação de resultados junto aos parceiros da Bahia

A avaliação de desempenho escolar dos alunos das instituições parceiras, realizada em 2006, mostrou que estas exercem uma influên-

cia positiva sobre os seus educandos: o índice de aprovação dos alunos dessas organizações está acima do índice de aprovação médio 

da rede pública do Estado.

ÍNDICE DE APROVAÇÃO DOS ALUNOS (%)

Pracatum

100 100

84

63

Liceu Oyá Rede Pública
Estadual

CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS POR INSTITUIÇÃO PARCEIRA
ORgANIzAÇÃO QUANTIDADE

Escola Pracatum 500
Instituto Oyá 370
Liceu de Artes e Ofícios da Bahia 5.050
TOTAL 5.920

ENERGIA PARA CRESCER
Balanço Social e Ambiental 2006 Coelba
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PRojEtoS Com FoCo NA CultuRA 

A cultura é um agente transformador da sociedade que promove a inclusão social e gera empregos e renda. A Coelba considera estes 

fatores peças fundamentais para o desenvolvimento sustentável e para a formação da cidadania. Por isso, patrocina, através das leis de 

incentivo à cultura, projetos de teatro, música, literatura, circo e de resgate das manifestações populares, realizados na capital e no in-

terior. Dessa forma, a empresa beneficia artistas, produtores e a população, que passa a ter mais cultura no seu dia-a-dia. Nos últimos 

10 anos, mais de um milhão de pessoas tiveram acesso a esses projetos.

Em 2006, a Coelba investiu, através do FazCultura14, R$ 1,4 milhão no patrocínio de nove projetos. uma das condições para aprovação 

do projeto é a sua contrapartida social, que deve incluir itens como o acesso gratuito do público, convites para estudantes da rede 

pública de ensino, apresentações com renda revertida para instituições carentes, entre outros.

DOMINGuEIRAS 2006 - 2007 (RESGATE DE MANIFESTAÇõES POPuLARES)

O Projeto Domingueiras promove eventos culturais que têm como referência as filarmônicas e as manifestações populares, culturais 

e artísticas existentes nos municípios do interior do Estado. Nos eventos, além de apresentações das filarmônicas locais, acontecem 

desfiles de manifestações culturais; feiras de artesanato e workshops de música instrumental, canto-coral, dança e teatro, ministrados 

por renomados professores, atores, coreógrafos e músicos da Bahia.

HOJE TEM ESPETáCuLO (CIRCO)

O projeto Hoje Tem Espetáculo consiste na realização, ao longo do ano, de 10 espetáculos de circo dirigidos a alunos do ensino funda-

mental das escolas públicas e comunitárias de cidades do interior da Bahia. Além de difundir a arte circense no interior do estado, o 

projeto garante a esses jovens o acesso à arte, cultura, ao lazer, entretenimento e a informação através dos espetáculos, que trazem 

temas ligados à segurança com o uso da energia e à cidadania. 

TODO MuNDO VAI AO CIRCO (CIRCO)

Pelo nono ano consecutivo, a Coelba patrocina este projeto que é realizado pela Companhia de Circo Picolino. Dirigido a alunos do 

ensino fundamental de escolas públicas e comunitárias, o Todo Mundo Vai ao Circo é composto por 16 espetáculos de circo com temas 

14. Lei estadual de incentivo à cultura.
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ligados à educação e à cidadania. Para os alunos que vêm assistir aos 

espetáculos, a arte circense, a vivência cultural e as informações refe-

rentes ao uso e aos cuidados com a energia elétrica provomem uma rica 

experiência. Desde o seu início, o projeto já realizou apresentações para 

mais de 120 mil crianças e adolescentes.

IRMÃ DuLCE, O ANJO AzuL (TEATRO)

Montagem teatral sobre a vida e a obra de um dos maiores ícones brasilei-

ros, Irmã Dulce. O espetáculo é encenado num antigo cine-teatro, espaço 

que abrigará a futura Igreja Irmã Dulce. A realização deste projeto contribui 

para a continuidade do trabalho das Obras Sociais Irmã Dulce e para o for-

talecimento da identidade cultural brasileira. A peça resgata personagens 

que fazem parte da história nacional e valoriza a cultura nordestina através 

de seus principais representantes.

O SAPATO DE MEu TIO (TEATRO)

Esta peça teatral explora a linguagem gestual para contar a história de um 

palhaço e seu aprendiz, que vivem numa carroça como nômades. Entre 

apresentações de números circenses, sem que as personagens troquem 

uma só palavra, o público é apresentado a uma verdadeira homenagem 

ao ofício do palhaço. Os temas da passagem do tempo e da aprendizagem 

são explorados através do drama e da comédia.

NA TRILHA DO SOL (TEATRO)

Esta peça é sobre um grupo de contadores de histórias que chega com 

a sua carroça mambembe, com figurinos, bonecos e músicas, e conta a 

lenda do dia e da noite. A história é dirigida a crianças de bairros periféricos
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da cidade de Vitória da Conquista e transmite valores como perseverança, confiança, determinação, cooperação, comunicação, 

humildade e respeito a todas as criaturas da natureza. Ao todo, foram realizadas 20 apresentações gratuitas, em palcos de auditórios e 

teatros de escolas públicas, atingindo um público estimado em 10 mil expectadores. 

VILA NOVOS NOVOS II (OFICINAS DE TEATRO)

Por intermédio deste projeto, a Companhia Novos Novos promoveu a inclusão social e o fomento à cultura através da formação profis-

sional nos ofícios do teatro de 20 jovens aprendizes, com idade entre 15 e 18 anos, moradores de comunidades periféricas. Inicialmente 

foi realizada a Oficina Artística de Teatro, Iluminotécnica e Cenotécnica, durante três meses; em seguida, os jovens participaram dos 

ensaios do espetáculo Diferente, pra todo sempre?, integrando o processo de criação e montagem do espetáculo, exercendo funções de 

ator, operador de luz, contra-regra e assistente, e finalmente a peça foi apresentada, com temporada no Teatro Vila Velha.

TEATRO VAI AOS BAIRROS (TEATRO)

Desenvolvido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, este projeto oferece à população 

de baixa renda o acesso a produções teatrais, ao tempo em que fortalece o mercado de trabalho dos grupos de teatro da cidade, por 

meio da apresentação de duas peças por mês em bairros populares. As peças selecionadas são de grupos com trajetória conhecida e 

produção estável, de forma a colaborar com a sua manutenção e contribuir para o surgimento de novos grupos.

VI ENCONTRO DE FILARMôNICAS (MúSICA)

Concebido para comemorar os 100 anos de história, arte e cultura da Sociedade Filarmônica Minerva, o Encontro de Filarmônicas 

é promovido desde 2001 e é considerado o maior e mais emocionante episódio cultural da região de Morro do Chapéu. Este projeto 

tornou-se um referencial de resistência e alternativa à massificação da mídia e de resgate, preservação e consolidação das filarmônicas, 

maestros, regentes e músicos, favorecendo, ainda, o surgimento de novos talentos na arte musical.
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PRojEtoS lIGAdoS À ENERGIA ElÉtRICA

O Energia para Crescer também contempla projetos ligados ao próprio negócio da Coelba que contribuem para a inclusão social e o de-

senvolvimento sustentável de diversas comunidades. Tendo sempre como fundamento o estímulo ao uso produtivo e eficiente de energia 

elétrica, os projetos contribuem para despertar as comunidades para suas próprias potencialidades, proporcionando resultados positivos 

para milhões de baianos. Como exemplos de ações dessa natureza bem-sucedidas podem ser citados os programas de universalização, 

Luz para Todos, Energia Local Organizada e Sustentável (ELOS), Agente Coelba, entre outros.

PROGRAMA NACIONAL DE uNIVERSALIzAÇÃO DE ACESSO E uSO DA ENERGIA ELéTRICA

Este é o maior programa de eletrificação já realizado no País. Tem como objetivo levar energia a todos os lares brasileiros. Até o ano 

de 2008, o programa ligará cerca de 420 mil lares baianos à rede elétrica através das suas duas vertentes: a urbana, conhecida como 

o Programa de universalização, e a rural, o Programa Luz para Todos. A universalização consiste no atendimento da meta de ligações 

estabelecida pela Aneel, para cada município, com base em informações fornecidas pelo IBGE.

Até o final de 2006, 57 municípios foram considerados universalizados, por terem sido atendidas suas respectivas metas de ligações.

PROJETOS CULTURAIS PATROCINADOS PELA COELBA EM 2006

PROJETO
VALOR DO

PATROCíNIO (R$)
MUNICíPIOS ExPECTADORES APRESENTAÇõES

Domingueiras  349.924,16 
Camacã, Catu, Cícero Dantas, Cruz das Almas, 
Jeremoabo, Lençóis, Livramento de Nossa Senhora, 
Paramirim, São Félix e Senhor do Bonfim

120.000 460

Hoje Tem Espetáculo  187.485,25 Bom Jesus da Lapa, Entre Rios, Ipiaú, Itaberaba e Mutuípe  8.000 10
Irmã Dulce, o Anjo Azul  187.208,70 Salvador  10.000 36
Na Trilha do Sol  67.294,00 Vitória da Conquista  3.000 24
O Sapato de Meu Tio  175.163,11 Salvador  8.500 60
Teatro vai aos Bairros  111.060,01 Feira de Santana  10.000 20
Todo Mundo Vai ao Circo  187.337,19 Salvador  13.000 16
VI Encontro de Filarmônicas  28.635,40 Morro do Chapéu 9.000 18
Vila Novos Novos  101.865,62 Salvador  3.790 10
TOTAL 1.395.973,44 19 185.290 654
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Devido à concentração de consumidores nas zonas urbanas e à grande dispersão na área rural, na Bahia, o Programa Luz para Todos é 

bem mais forte e expressivo, concentrando o maior número de obras. 

Programa Luz para Todos 

O Luz para Todos é a vertente rural do Programa de universalização. Integrado a outros programas sociais e de desenvolvimento rural, 

o Luz para Todos pretende assegurar que o esforço de eletrificação do campo irá contribuir para o aumento da renda e a inclusão social 

da população beneficiada. O Programa prioriza o atendimento aos municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da 

média do Estado e localidades com atendimento energético inferior a 50%.

Na Bahia, a meta do Luz para Todos é ligar, até 2008, 360 mil domicílios rurais à rede elétrica, 85% do total de ligações do Programa 

de universalização, o que irá favorecer cerca de 1,8 milhão de pessoas. Em 2006, o Programa contou com R$ 359 milhões, sendo R$ 

110 milhões investidos pela Coelba, R$ 225 milhões pelo Governo Federal e R$ 24 milhões pelo Governo Estadual. 

MUNICÍPIOS UNIVERSALIZADOS NA BAHIA

2004 2005 2006

5
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40
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Em junho de 2006, o programa alcançou a expressiva marca de 100 mil ligações na Bahia, no Povoado de Boa Vista/Mundel, zona 

rural do município de Santo Estevão. A solenidade de inauguração contou com a presença do Presidente da República, do Presidente do 

Grupo Neoenergia e do Presidente da Coelba, além de várias outras representações ligadas à política e ao setor elétrico do país. Ao final 

do ano, mais de 345 mil pessoas, de 73 mil famílias, passaram a ter acesso a energia elétrica.

PARA 2007, A COELBA TEM COMO META REALIzAR 91 MIL LIGAÇõES RuRAIS,
QuE IRÃO BENEFICIAR MAIS DE 400 MIL PESSOAS.

RESULTADO DO PROgRAMA LUz PARA TODOS NA BAHIA
DISCRIMINAÇÃO 2004 2005 2006

Nº de Ligações 5.227 58.010 73.029
Nº de Obras 91 2.427 2.979
Nº de Postes Instalados 10.557 102.176 177.267
População Beneficiada 25 mil 275 mil 345 mil
Potência Instalada (kVA) 9.062 94.476 103.538
Redes Construídas (km) 915 8.610 12.000

Gov. Federal Gov. Estadual Coelba

INVESTIMENTOS NO PROGRAMA LUZ PARA TODOS (R$ MIL)
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Todo esse trabalho vem sendo executado pela Coelba de maneira total-

mente responsável ambiental e socialmente. Das três mil obras concluídas 

pelo Programa Luz para Todos em 2006, apenas 112 (4%) precisaram de 

estudos ambientais. Isto significa que 96% das obras, através da correta 

escolha de traçados, beirando estradas, desviando de vegetação nativa, 

puderam ser construídas sem supressão da flora local. Este é um dos 

maiores desafios da distribuidora: garantir uma Produção Mais Limpa. 

Do total das ligações, 3.851 foram executadas através de sistemas foto-

voltaicos. A tecnologia solar mostrou-se economicamente mais viável para 

o atendimento aos clientes rurais mais distantes da rede de distribuição, 

cujo custo de interligação seria muito elevado.

AÇõES JuNTO A COMuNIDADES INDÍGENAS

Promover segurança, conforto e dignidade e melhorar a economia local 

são os objetivos do Projeto de Reforma das Instalações Elétricas de Mora-

dias Indígenas das regiões nordeste, sul e oeste da Bahia. 

No município de Banzaê, cerca de 450 famílias de índios Kiriri de diversas 

aldeias foram beneficiadas com a reforma do padrão de entrada de ener-

gia em 380 residências, substituições das instalações elétricas internas 

de 290 moradias, distribuição de mais 1,2 mil lâmpadas fluorescentes 

econômicas. Todas as unidades foram cadastradas no Programa de Tarifa 

Social (Baixa Renda) e no Programa Social do Governo Federal. Após 

este trabalho, cerca de 60% das famílias estão pagando sua contas no 

prazo ou negociando suas dívidas com a Coelba. Foram contratados dois 

índios das comunidades para efetuar leituras de consumo, consertos de 

pequenos defeitos e entrega de contas.
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Além disso, mais de 390 famílias dos povos indígenas também foram be-

neficiadas com a chegada de energia elétrica em suas moradias, através 

do Programa Luz para Todos. Dessas famílias, 341 pertencem à comuni-

dade indígena Pataxós dos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz de 

Cabrália, no sul da Bahia, e 51 à comunidade Kiriri, dos municípios de Gló-

ria e Ibotirama. No total, foram investidos R$ 664 mil, sendo construídos 

mais de 10 quilômetros de redes primária e secundária.

A redução do desperdício de energia e o estímulo à sustentabilidade 

econômica através das atividades artesanais são duas outras importantes 

conseqüências desta iniciativa. A Fundação Nacional do Índio (Funai) e os 

Governos Federal e Estadual são parceiros da Coelba neste projeto.  

ENERGIA LOCAL ORGANIzADA E SuSTENTáVEL (ELOS)

A Coelba constatou que a maioria dos consumidores beneficiados pelo 

Programa Luz para Todos não dispõe de renda suficiente para pagar 

as contas de energia. Em comunidades muito carentes, observou-se 

que, após o consumo de dois meses, os clientes deixaram de pagar as 

contas. Pela experiência vivenciada pela empresa em outros programas 

de eletrificação, era necessária a articulação com outros agentes, para 

que fosse impulsionado o desenvolvimento regional. A disponibilização de 

energia elétrica, em conjunto com a implantação de projetos educacionais, 

linhas de crédito e postura empreendedora, estimulam o desenvolvimento 

sustentável, gerando mais renda e inclusão social, fatores importantes 

para a transformação dessa realidade.
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Criado em 2005 com o objetivo de estimular o uso produtivo de energia elétrica no sentido de gerar renda e contribuir para o desen-

volvimento sustentável das comunidades beneficiadas pelo Programa Luz para Todos, o Projeto ELOS – Energia Local Organizada e 

Sustentável é uma maneira de fomentar o crescimento, despertando as comunidades para a suas próprias potencialidades. 

Os projetos são selecionados com base em aspectos econômicos, ambientais, sociais e culturais, a exemplo do Índice de Desenvol-

vimento Humano (IDH) nas regiões recentemente eletrificadas pelo Programa Luz para Todos e em comunidades carentes já eletri-

ficadas, bem como através de indicação por parte de entidades parceiras ou de gestores de atendimento. Após o enquadramento 

nos critérios de análise da atividade, a cooperativa e/ou associação interessada encaminha um projeto básico, conforme modelo 

definido, contendo informações importantes para a tomada de decisão e os recursos solicitados. Finalmente, os projetos aprovados 

são contratados e monitorados.

Em 2006, foram contemplados um centro de resfriamento e comercialização de leite, em Pintadas; uma minifábrica de frutas nativas da 

caatinga, em Sento Sé; as instalações de beneficiamento de sisal e uma usina de reciclagem de lixo, na localidade de São Domingos; 

uma fábrica de caixa d’água e uma indústria de papel, em Feira de Santana; uma indústria de cordões de sisal, em Valente; e um centro 

de artesanato de bordado, em Santa Rita de Cássia. Esses projetos contaram com mais de R$ 263 mil e beneficiaram 494 famílias. 

Foram implantados em parceria com o Banco do Brasil, Sebrae, Ministério de Minas e Energia, Eletrobrás, Chesf, Movimento João de 

Barro, Winrock e Governo da Bahia e vão proporcionar um futuro melhor para os moradores das comunidades contempladas.

Além disso, a empresa deu continuidade à ação iniciada em 2005 junto ao grupo de tecelagem da Associação de Mulheres Empreende-

doras da Comunidade do Caritá, no município de Jeremoabo, que recebeu máquinas e equipamentos, apoiando a comercialização. 

A Coelba distribuiu produtos fabricados pela associação, como brindes de final de ano, e indicou-os para outras empresas e entidades.

Nas comunidades em que foram implantados os projetos verificou-se que a inadimplência é 29% menor e o consumo 30% maior que a 

média do Programa Luz para Todos.
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Premiação do Coelba ELOS Mulher

Com o objetivo de homenagear as mulheres que se destacaram pelos seus exemplos de vida e tiveram participação fundamental na 

criação dos projetos que promoveram o desenvolvimento sustentável e se tornaram uma fonte de renda para as comunidades, em 2006 

foi criado o Prêmio Coelba ELOS Mulher.

A líder da Associação Comunitária de Artesanato de Malhada Grande, em Paulo Afonso, Fernandina Bezerra de Souza, foi a grande 

vencedora da primeira edição do Prêmio. A associação liderada por Fernandina trabalha com tecelagem, ofício transmitido de geração a 

geração há mais de 120 anos, empregando diretamente 29 pessoas e beneficiando mais de 150. Sua produção mensal é de cerca de 

mil peças, confeccionadas em teares manuais com a utilização de fibra de algodão tingido ou na cor natural.

Jovita Gonçalves da Cruz, da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, em uauá e Curaçá, e Rosângela Aragão Guimarães, da 

Associação dos Artesãos de Palha de Iaçu, ficaram com o segundo e terceiro lugares, respectivamente. As vencedoras receberam 

troféus e certificados, além de uma premiação em dinheiro, que, de acordo com o regulamento do Prêmio, deve ser aplicado na compra 

de equipamentos e/ou em obras de melhoria da associação. 

PROGRAMA DE EFICIêNCIA ENERGéTICA

O Programa de Eficiência Energética do ciclo 2005/2006 foi aprovado pela Aneel em outubro de 2006. No exercício, também tiveram 

continuidade projetos referentes aos ciclos de 2003/2004 e 2004/2005:

Projeto Agente Coelba

Instituído em 1999, o Projeto Agente Coelba tem como objetivo orientar consumidores de baixa renda sobre o uso eficiente de energia 

elétrica, segurança em instalações internas e tarifa social de energia, buscando ainda adequar o valor da conta de energia à capacidade 

de pagamento desses usuários. Os agentes, que são escolhidos entre os jovens com idade acima de 18 anos, moradores da comuni-

dade, prestam ainda o atendimento comercial, através da oferta de serviços como financiamento do padrão de entrada, cadastramento 

na tarifa social, ligação nova, religação, regularização de ligações clandestinas, parcelamento de débitos, alterações cadastrais etc. Em 

algumas residências, os agentes ainda indicam a substituição da fiação interna e de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluores-

centes econômicas.
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O Projeto também fortalece a parceria com as comunidades, servindo como um canal de informação e relacionamento da Coelba. 

Desde o seu início, o Projeto vem sendo desenvolvido em parceria com a ONG Coordenação para o Desenvolvimento e Morada Humana 

(CDM), responsável pela seleção das pessoas, que são treinadas pela Coelba para prestar atendimento aos moradores das comunida-

des. Assim, o Agente Coelba também contribui para a geração de emprego e renda para as comunidades. 

Em 2006, o Projeto recebeu investimentos de R$ 1,6 milhão, empregando 103 jovens de 65 comunidades de baixa renda da Região 

Metropolitana de Salvador, atendendo a aproximadamente 120 mil domicílios. 

INVESTIMENTO NO AGENTE COELBA (R$ MIL)

2004 2005 2006

5.654

1.777 1.576

Beneficiados (em mil) Comunidades atendidas Agentes

NÚMEROS DO AGENTE COELBA

2004 2005 2006
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Doação de Refrigeradores

Com a implementação do Projeto Agente Coelba na cidade de Salvador foi possível iniciar a análise do perfil socioeconômico e de 

consumo de energia elétrica dos clientes de comunidades populares atendidas pelo Projeto. 

Os estudos elaborados identificaram como as principais causas do consumo elevado a falta de informação sobre o uso racional de 

energia elétrica, instalações elétricas precárias, utilização de refrigeradores em péssimo estado de conservação e construções sem 

ventilação e iluminação natural. 

Com base no resultado desses estudos, foi concebido o projeto que promove a substituição de refrigeradores usados por refrigeradores 

novos com selo Procel/Inmetro. A partir do mês de julho, foram substituídos 5.174 refrigeradores de moradores de 62 bairros populares 

de Salvador e Região Metropolitana. Um dos resultados do projeto é a redução do desperdício de energia, da inadimplência, das perdas 

de energia elétrica e das ligações clandestinas. 

Um convênio com o Ministério do Meio Ambiente permitiu o recolhimento do gás Freon R-12 (CFC12) das geladeiras substituídas através 

de máquinas especializadas, evitando que o descarte fosse feito de forma inadequada, o que causaria danos ao meio ambiente. Foram 

recolhidos 131,12 kg de CFC12, já tratados por empresa especializada. Outro parceiro da promoção foi o Governo Estadual, que isentou 

o pagamento do ICMS das geladeiras, possibilitando que a economia fosse reinvestida na aquisição de novos aparelhos. 

Os recursos das vendas das sucatas das geladeiras substituídas serão destinados a projetos de geração de emprego e renda desenvol-

vidos para as comunidades populares. O total investido em 2006 foi de R$ 7,88 milhões. 

De janeiro a dezembro de 2006, foram analisados 181.197 contratos, 3.020 referentes a clientes benefiados pelo projeto. O consumo 

médio, em dezembro, dos clientes que trocaram de geladeiras, sofreu uma redução de 16,73% em relação aos clientes que não troca-

ram e de 24,37% quando comparado com o consumo de janeiro do mesmo ano. A eficácia total do projeto será constatada através do 

acompanhamento do consumo, tomando-se como base a média dos 12 meses anteriores, comparada com a média do consumo dos 12 

meses posteriores à aquisição dos equipamentos. 
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SOS Energia – A Corrente da Vida

O projeto, direcionado para as comunidades de baixa renda do interior do Estado da Bahia, tem duas frentes de intervenção: a formação 

de professores e realização de palestras para os pais dos alunos e comunidade em geral sobre o uso eficiente de energia elétrica, e a 

distribuição de lâmpadas fluorescentes compactas e refrigeradores entre as famílias cadastradas.

Os objetivos do projeto, ao serem implementadas ações de uso eficiente da energia, são:

  Promover mudanças de atitude e comportamento dos integrantes da comunidade, conscientizando-os quanto à necessi- 

  dade do uso racional de energia elétrica e do uso de equipamentos eficientes (lâmpadas fluorescentes compactas e   

  refrigeradores, ambos com Selo Procel);

  Formar multiplicadores dos conteúdos conceituais, atitudinais e comportamentais, com o foco na temática “Uso Racional da 

  Energia Elétrica”;

CONSUMO KWh MÉDIO POR MÊS
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  Fortalecer o uso de equipamentos eficientes nas residências  

  e conscientizar os cidadãos sobre a importância de se man- 

  ter os hábitos saudáveis de uso racional de energia elétrica.

Além dos aspectos educacionais relativos ao uso de energia elétrica, o 

projeto contribui para o desenvolvimento de atitudes favoráveis à preserva-

ção dos recursos naturais e do meio ambiente.

Assim como o Projeto Agente Coelba, a iniciativa foi implantada em 1999 

com o objetivo de capacitar educadores da rede pública de ensino, segun-

do a perspectiva da educação ambiental, para conscientizar seus alunos 

quanto à importância da utilização de energia elétrica e dos recursos 

ambientais sem desperdício.

Ao longo desse tempo, a Coelba vem aprimorando a proposta pedagó-

gica de formação de educadores, visando capacitá-los a transmitir os 

conceitos e disseminar novos hábitos de uso eficiente de energia elétrica 

aos seus alunos. 

O SOS Energia – A Corrente da Vida aborda os seguintes temas: 

  A produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e 

  o meio ambiente;

  Visão ética da relação Coelba-cliente;

  Cidadania;

  Combate ao desperdício de energia elétrica.

“Dentro da própria escola as crianças 

fiscalizam as lâmpadas que ficam acesas 

durante o recreio e chegam a dizer: “Pro-

fessora, olhe para aí, está gastando ener-

gia, está saindo do meu bolso!”. Outro 

dia, um grupo de alunos se manifestou 

de tal forma que conseguiu fazer com que 

um rapaz, que pretendia fazer um ‘gato’, 

descesse do poste de energia. Esse pro-

jeto mexe com toda a escola, a família, 

a comunidade. É uma forma de desper-

tar; nós fazemos com que as crianças 

cheguem em casa e estimulem os pais a 

não praticarem o furto de energia, a não 

desperdiçar, a saber lidar com os riscos 

que a energia elétrica pode oferecer; elas 

se tornam multiplicadores.”

Nildelia Silva e Alixandra Rachel

Professoras participantes

do Projeto SOS Energia

Nildelia Silva
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A obtenção de economia de energia elétrica nos domicílios dos alunos qualifica-os como multiplicadores desse conhecimento, diante da 

família e da comunidade de origem. Todos os profissionais treinados recebem um certificado, que lhes atribui o título de multiplicadores 

do projeto SOS Energia. Entre 1999 e 2006, o projeto atendeu em torno de 77,8 mil educadores e estudantes de 334 escolas de 22 

municípios. Em 2006, o projeto beneficiou 180 educadores do ensino fundamental de 36 escolas da rede municipal de ensino e cerca 

de 6 mil alunos, com um investimento de R$ 401 mil. Os municípios beneficiados foram: Porto Seguro, Alagoinhas, Santo Amaro, Cruz 

das Almas e Maragogipe. 

Gestão Energética Municipal 

O projeto fornece equipamentos de informática e capacita funcionários municipais para acompanhar, detalhadamente, o consumo de 

energia elétrica das diversas unidades do município e identificar o potencial de redução do consumo através do uso racional de energia 

elétrica. O valor total previsto do projeto é de R$ 248 mil, dos quais R$ 111 mil foram investidos, em 2006, nos municípios de Lençóis, 

Valença, Cruz das Almas e Cachoeira.

Escritório de Arquitetura 

Desenvolvido pelo sexto ano consecutivo em parceria com a Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Salvador (Unifacs), o projeto coloca a experiência técnica e a força de trabalho de professores e alunos à disposição de segmentos da 

população que não têm acesso a determinados serviços nem a informações sobre uso racional de energia elétrica. O projeto beneficia 

os moradores de bairros populares da Região Metropolitana de Salvador com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. O valor 

total previsto do projeto é de R$ 88 mil, dos quais R$ 60 mil foram investidos em 2006.

Escritório de Engenharia

De forma semelhante ao Escritório de Arquitetura, este projeto contempla o atendimento prioritário aos moradores de favelas e ocu-

pações da Região de Feira de Santana com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. O projeto vem sendo desenvolvido pela 

Coelba em parceria com a Coordenação do Curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Do total 

previsto, R$ 78 mil, foram investidos, nos últimos dois anos, R$ 56 mil, sendo R$ 27 mil em 2006. 
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Projeto de Eficiência Energética da Empresa Municipal de Saneamento Ambiental (EMASA)

Este projeto tem como objetivo identificar e implementar ações de eficiência energética nas instalações da EMASA, com a finalidade de 

reduzir o consumo anual de energia em 534 MWh e a demanda em 81 kW. O valor total previsto é de R$ 499 mil, sendo investidos em 

2006 R$ 249 mil.

Projetos de Eficiência Energética em Hospitais e Entidades Filantrópicas

Foram beneficiadas com a implantação de ações diversas de eficiência energética as seguintes instituições:

  Santa Casa de Misericórdia de Itabuna

  Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista

   Maternidade Albert Sabin

  Hospital Geral Clériston Andrade

  Hospital São Rafael Monte Tabor

  Instituto de Previdência de Salvador

O investimento total previsto é de R$ 3,71 milhões, tendo sido investidos R$ 313 mil em 2006. 

Difusão, Treinamento e Capacitação de Profissionais da Indústria Baiana em Eficiência Energética

Desenvolvido em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o projeto visa promover a eficiência energética no setor 

industrial do Estado da Bahia, treinando e capacitando profissionais da pequena, média e grande indústria. O valor total previsto é de R$ 

795 mil, sendo investidos, desde 2005, R$ 148 mil, dos quais R$ 58 mil em 2006.

Projetos de Eficiência Energética para Indústrias 

Contemplam diagnóstico, projeto executivo e implementação de ações de redução do desperdício de energia elétrica em quatro indús-

trias do Estado, com previsão de redução do consumo de 2.443 MWh e da demanda de 321 kW. O valor total do investimento é de R$ 

3,3 milhões, tendo sido aplicados R$ 170 mil em 2006. 
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Projetos de Eficiência Energética Diversos

Ações de eficiência energética na Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, nos semáforos à LED para a Prefeitura do 

Salvador e implantação do Centro de Eficiência Energética, entre outros.

PESqUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLóGICO E CIENTíFICO

A Coelba investe cerca de 65% dos recursos do seu Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Científico em instituições 

de pesquisa baianas. Isso vem permitindo que essas instituições melhorem suas infra-estruturas, com a aquisição de modernos equi-

pamentos de laboratório e de informática, como também propiciando uma maior capacitação e desenvolvimento de recursos humanos, 

pelo financiamento de bolsas de estudo e desenvolvimento de teses de mestrado. 

O programa é realizado em ciclos anuais, cujos projetos e orçamentos são submetidos à aprovação da Aneel. Em 2006, a Coelba 

investiu R$ 3,77 milhões em projetos de pesquisa de interesse específico da empresa que permitiram concluir projetos dos ciclos 

2003-2004 e 2004-2005 e desenvolver o programa do ciclo 2005-2006, que foi encaminhado à Aneel e obteve a aprovação para 

ser iniciado em 1º de dezembro de 2006. Mais R$ 5,99 milhões foram investidos em projetos relacionados com a contribuição para o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Governo Federal.

Em 2006, foram destaques os projetos voltados para inovação tecnológica na área de qualidade e confiabilidade do sistema elétrico, 

beneficiada com 38,1% dos recursos, na área de planejamento e operação, onde foram aplicados 30,9 % dos investimentos, e na área 

de supervisão, controle e proteção, que contabilizou 14,6% dos recursos aplicados.

Como exemplos de projetos tecnológicos dessas áreas de investimento, concluídos em 2006, destacaram-se:

  Dispositivo de proteção para cargas sensíveis às variações de tensão de curta duração;

  Protótipo de calibrador de medidores de energia elétrica em campo;

  Sistema georreferenciado para localização de falta;

  Aplicativo para previsão de mercado em pontos de suprimento e subestações;

  Tecnologia para diagnóstico de emendas em cabos energizados.
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O Ciclo 2005-2006, iniciado em 1º de dezembro de 2006, contempla o desenvolvimento dos seguintes projetos tecnológicos:

  Sensores inteligentes para detecção de faltas em linhas aéreas com PLC;

  Calibrador de medidores de energia elétrica em campo;

  Equipamento para cadastro de equipamentos via PDA;

  Metodologia de planejamento de subestações urbanas;

  Medidor de impedância de aterramento em subestações energizadas;

  Sistema robotizado para detecção de falhas em emendas de cabos;

  Avaliação do ciclo de vida de componentes do sistema elétrico;

   Ferramenta de otimização do relacionamento da central de teleatendimento.

ENvolvImENto Com A Ação SoCIAl

O envolvimento da Coelba com a ação social antecede todos os seus projetos de responsabilidade social. A empresa elegeu como par-

ceiras algumas instituições que prestam relevantes trabalhos nas áreas de educação e saúde junto a crianças, jovens, adultos e idosos 

de baixa renda ou em situação de risco. Em 2006, a Coelba investiu R$ 767 mil em benefício das seguintes entidades: 

  Associação Obras Sociais Irmã Dulce 

  Projeto Axé 

  Liga Bahiana Contra o Câncer

  Organização do Auxílio Fraterno 

  Centro Espírita Caminho da Redenção 

  Centro Espírita União, Amor e Luz – Allan Kardec 

  Instituto de Cegos da Bahia

  Casa de Apoio e Assistência ao Portador do Vírus HIV (Caasah) 

  Irmãs Franciscanas
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INSTITUIÇÃO FORMA DE ATUAÇÃO
ATENDIMENTOS EM 

2006
PÚBLICO-ALVO

Caasah
Presta assistência ao portador do vírus HIV, através da utilização de infra-estrutura, 
valorizando a qualidade de vida do ser humano.

215 Portadores do vírus HIV

Centro Espírita Caminho 
da Redenção

Esta instituição desenvolve trabalhos na área educacional, mantendo unidades de 
ensino formal e de cursos de tapeçaria, cerâmica, marcenaria e outros, e na área 
assistencial atendendo a famílias, idosos, adolescentes, adultos e crianças.

3.000
Moradores do bairro de Pau da Lima 
e adjacências

Centro Espírita União, 
Amor e Luz - Allan 
Kardec

Desenvolve ações de cidadania, educação, promoção social e espiritual. 462
Moradores do Nordeste de Amaralina, 
em sua maioria jovens em situação 
de risco, de baixa escolaridade

Instituto de Cegos Trabalha há 74 anos com crianças e jovens cegos ou com baixa visão, com o objetivo 
de incluí-los na sociedade através da educação. 325 Jovens de 0 a 21 anos de todo 

o Estado da Bahia

Irmãs Franciscanas Realizam ações de formação educacional de crianças e adolescentes. 243
Alunos no ensino fundamental (faixa 
etária de 7 a 14 anos) e alunos na educação 
infantil (faixa etária de 2,5 a 6 anos)

Liga Bahiana 
Contra o Câncer (Hospital 
Aristides Maltez)

O Hospital Aristides Maltez destaca-se nacionalmente na luta contra o câncer, sendo 
um centro de excelência no tratamento desta doença. Possui 200 leitos, sendo 10 de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) humanizada, com um movimento diário em seus 
ambulatórios de 2.500 pacientes.

1.700.000 
procedimentos

99,6% de pacientes do SUS, egressos 
de 351 municípios da Bahia, além de 
pacientes oriundos de Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Pará, Maranhão, 
Vitória e Minas Gerais

Obras Sociais Irmã Dulce
A unidade de atendimento educacional das Obras Sociais Irmã Dulce, o Centro 
Educacional Santo Antônio (CESA), atende a crianças e adolescentes matriculados da 
1ª à 8ª série do ensino fundamental.

800

Crianças e jovens de 5 a 21 anos em 
situação de risco, moradoras do município 
de Simões Filho e outros da Região 
Metropolitana

Organização do Auxílio 
Fraterno - OAF

Possui um campo de ação composto por diversos atendimentos: abrigo residencial, 
áreas de saúde, centros educacionais, programa de desenvolvimento comunitário, 
inclusão digital, desenvolvimento de pessoal, oficinas produtivas e centro de 
manutenção predial.

1.70015 Crianças, adolescentes, jovens e adultos

Projeto Axé

Tem como eixo central o processo de educação de rua que estimula a saída das 
crianças e dos jovens do ambiente de risco para que ingressem em unidades 
educativas e espaços pedagógicos, onde têm acesso a diversas atividades 
(alfabetização, empresas educativas, atividades lúdicas, artísticas, culturais).

6.403 Crianças e jovens de 5 a 24 anos

15. Não está contemplado o montante de jovens que realizaram visitas ou foram beneficiados por algum atendimento específico.
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COMUNIDADE

Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno 2006 2005 2004

Número de reclamações da comunidade – impactos causados pelas atividades da empresa 0 0 0

Tarifa de baixa renda 2006 2005 2004

Número de clientes/consumidores com tarifa de baixa renda 2.179.291 2.002.605 1.913.368

Total de clientes/consumidores com tarifa de baixa renda em relação ao total de clientes/consumi-
dores residenciais (%) 63 64 64

Envolvimento da empresa com ação social 2006 2005 2004

Recursos aplicados em educação (R$ Mil) 1.366 743 774
Recursos aplicados em saúde e saneamento (R$ Mil) 228 406 1.015
Recursos aplicados em cultura (R$ Mil) 1.400 3.992 2.311
Outros recursos aplicados em ações sociais (R$ Mil) 204.719 153.352 43.079

Valor destinado à ação social (não incluir obrigações legais, nem tributos, nem benefícios vinculados 
à condição de funcionários da empresa) (R$ Mil) 4.918 6.518 5.347

Do total destinado à ação social, percentual correspondente a doações em produtos e serviços (%) 3 1 4
Do total destinado à ação social, percentual correspondente a doações em espécie (%) 0,34 0,30 0,55
Do total destinado à ação social, percentual correspondente a investimentos em projeto social próprio (%) 3 1 6

Empregados que realizam trabalhos voluntários na comunidade externa à empresa/total de 
empregados (%) ND ND ND

quantidade de horas mensais doadas (liberadas do horário normal de trabalho) pela empresa 
para trabalho voluntário de funcionários 0 0 0

Envolvimento da empresa em projetos culturais, esportivos etc. 2006 2005 2004

Montante de recursos destinados aos projetos  (R$ Mil) 1.670 4.172 2.431
Número de projetos beneficiados pelo patrocínio 11 28 14
Montante de recursos destinados ao maior projeto (R$ Mil) 349,92 693,27 250

GOVERNO E SOCIEDADE

Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno 2006 2005 2004

Número de iniciativas/eventos/campanhas voltadas para o desenvolvimento da cidadania (exercício 
de voto, consumo consciente, práticas anticorrupção, direito das crianças etc.) 5 5 ND

Recursos investidos nos programas que utilizam incentivos fiscais/total de recursos destinados aos 
investimentos sociais (%) 1 2 ND

INdICAdoRES SoCIAIS ExtERNoS
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UNIVERSALIzAÇÃO 2006 2005 2004

Metas de atendimento16 99.343 181.216 192.733
Atendimentos efetuados em todos os municípios (nº) 210.204 191.558 206.097
Atendimentos efetuados nos municípios Não-Universalizados (nº) 121.914 188.206 206.097

Cumprimento de metas (%) 122,72 103,86 106,93

Total de municípios Universalizados 57 17 5
Municípios Universalizados (%) 13,73 4,10 1,20

PROGRAMA LUz PARA TODOS 2006 2005 2004

Metas de atendimento 107.500 56.449 20.394
Número de atendimentos efetuados (A) 73.029 58.010 5.227
Cumprimento de metas (%) 68,31 102,77 25,63

TARIFA DE BAIxA RENDA 2006 2005 2004

Número de domicílios atendidos como baixa renda 2.179.291 2.002.605 1.913.368

Total de domicílios baixa renda do total de domicílios atendidos (clientes/consumi-
dores residenciais) (%) 63 64 64

Receita de faturamento na subclasse residencial baixa renda (R$ Mil) 223.351 198.948 161.605

Total da receita de faturamento na subclasse residencial baixa renda em relação ao 
total da receita de faturamento da classe residencial (R$ Mil) 22 21 21

Subsídio faturado recebido (Eletrobrás), relativo aos consumidores baixa renda (R$ Mil) 238.116 211.709 171.106

PROGRAMA LUz PARA TODOS
ORIGEM DOS RECURSOS INVESTIDOS (R$ MIL) 2006 2005 2004

Governo Federal
Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 224.876,15 126.434,73 32.606,36
Reserva Global de Reversão – RGR 17.749,67 12.643,39 3.260,63

Governo Estadual 23.922,39 43.172,05 0
Próprios 110.328,42 64.580,76 (3.660,24)
Outros 0 0 0
Total dos recursos aplicados (B) 359.126,95 234.187,54 28.946,11
O&M 0 0 0
Custo médio por atendimento (B/A) 4,92 4,04 5,54

16. As metas de Universalização contemplam apenas os municípios em Universalização ou Não-Universalizados.
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PROGRAMA DE EFICIENTIzAÇÃO ENERGéTICA (PEE)                                                                                                                                                             
AS INFORMAÇõES, DADOS E NÚMEROS DO PEE, INSERIDOS NAS TABELAS ABAIxO, REFEREM-SE AOS CICLOS DA ANEEL E NÃO AO ExERCíCIO ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS – POR CLASSE DE CONSUMIDORES (R$ MIL) 2006 2005 2004

Residencial
Sem ônus para o consumidor (A) 0 0 0
Com ônus para o consumidor (B) 0 0 0
Total dos recursos no segmento (C ) 0 0 0
Total de unidades atendidas no segmento (D) 0 0 0
Recurso médio por consumidor (C/D) 0 0 0
Residencial Baixa Renda
Sem ônus para o consumidor (A) 9.995 4.371 5.322
Com ônus para o consumidor (B) 0 0 0
Total dos investimentos no segmento (C ) 9.995 4.371 5.322
Total de unidades atendidas no segmento (D) 208.000 100.000 271.707
Investimento médio por consumidor (C/D) 48,05 43,71 19,59
População atendida (nº  habitantes total residencial + baixa renda) (E) 832.000 400.000 1.086.828

Investimento médio por população atendida (custo total- R$ Mil: residen-
cial + baixa renda por hab.) (C/E) 0,012 0,010 0,005

Comercial
Sem ônus para o consumidor (A) 3.831 145 213
Com ônus para o consumidor (B) 0 0 0
Total dos investimentos no segmento (C ) 3.831 145 213
Total de unidades atendidas no segmento (D) 3 2 3
Investimento médio (R$ Mil) por consumidor (C/D) 1.277 73 71
Industrial
Sem ônus para o consumidor (A) 2.293 613 0
Com ônus para o consumidor (B) 0 0 0
Total dos investimentos no segmento (C ) 2.293 613 0
Total de unidades atendidas no segmento (D) 4 1 0
Investimento médio (R$ Mil) por consumidor (C/D) 573 613 0
Rural
Sem ônus para o consumidor (A) 0 0 271
Com ônus para o consumidor (B) 0 0 0
Total dos investimentos no segmento (C ) 0 0 271
Total de unidades atendidas no segmento (D) 0 0 1
Investimento médio (R$ Mil) por consumidor (C/D) 0 0 271
Iluminação Pública
Sem ônus para o consumidor (A) 37 0 2.474 
Com ônus para o consumidor (B) 0 0 0
Total dos investimentos no segmento (C ) 37 0 2.474 
Total de kW instalados (F) ND 0 3.005,54
Investimento médio (R$ Mil) por kW instalado (C/F) ND 0 0,82
Serviço Público
Sem ônus para o consumidor (A) 205 500 0
Com ônus para o consumidor (B) 0 0 0

INdICAdoRES do SEtoR ElétRICo
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ORIGEM DOS RECURSOS – POR CLASSE DE CONSUMIDORES (R$ MIL) 2006 2005 2004

Serviço Público (continuação)
Total dos investimentos no segmento (C ) 205 500 0
Total de unidades atendidas no segmento (D) 1 2 0
Investimento médio (R$ Mil) por consumidor (C/D) 205 250 0
Poder Público
Sem ônus para o consumidor (A) 762 0 0
Com ônus para o consumidor (B) 0 0 0
Total dos investimentos no segmento (C ) 762 0 0
Total de unidades atendidas no segmento (D) 4 0 0
Investimento médio (R$ Mil) por consumidor (C/D) 190 0 0

ORIGEM DOS RECURSOS (R$ MIL)  
AS INFORMAÇõES, DADOS E NÚMEROS DO PEE, INSERIDOS NAS TABELAS ABAIxO, REFEREM-SE AOS CICLOS DA ANEEL E NÃO AO ExERCíCIO ANUAL

TIPO DE PROjETO 2006 2005 2004

Gestão Energética Municipal
Recursos investidos próprios 0 249 393
Recursos investidos de terceiros 0 0 0
Total dos recursos 0 249 393
Educação – conservação e uso racional de energia
Recursos investidos próprios 0 2.262 1.428
Recursos investidos de terceiros 0 23 0
Total dos recursos 0 2.285 1.428
Aquecimento solar (para substituição de chuveiros elétricos)
Recursos investidos próprios 0 81 0
Recursos investidos de terceiros 0 0 0
Total dos recursos 0 81 0
Rural
Recursos investidos próprios 0 0 0
Recursos investidos de terceiros 0 0 0
Total dos recursos 0 0 0

TOTAL DOS RECURSOS EM PROjETOS DE EFICIENTIzAÇÃO ENERGéTICA (R$ MIL)
AS INFORMAÇõES, DADOS E NÚMEROS DO PEE, INSERIDOS NAS TABELAS ABAIxO, REFEREM-SE AOS CICLOS DA ANEEL E NÃO AO ExERCíCIO ANUAL

2006 2005 2004

Sem ônus para o consumidor 17.085 8.221 10.046

Com ônus para o consumidor 0 23 0
Total dos recursos 17.085 8.244 10.046 
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PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS RECURSOS EM PROjETOS DE EFICIENTIzAÇÃO ENERGéTICA
AS INFORMAÇõES, DADOS E NÚMEROS DO PEE, INSERIDOS NAS TABELAS ABAIxO, REFEREM-SE AOS CICLOS DA ANEEL E NÃO AO ExERCíCIO ANUAL

2006 2005 2004

Por classes de consumidores
Recursos no segmento residencial sobre total investido no PEE (%) 0 0 0
Recursos no segmento baixa renda sobre total investido no PEE (%) 58,50 53,02 70,28
Recursos no segmento comercial sobre total investido no PEE (%) 22,42 1,76 2,81
Recursos no segmento industrial sobre total investido no PEE (%) 13,42 7,44 0
Recursos no segmento rural sobre total investido no PEE (%) 0 0 2,87
Recursos no segmento iluminação pública sobre total investido no PEE (%) 0 0 0
Recursos no segmento serviço público sobre total investido no PEE (%) 0,01 0,06 0
Recursos no segmento poder público sobre total investido no PEE (%) 4,46 0 0
Por tipos de projetos   
Recursos no segmento gestão energética sobre total de recursos no PEE (%) 0 3,02 5,19
Recursos no segmento educação sobre total de recursos no PEE (%) 0 27,72 18,86
Recursos no segmento aquecimento solar sobre total de recursos no PEE (%) 0 0,99 0

RECURSOS APLICADOS EM PESqUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLóGICO E CIENTíFICO (R$ MIL)
POR TEMAS DE PESqUISA (MANUAL DE P&D – ANEEL) META 2006 2005 2004

Eficiência energética (A) 0 0 0 0
Fonte renovável ou alternativa (B) 97 251 50 0
Meio ambiente (C) 390 216 68 107
qualidade e confiabilidade (D) 3.003 1.434 1.218 583
Planejamento e operação (E) 1.231 1.165 1.147 1.274
Supervisão, controle e proteção (F) 175 548 981 807
Medição (G) 135 48 316 106
Transmissão de dados via rede elétrica (H) 319 83 332 108
Novos materiais e componentes (I) 0,00 22 383 133
Desenvolvimento de tecnologia de combate à fraude e furto (J) 124 0 99 379
Total de investimentos em P&D (K)  5.474 3.767 4.594 3.497
Recursos aplicados em eficiência energética (A) sobre total investido em P&D (K) (%) 0 0 0 0%
Recursos aplicados em fonte renovável ou alternativa (B) sobre total investido em P&D (K) (%) 1,78 6,66 1,09 0,00%
Recursos  aplicados em meio ambiente (C) sobre total investido em P&D (K) (%) 7,13 5,73 1,47 3,06%
Recursos  aplicados em qualidade e confiabilidade (D) sobre total investido em P&D (K) (%) 54,85 38,08 26,52 16,67%
Recursos aplicados em planejamento e operação (E) sobre total investido em P&D (K) (%) 22,49 30,93 24,96 36,42%
Recursos aplicados em supervisão, controle e proteção (F) sobre total investido em P&D (K) (%) 3,20 14,55 21,35 23,06%
Recursos aplicados em medição (G) sobre total investido em P&D (K) (%) 2,47 1,27 6,88 3,03%

Recursos aplicados em transmissão de dados via rede elétrica (H) sobre total investido 
em P&D (K) (%)

5,82 2,20 7,23 3,10%

Recursos aplicados em novos materiais e componentes (I) sobre total investido em P&D (K) (%) 0 0,58 8,33 3,82%

Recursos aplicados em desenvolvimento de tecnologia de combate à fraude e furto (J) sobre 
total investido em P&D (K) (%)

2,27 0,00 2,17 10,83%
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EFICIENTIzAÇÃO ENERGéTICA
AS INFORMAÇõES, DADOS E NÚMEROS DO PEE, INSERIDOS NAS TABELAS 
ABAIxO, REFEREM-SE AOS CICLOS DA ANEEL E NÃO AO ExERCíCIO ANUAL

2006 2005 2004

Residencial
Energia economizada (em MWh)/ano 0 0 0
Redução na demanda de ponta (em MW) 0 0 0
Custo evitado com a energia economizada (R$ Mil) 0 0 0
Residencial baixa renda
Energia economizada (em MWh)/ano 8.514 3.468 ND
Redução na demanda de ponta (em MW) 2.525 1.011 ND
Custo evitado com a energia economizada (R$ Mil) 3.170 1.046 ND
Comercial
Energia economizada (em MWh)/ano 4.401 99 57
Redução na demanda de ponta (em MW) 672 48 12
Custo evitado com a energia economizada (R$ Mil) 1.088 44 68
Industrial
Energia economizada (em MWh)/ano 2.443 2.881 0
Redução na demanda de ponta (em MW) 320 268 0
Custo evitado com a energia economizada (R$ Mil) 510 466 0
Rural
Energia economizada (em MWh)/ano 0 0 264
Redução na demanda de ponta (em MW) 0 0 28
Custo evitado com a energia economizada (R$ Mil) 0 0 37
Iluminação pública
Energia economizada (em MWh)/ano 179 0 3.616,46
Redução na demanda de ponta (em MW) 20 0 0,84
Custo evitado com a energia economizada (R$ Mil) 37 0 209 
Serviço público
Energia economizada (em MWh)/ano 0 1.048 0
Redução na demanda de ponta (em MW) 0 108 0
Custo evitado com a energia economizada (R$ Mil) 0 149 0
Poder público
Energia economizada (em MWh)/ano 736 0 0
Redução na demanda de ponta (em MW) 146 0 0
Custo evitado com a energia economizada (R$ Mil) 191 0 0
Aquecimento solar
Energia economizada (em MWh)/ano 0 8 0
Redução na demanda de ponta (em MW) 0 18 0
Custo evitado com a energia economizada (R$ Mil) 0 12 0
Eficientização interna (na empresa)
Energia economizada (em MWh)/ano 0 0 0
Redução na demanda de ponta (em MW) 0 0 0
Custo evitado com a energia economizada (R$ Mil) 0 0 0
Total
Energia economizada (em MWh)/ano 16.273 7.504 3.937,46
Redução na demanda de ponta (em MW) 3.683 1.453 40,84
Custo evitado com a energia economizada (R$ Mil) 4.996 1.717 313
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Meio AMbiente 
Para a Coelba, a preservação da natureza e dos recursos naturais é um compromisso ético e moral. Por isso, o meio ambiente foi eleito 

como um dos focos do seu Programa de Responsabilidade Social e inserido em toda a sua cadeia produtiva, do planejamento ao rela-

cionamento com os clientes. É assim que a Coelba vem contribuindo para garantir qualidade de vida à geração atual e à futura.

CoMproMisso dA CoelbA pArA
A MelhoriA dA quAlidAde AMbientAl

O ano de 2006 representa um marco para a Coelba na busca pelo desenvolvimento sustentável e pela consolidação de sua Política de 

Meio Ambiente junto aos colaboradores, parceiros, instituições públicas e privadas, órgãos de fiscalização ambiental e à população em 

geral. A implantação dos seus projetos e a realização de atividades produtivas encontram-se alinhadas à conservação e uso racional dos 

recursos naturais.

De forma pioneira no setor elétrico, a Coelba vem adotando práticas de Produção Mais Limpa, Ecoeficiência e Fator X Ambiental, modi-

ficando, gradualmente, uma cultura empresarial enraizada durante tantas décadas. Os resultados obtidos são estimulantes. 

A POLítiCA DE MEiO AMbiEntE DA COELbA

Em 2006, a Coelba consolidou a Política de Meio Ambiente do Grupo neoenergia na gestão do seu negócio. Comprometida em 

preservar o meio ambiente, respeitar a legislação ambiental e minimizar os impactos ambientais causados pelo desempenho de suas 

atividades, a Coelba tem sua conduta alicerçada nos seguintes compromissos:

  Cumprir a legislação, as normas e os regulamentos ambientais;

  Melhorar continuamente o desempenho da gestão ambiental;

  Utilizar métodos de trabalho e materiais que previnam, reduzam ou controlem a poluição;

  Assegurar que os fornecedores de serviços e produtos adotem procedimentos ambientais compatíveis

  com os praticados pela empresa;
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  incentivar projetos de pesquisa e inovações tecnológicas 

  que resultem no uso eficiente dos recursos naturais;

  incentivar a comunicação com as partes interessadas,

  internas e externas, sobre as questões ambientais.

LiCEnCiAMEntOS AMbiEntAiS

A Coelba vem cumprindo o termo de compromisso firmado com o Centro 

de Recursos Ambientais do Estado da bahia com o objetivo de licenciar 

todo o sistema elétrico em operação – linhas de distribuição, transmissão 

e subestações –, com atenção especial para os empreendimentos cons-

truídos antes de 1997. A empresa pretende regularizar, do ponto de vista 

ambiental, todos os empreendimentos que se encontram em operação e 

mitigar e/ou compensar possíveis impactos ambientais decorrentes desses 

empreendimentos.

O acordo prevê o licenciamento em bloco dos empreendimentos inseridos 

em cada uma das 15 regiões administrativas do Estado: Metropolitana de 

Salvador, Litoral norte, Recôncavo Sul, Litoral Sul, Extremo Sul, nordeste, 

Paraguaçu, Sudoeste, baixo Médio São Francisco, Piemonte da Diamanti-

na, irecê, Chapada Diamantina, Serra Geral, Médio São Francisco e Oeste. 

Para o licenciamento ambiental de cada conjunto de empreendimentos, 

foram elaborados e entregues ao CRA-bA 15 Estudos Ambientais que 

contêm a caracterização de todos os empreendimentos existentes em 

cada região administrativa; um diagnóstico ambiental das diferentes áreas 

de inserção dos empreendimentos, contemplando aspectos relacionados 

aos meios físico, biótico e antrópico; e um prognóstico ambiental com a 

“No momento em que uma empresa se 

instala numa região prestando um servi-

ço que visa lucro, mas ela devolve uma 

parte deste lucro em benefício social, eu 

tenho certeza de que isto é um benefício 

para a própria empresa, que será valori-

zada e respeitada pela comunidade.

Esperamos que a parceria com a Coelba 

se amplie, para que possamos atuar no 

máximo possível de municípios dentro 

do Estado da Bahia. Hoje temos um 

volume de 50 cidades, mas a Bahia tem 

mais de 400 municípios.”

Ari da Silva Carvalho

SEnAR – Serviço nacional de Aprendiza-

gem Rural – Programa Despertar (parceria 

firmada em 2007)
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identificação dos riscos potenciais ao meio ambiente e os principais impactos decorrentes da implantação dos empreendimentos, bem 

como proposição de medidas compensatórias. nesse processo, a empresa investiu, em 2006, R$ 174 mil.

A obtenção de todas as licenças ambientais representa um marco importante para a empresa e para todas as comunidades que vêm 

sendo beneficiadas a cada ano pelos projetos de compensação socioambiental decorrentes dessas licenças. 

Já foram obtidas dez licenças de operação, tendo o CRA, até o final de 2006, expedido 94 condicionantes ambientais, dentre os quais 

podem-se destacar: 

  Programa-Piloto de Recuperação de Manguezal, em Mucuri;

  Programa de Recuperação da Mata Atlântica, através da formação de minicorredores ecológicos nas bacias dos rios 

  Mucugê, Caraíva e dos Mangues, no município de Porto Seguro;

  Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, ao longo do Rio Santo Onofre;

  Programa de Enriquecimento da Mata nativa, em área pertencente à Estação Ecológica do Rio Preto;

  Construção do Centro de Educação Ambiental do Ecoparque de Una;

  Elaboração, em parceria com a Universidade Federal da bahia (UFbA), do Plano de Manejo do Parque das

  Sete Passagens, no município de Miguel Calmon;

  Programa socioambiental no povoado de brejões da Gruta, no município de Morro do Chapéu.

A MEtA DA COELbA PARA 2007 É A ObtEnçãO DAS CinCO LiCEnçAS AMbiEntAiS
REStAntES, REFEREntES àS REGiõES ADMiniStRAtivAS DO SUDOEStE,

RECônCAvO SUL, LitORAL nORtE, nORDEStE E MEtROPOLitAnA DE SALvADOR.
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PROGRAMA-PiLOtO DE RECUPERAçãO DE MAnGUEzAL

A Coelba, em parceria com a OnG instituto Floresta viva, está desenvolvendo um Programa-Piloto de Recuperação de Manguezal com 

envolvimento comunitário, no município de Mucuri, situado nas proximidades da divisa com o Estado do Espírito Santo, no extremo 

sul da bahia. O programa atende ao cumprimento de um condicionante estabelecido na Licença de Operação das Linhas de Energia 

Elétrica da Região Administrativa do Extremo Sul e tem conclusão prevista para dezembro de 2007.

A população nativa de Mucuri tem como principal atividade econômica a pesca do caranguejo e possui, por isso, um conhecimento 

empírico dos manguezais da região, bastante valioso e fundamental neste projeto. Através desta atividade, os chamados “catadores” de 

caranguejo garantem o sustento de suas famílias, gerando renda e, conseqüentemente, melhores condições de vida.

Considerando que parte do ecossistema na região de Mucuri está modificada por ações humanas e que alguns de seus fragmentos 

encontram-se degradados por impactos ambientais diversos, a Coelba escolheu uma área de aproximadamente cinco hectares, às 

margens do Rio Mucuri, para a recuperação do manguezal. inicialmente, a equipe técnica da OnG Floresta viva elaborou um diagnóstico 

e realizou diversas oficinas para capacitação das famílias de catadores, com a participação de homens e mulheres.

EStãO PREviStOS, PARA 2007, O MOnitORAMEntO DA ÁREA EM FASE DE REStAURAçãO; 
O REPLAntiO nOS LOCAiS EM QUE HOUvE MORtALiDADE DAS MUDAS; A DEFiniçãO DOS 

inDiCADORES PARA O MOnitORAMEntO E ACOMPAnHAMEntO DA REStAURAçãO FLOREStAL 
DA ÁREA EM RECUPERAçãO PARA AvALiAçãO DA APLiCAbiLiDADE DO PROJEtO IN LOCO; E A 

vERiFiCAçãO DA QUAntiDADE DE CARAnGUEJOS E SUA REPRODUçãO nO LOCAL.

FORMAçãO DE MiniCORREDORES ECOLóGiCOS EM ÁREA DE MAtA AtLântiCA

A Coelba, em parceria com a OSCiP Grupo Ambiental natureza bela, está participando de um projeto de recuperação da mata atlântica 

e proteção das águas das bacias dos rios Caraíva, Mucugê e dos Mangues, através da formação de minicorredores ecológicos. 

Os minicorredores ecológicos constituem-se a partir do plantio de espécies nativas, de forma a conectar fragmentos isolados, já  exis-

tentes, com extensões de ecossistemas naturais (corredores) da mata atlântica, com o objetivo de conservar, ampliar e manter os 
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processos evolutivos, de extrema importância biológica para a sustentação da biodiversidade a longo prazo, permitindo a mobilidade e o 

intercâmbio genético dos componentes da flora e da fauna. Com este projeto a Coelba pretende contribuir para:

  A sustentação e continuidade da recuperação ambiental no extremo sul da bahia, aprofundando a experiência da bacia 

  hidrográfica do Rio Caraíva e reeditando seus processos nas bacias hidrográficas dos rios dos Mangues e Mucugê;

  O planejamento e a implantação de conexões florestais, visando à formação de minicorredores ecológicos nas bacias dos 

  rios Caraíva, Mucugê e dos Mangues;

  A divulgação do conceito de corredores ecológicos e das oportunidades advindas da recuperação de matas nativas e 

     proteção das águas nas bacias do extremo sul baiano;

  A inserção das comunidades no processo de recuperação ambiental através da construção participativa de modelos

  de restauração florestal.

O projeto atende ao cumprimento de um condicionante estabelecido na Licença de Operação das Linhas de Energia Elétrica da Região 

Administrativa do Litoral Sul e está previsto para ser concluído em dezembro de 2008.

PARA 2007 EStãO PREviStOS O MAPEAMEntO DE 10 MAtRizES (ÁRvORE-MãE) 
nOS FRAGMEntOS DE MAtA AtLântiCA, QUE SERãO UtiLizADAS PARA COLEtA 

DE SEMEntES nA bACiA DO RiO CARAívA; O PLAntiO DE DOiS HECtARES DE MAtA 
AtLântiCA nA ÁREA DA bACiA DO RiO CARAívA E DE tRêS HECtARES nA ÁREA DAS 

bACiAS DOS RiOS DOS MAnGUES E MUCUGê.

PARtiCiPAçãO EM FóRUnS, COnSELHOS E COMitêS AMbiEntAiS

A Coelba entende que a melhoria das condições ambientais atuais e a prevenção de danos futuros depende de uma ampla participação 

de seus empregados em fóruns, conselhos e comitês ambientais, nos níveis federal, estadual e municipal. Esse diálogo permite que os 

stakeholders conheçam a Coelba e, em contrapartida, permite à companhia conhecer a multidisciplinaridade de cada novo empreendi-

mento discutido e negociado com os diversos públicos. 
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Além de realizar suas atividades produtivas gerando o mínimo impacto sobre o meio ambiente, a Coelba vem aumentando a sua colaboração 

com o Governo do Estado da bahia, através da participação de seus colaboradores em fóruns e conselhos ambientais, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável e para que as atuais e futuras gerações desfrutem de um ambiente saudável. A empresa possui representação 

formal nos seguintes fóruns:

  Conselho Estadual de Recursos Hídricos (Conerh);

  Fórum baiano de Mudanças Climáticas Globais e de biodiversidade;

  Comitê da bacia Hidrográfica do Rio São Francisco;

  Conselho Gestor das APAs Caraíva-trancoso, Lagoas do Abaeté e Santo Antônio.

PARtiCiPAçõES intERnACiOnAiS E DEStAQUES

Em 2006, os trabalhos “Como uma concessionária de distribuição de energia no brasil está levando energia para 380.000 consumi-

dores rurais com o mínimo impacto ambiental” e “Participação pública na gestão dos recursos hídricos no brasil (o case do Comitê 

da bacia Hidrográfica do Rio São Francisco)”, realizados por profissionais da área de meio ambiente da Coelba, foram selecionados 

pela Associação internacional de Estudos Ambientais para apresentação na 26ª Conferência internacional de Estudo Ambiental, 

realizada na cidade de Stavanger, na noruega.

O trabalho “O desafio de atender à legislação ambiental no Programa Luz para todos”, também desenvolvido por profissional da área 

ambiental, foi escolhido no Xvii Seminário nacional de Distribuição de Energia Elétrica como o melhor no tema “Aspectos Regulatórios, 

Jurídicos e Ambientais”.

COntRibUiçõES PARA A REDUçãO DE iMPACtOS SObRE O CLiMA

A Coelba tem consciência de que precisa aliar à execução de suas atividades ações que contribuam para reduzir o aquecimento global, 

uma questão que precisa ser enfrentada por todos – cidadãos, empresas e governos –, de forma a fazer a sua parte para garantir a 

manutenção dos ecossistemas que, ao longo de milhões de anos, têm permitido a vida na terra.

O procedimento operacional Gerenciamento de Emissões Atmosféricas, que integra o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), estabelece 

que tanto a Coelba quanto as empresas prestadoras de serviços devem realizar manutenções preventivas dos equipamentos e veículos 

com motores a diesel, visando controlar e reduzir as emissões de poluentes atmosféricos. Este monitoramento é realizado por fiscais da 

Coelba com o uso da escala Ringelmann. Além disso, em 2006, a Coelba também substituiu 42 veículos da sua frota de 753 automó-

veis, adquirindo veículos bicombustíveis, movidos a gasolina e/ou álcool. 
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Outra ação que está contribuindo para a redução dos gases do efeito estufa 

é a instalação de sistemas solares fotovoltaicos em unidades consumidoras 

muito distantes da rede elétrica convencional. Até o final de 2006, cerca 

de 3.851 sistemas solares foram instalados, o que significa, devido à 

substituição dos energéticos para iluminação, como velas e querosene, por 

energia elétrica que 12.770 toneladas de CO2 deixarão de ser lançadas na 

atmosfera durante a vida útil do sistema, estimada em 21 anos.

eduCAção e
sensibilizAção AMbientAl 

PROJEtO SEMPRE-vivA 

Este projeto, localizado no Parque Municipal de Mucugê, na Chapada Dia-

mantina, concentra os esforços da Coelba, Ministério do Meio Ambiente, 

Governo do Estado da bahia, Universidade Católica do Salvador, Universi-

dade Estadual de Feira de Santana, Caixa Econômica Federal e Prefeitura 

Municipal de Mucugê, para preservar e reproduzir uma variedade de 

sempre-viva ameaçada de extinção.

O domínio da tecnologia de cultivo, para o repovoamento de campos natu-

rais e estabelecimento de campos comerciais, contribuirá para promover 

uma nova atividade econômica na região. Pela integração que existe entre 

o ecoturismo, com forte presença na região, e a proteção da Sempre-viva, 

o projeto está trazendo benefícios para as pessoas que vivem da extração 

da sempre-viva, antigos garimpeiros, alunos de escolas da rede pública e 

privada, além de estimular o crescimento de atividades dos setores turísti-

co, agrícola e comercial e a presença de universidades e pesquisadores. 
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O convênio firmado entre a Coelba e a Prefeitura Municipal de Mucugê dotou o Parque de equipamentos de informática e geoproces-

samento que estão auxiliando na geração e sistematização de informações geográficas, o que está contribuindo para enriquecer e 

melhorar os serviços de recepção a grupos de ecoturistas e estudantes, que cada vez mais têm vindo conhecer a região. 

O projeto foi ganhador de diversos prêmios, entre os quais destacam-se o Prêmio de inovação Ambiental Gazeta Mercantil; o Prêmio 

FERFA, promovido pelo Centro de Recursos Ambientais da bahia (CRA), o Prêmio Super Ecologia 2003, promovido pela Revista Super 

interessante e o Prêmio Caixa Melhores Práticas em Gestão Local.

tREinAMEntO DE EDUCAçãO AMbiEntAL PARA COLAbORADORES E PARCEiROS 

Como forma de evitar, minimizar ou mitigar os impactos ambientais de suas atividades, a Coelba investe em educação ambiental, tanto 

para seus colaboradores quanto para seus parceiros. Os treinamentos ambientais são realizados com o propósito de preparar os profis-

sionais para considerar os aspectos ambientais em todas as suas atividades e a agir de forma ambientalmente responsável.

CAMPAnHA DE SEnSibiLizAçãO PARA REDUçãO DO COnSUMO PRóPRiO DE EnERGiA ELÉtRiCA

A Coelba lançou a campanha Economizar Energia é uma Atitude inteligente, dirigida aos seus colaboradores, com o objetivo de evitar o 

desperdício, reduzir o consumo próprio e incentivar o uso racional da energia. Em contrapartida, a empresa adotou diversas medidas de 

redução de consumo:

No interior do Estado 

  Substituição de lâmpadas de diversos tipos por outras mais econômicas em várias unidades administrativas; 

  Controle mais efetivo na utilização dos aparelhos de ar-condicionado, com alguns horários definidos para desligamento; 

  Manutenção preventiva mais rigorosa nos aparelhos de ar-condicionado;

  Campanha de comunicação dirigida ao público interno.

CURSOS NA ÁREA AMBIENTAL - 2006 PARTICIPANTES VALOR INVESTIDO (R$)
Aspectos Ambientais para topógrafos 15 1.643,64
Cuidados Ambientais na Construção de RD 33 2.952,76
Fiscal de Obras - Aspectos Ambientais 39 2.864,28
Formação de Eletricista de RD - Aspectos Ambientais 18 2.523,76
Legislação Ambiental 42 2.626,00
Poda de Árvores 48 4.386,24
Projeto de Redes de Distribuição - Aspectos Ambientais 19 1.255,80
TOTAL 214 18.252,48
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No edifício-sede 

  Em fevereiro de 2006, foram instalados dois aparelhos de ar-condicionado tipo split no Centro de Operação da Distribuição 

  e outro na área de equipamentos de telefonia: esta ação passou a permitir o desligamento integral de diversos equipamentos  

  do sistema de refrigeração que funcionavam 24 horas por dia, proporcionando uma redução estimada de 94.000 kWh/mês.

  Durante os meses mais frios, o sistema de ar-condicionado central é desligado das 12h às 13h30; esta medida 

  proporciona uma economia da ordem de 25.000 kWh/mês. 

  Em 2006, a Coelba obteve uma redução de 6,86%, em relação a 2005, no consumo de energia elétrica do edifício-sede, 

  um resultado muito bom, considerando-se que o prédio já utiliza lâmpadas e reatores de baixo consumo.

MEtAS PARA 2007: DESEnvOLvER AçõES EFEtivAS PARA REDUçãO DO COnSUMO 
nAS SUbEStAçõES, QUE APRESEntARAM O MAiOR AUMEntO DE COnSUMO, E FiRMAR 
COnvêniO COM O SEnAR PARA EXPAnSãO DE PROGRAMA DE EDUCAçãO AMbiEntAL 

PARA A REDE DE EnSinO DE ESCOLAS nAS ÁREAS RURAiS DE 100 MUniCíPiOS bAiAnOS.

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO PRÓPRIO DA COELBA

Edifício-Sede

Subestações

Região Metropolitana

Região Centro

Região Sul

Região Oeste

Região Norte

Região Sudoeste

41%

32%

8%

6%

4%
3%

3% 3%
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GerenCiAMento do iMpACto AMbientAl

SiStEMA DE GEStãO AMbiEntAL 

Em março de 2004, a Coelba deu início à implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), alicerçado na iSO 14001, envol-

vendo, inicialmente, as atividades de poda de árvores, construção de rede e limpeza, abertura e reabertura de faixa de servidão. Essas 

atividades foram escolhidas por serem as que mais causam impactos, conforme diagnóstico realizado em 2003. 

Um dos primeiros produtos do sistema foi o Manual de Gestão Ambiental, contendo 20 procedimentos, sendo oito relacionados ao meio 

ambiente e 12 ao sistema de gestão. Os procedimentos referem-se a: gestão de emissões atmosféricas, produtos químicos, resíduos sólidos, 

emissões sonoras, gerenciamento de impactos na fauna e flora para abertura, limpeza e reabertura de faixa de servidão, e poda de árvores. 

Em 2005 teve início o treinamento de colaboradores e parceiros, com a realização de um curso de educação ecológica. Este curso 

apresentou uma visão de responsabilidade empresarial baseada nos aspectos social, econômico e ecológico, compatível com os negó-

cios da Coelba e seus programas ambientais, e preparou agentes multiplicadores para conduzir treinamentos de educação ecológica 

com enfoque no SGA, contribuindo para a formação de uma nova cultura ambiental.

A implementação do SGA nas regionais teve início, em 2006, com a elaboração de diagnósticos que incluíram as etapas de inspeção 

de obras de construção de redes e de serviços de poda de árvores e limpeza de faixa de servidão; entrevistas com o pessoal de campo 

sobre os serviços realizados; apresentação das instruções e recomendações para o melhor desempenho de cada atividade e visitas às 

instalações das empresas prestadoras de serviços, para exame de documentação e inspeção nas áreas, com a finalidade de verificar 

locais e práticas relacionados com as atividades do SGA. A partir dos diagnósticos foi elaborado um plano de ação para cada regional.

Ainda em 2006 foram produzidos um vídeo e uma cartilha com todos os procedimentos do SGA, com o intuito de fortalecer o treina-

mento dos colaboradores e parceiros envolvidos nas atividades escopo do sistema.

O SGA encontra-se em fase de monitoramento, estando prevista a realização da primeira auditoria em 2007.

MEtA PARA 2007:  iMPLAntAR O SGA nAS AtiviDADES DE MAnUtEnçãO DE LinHAS, 
REDES E SUbEStAçõES E CERtiFiCAR A AtiviDADE DE PODA DE ÁRvORES nA REGiãO 

MEtROPOLitAnA DE SALvADOR.
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PRODUçãO MAiS LiMPA 

A Produção Mais Limpa consolidou-se em 2006 como uma prática integrada aos processos produtivos da empresa, em especial na 

construção de linhas e redes de distribuição, particularmente as obras do Programa Luz para todos.

Ao longo dos três últimos anos, os indicadores definidos para avaliar os impactos dessas atividades sobre o meio ambiente comprovam 

que a Coelba está executando o maior programa de eletrificação de todos os tempos de forma ambientalmente correta, através da 

escolha adequada do traçado das obras, desde a fase da topografia até a construção, margeando estradas e evitando a passagem por 

áreas de preservação ambiental.

HECTARE DE VEGETAÇÃO NATIVA SUPRIMIDA POR EXTENSÃO DE REDE CONSTRUÍDA POR ANO

Hectare Suprimido/Rede Construída (ha/km)

2004

0,182

0,076
0,051

2005 2006

PERCENTUAL DE OBRAS QUE NÃO NECESSITAM DE SUPRESSÃO VEGETAL

% Obras

2004

80

95 96,04

2005 2006
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GEStãO DA ARbORizAçãO URbAnA

A Coelba entende que, assim como as redes elétricas são essenciais 

para a vida nas cidades, as árvores urbanas constituem um patrimônio 

ambiental e um fator de valorização e de promoção da qualidade de vida 

imprescindíveis para os seus habitantes. Atenta às interferências que 

podem ser causadas pela arborização urbana quando esta não é planejada 

ou orientada, a empresa contribui com orientações técnicas e desenvolve 

ações para minimizar eventuais conflitos.

Por intermédio do Curso de Poda de Árvores, com uma carga horária de 

16 horas, em 2006 a concessionária capacitou 29 profissionais, entre 

colaboradores, parceiros e funcionários de prefeituras, com o objetivo 

de executarem a poda adequada. Com esta iniciativa a empresa investiu 

cerca de R$ 6,5 mil.

Através do Guia de Arborização Urbana, a Coelba demonstra sua preocupação 

com o meio ambiente, com os municípios baianos e com a população que vive 

ou trabalha em suas áreas de atuação, dando prosseguimento à gestão da 

arborização urbana junto às prefeituras municipais do Estado da bahia. 

p&d VoltAdos Ao Meio AMbiente

DESEnvOLviMEntO DE CRUzEtAS DE EUCALiPtO: REDUzinDO A 

PRESSãO PELO USO DE RECURSOS nAtURAiS 

Muitas concessionárias de energia elétrica no brasil utilizam cruzetas 

feitas de madeira nativa. Em geral, as áreas de manutenção de algumas 

empresas de distribuição manifestam a preferência pelo uso das cruzetas 

de madeira, por razões técnicas, facilidade de transporte e maior rapidez 

na montagem e desmontagem.
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Os produtos de madeira nativa provêm, em sua maior parte, da região amazônica e geram altos custos ambientais e fortes pressões 

sobre os recursos naturais das florestas. Além disso, o transporte da madeira até as indústrias produtoras desses componentes e até 

chegar aos consumidores também apresenta elevados custos com combustível.

Em busca de uma alternativa econômica e ambientalmente viável, a Coelba vem dando continuidade ao projeto de P&D, iniciado em 

2005, para desenvolver uma cruzeta de madeira reflorestada com desempenho igual ao da cruzeta de madeira nativa. O projeto pro-

põe-se a investigar o potencial das espécies de eucalipto para substituir cruzetas de madeira nativa e desenvolver tecnologicamente o 

desenho dessas cruzetas. A partir de testes do seu desempenho mecânico e avaliação de toda a cadeia produtiva são estabelecidos os 

critérios de especificação do produto, firmados em bases reconhecidas cientificamente sobre conceitos de sustentabilidade ambiental, 

econômica e social. Caso seja concluído com sucesso, a empresa terá uma opção de cruzeta de madeira reflorestada produzida dentro 

do Estado da Bahia, evitando a compra de material produzido a partir de espécies nobres da Amazônia, além de gerar emprego e renda 

e reduzir o consumo de óleo diesel para o transporte desse material. 

O projeto está sendo desenvolvido através de convênio com a Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia e conta com recursos 

da ordem de R$ 339 mil. Somente em 2006, a empresa investiu R$ 216 mil.

CONSUMO DE CRUZETAS DE MADEIRA NA COELBA

2004

29.969
25.963 24.557

2005 2006

A mEtA PARA 2007 é A COnClUSãO DA PESqUiSA E A PADROnizAçãO
DA CRUzEtA DE mADEiRA REFlOREStADA nA EmPRESA.
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PADRãO DE EntRADA mODUlAR: UmA SOlUçãO qUE gERA DUPlO DiviDEnDO nA AtiviDADE DE ligAçãO DE CliEntES

Outro projeto de P&D, que está sendo realizado pela Coelba em conjunto com a Fundação de Fomento à tecnologia e à Ciência, preten-

de desenvolver modelos de estruturas simplificadas para linhas e redes de distribuição rural e conjunto de padrão de entrada modular 

para incrementar a implantação do programa de universalização de energia no Estado da Bahia. Destaca-se, neste projeto, o estudo 

da possibilidade de adoção de um padrão de entrada modular, obtendo-se a redução, tanto do custo do processo produtivo quanto do 

impacto ambiental, da atividade vinculada a este processo. 

A aplicação desta solução poderá otimizar a execução da atividade de ligação de novos clientes, trazendo benefícios ao meio ambiente, 

com a redução de emissões atmosféricas e do consumo de combustível, como também reduzindo os custos com a atividade de ligação 

de clientes tanto para a concessionária como para a eventual prestadora de serviço desta atividade.  

A adoção do padrão de entrada modular, associada a uma política de financiamento do padrão do cliente, pode promover uma redução 

de 25% a 30% nas ligações não-executadas na primeira visita. Caso esta expectativa concretize-se, a empresa poderá obter reduções 

da seguinte ordem:

  2,94 toneladas/ano de CO;

  19.400 litros/ano de combustível;

  0,88% dos custos com ligação nova.

Dessa forma, a opção do padrão de entrada modular mostra-se eficiente tanto na redução dos custos ambientais como financeiros, 

podendo tornar-se uma opção viável para as empresas, além de cômoda e satisfatória para os clientes.
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ElEtRiFiCAçãO RURAl COm SiStEmAS 

FOtOvOltAiCOS DOmiCiliARES 

O Programa luz para todos estabelece para as concessionária de energia 

elétrica a obrigatoriedade da universalização desse serviço público. A 

Bahia, um dos maiores Estados brasileiros em extensão territorial, tem a 

maior população rural do País – cerca de 430 mil domicílios – sem ener-

gia elétrica. Devido à baixa densidade demográfica em algumas regiões do 

Estado e à grande distância da rede elétrica em que muitos domicílios se 

encontram, levar energia elétrica a essa população pela forma conven-

cional causaria um forte impacto econômico-financeiro sobre a conces-

sionária. no caso da Coelba, seriam necessários investimentos da ordem 

de R$ 500 milhões para universalizar o atendimento com energia elétrica 

convencional no Estado da Bahia.

Para vencer este grande desafio, a empresa passou a utilizar também os 

Sistemas individuais de geração de Energia Elétrica com Fontes inter-

mitentes (SigFi), utilizando painéis fotovoltaicos. As condições para este 

atendimento foram definidas pela Resolução normativa 083 da Aneel, em 

2004. Esse regulamento define os níveis de tensão e freqüência que devem 

ser praticados e determina os indicadores de continuidade admissíveis.

A Coelba, em parceria com a Universidade Salvador, está desenvolvendo 

uma metodologia que possibilitará selecionar a melhor estratégia de 

atendimento de comunidades, considerando a aternativa convencional 

de extensão da rede elétrica e a alternativa através do uso de SigFi. A 

pesquisa tem entre os seus objetivos:

“O nosso relacionamento é pontual com 

a Coelba; não participamos de projetos, 

mas percebemos a preocupação da em-

presa de solucionar todas as questões 

provenientes da sua atividade propria-

mente dita. E nestas ocasiões a nossa 

relação é sempre harmoniosa.

A Coelba está fazendo seu papel porque 

já se apercebeu que a sustentabilidade 

do planeta está na ordem do dia, assim 

como a inclusão social. Ninguém mais, 

no mundo, pode ignorar isto, porque 

se você não se preocupa, o seu próprio 

lucro pode ser afetado. Além do mais,

o consumidor consciente é cada vez 

mais exigente.”

Renato Cunha

Ong gambá
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  Definir parâmetros técnicos e econômicos que permitam comparar as alternativas de fornecimento aos distintos

  segmentos do mercado não-atendido, incluindo a geração com micro sistemas isolados que utilizam fontes intermitentes 

  de energia e a extensão convencional da rede;

  medir o nível de satisfação dos usuários com os serviços prestados, de forma experimental, com os sistemas já

  instalados pela Coelba, avaliando sua compatibilidade com o previsto pela Aneel para esse tipo de ligação;

  Definir um modelo de contrato de adesão, a ser firmado entre o consumidor e a concessionária;

  Construir, a partir dos dados do sistema de informações georreferenciadas da Coelba, um modelo para estimar o traçado 

  da rede elétrica levando-se em conta distâncias, dispersão, relevo, hidrografia, meio ambiente etc;

  Desenvolver um software para a aplicação da metodologia.

Foram definidos os seguintes critérios para determinar se o cliente será atendido com energia solar fotovoltaica:

  Perfil de carga compatível com o sistema fotovoltaico a ser instalado;

  Índice do custo por consumidor maior que R$ 13.872,00;

  Distância da rede convencional de energia superior a 18 km;

  Domicílios em área de proteção ambiental rígida.

Os sistemas deverão estar enquadrados em uma das classes de atendimento explicitadas na tabela abaixo:

O sistema fotovoltaico instalado tem um custo unitário de R$ 1.157,00 e já foi instalado, de forma piloto, em 3.851 domicílios.

Classe de 
atendimento

Consumo diário de 
referênCia (Wh/dia)

autonomia mínima 
(dias)

PotênCia mínima
 disPonível (W)

disPonibilidade 
mensal Garantida 

(kWh)

SigFi 13 435 02 250 13
SigFi 30 1.000 02 500 30
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imPACtOS AmBiEntAiS DOS SigFi

Os maiores impactos ambientais do uso dos SigFi ocorrem na fabricação dos componentes do sistema e no seu descarte, ao final da 

vida útil. Um dos componentes de maior risco no descarte é a bateria, por conter chumbo, um elemento de grande toxidade paro o meio 

ambiente se não for tratado adequadamente. Para reduzir este risco, a Coelba exige contratualmente que cada bateria, ao final da vida 

útil, estimada em quatro anos, seja substituída por uma nova, sendo a usada transportada para o seu Almoxarifado Central, onde existe 

um depósito de produtos perigosos.

Porém, os impactos positivos superam em muito os negativos. no caso dos SigFi, a geração da eletricidade é feita de forma distribuída, 

o que representa uma solução sustentável, uma vez que o material ativo na maioria dos módulos é o silício, que é o segundo elemento 

mais abundante na superfície terrestre. Além disso, o sistema fotovoltaico é silencioso, estático e sem nenhuma depleção de materiais, 

e converte diretamente a energia do sol em energia elétrica.

Por não usar postes, como em uma rede elétrica convencional, na implantação dos sistemas fotovoltaicos não há abertura de faixas 

de servidão nem supressão de vegetação, fazendo com que, muitas vezes, esta seja a única opção de eletrificação em unidades de 

conservação ambiental rigorosa, conforme mencionado.

GEStão SuStENtávEl doS RESíduoS

A gestão dos resíduos gerados pela Coelba em todos os seus processos produtivos está baseada no Princípio dos 4R: repensar, reduzir, 

reaproveitar e reciclar. A empresa acompanha e controla a quantidade de resíduos gerados e, quando não é possível adotar uma das 

práticas do Princípio dos 4R, promove a destinação adequada do resíduo de acordo com a sua classificação, tendo sempre como ideal a 

não-produção de resíduos. A construção de um galpão no Almoxarifado Central, em Feira de Santana, em 2006, permitiu uma comple-

ta segregação e controle dos resíduos perigosos que ainda são gerados.



230 Meio Ambiente

DESCARtE DE lâmPADAS

As lâmpadas fluorescentes contêm resíduos nocivos ao meio ambiente e ao ser humano. Entre eles está o vapor de mercúrio, que, se 

ingerido ou inalado, causa efeitos desastrosos ao sistema nervoso. quando lançadas em aterro sanitário ou mesmo quebradas de forma 

não-criteriosa, essas lâmpadas contaminam o solo, o subsolo, o lençol freático e as fontes de água, chegando, mais tarde, à cadeia 

alimentar, atingindo os seres humanos.

Desde 2004, a Coelba vem fazendo a descontaminação das lâmpadas queimadas de suas unidades em todo o Estado, oferecendo esse 

serviço aos seus colaboradores, que, dessa forma, também podem descartar as lâmpadas queimadas em suas residências. 

Foram instalados coletores apropriados para o armazenamento temporário das lâmpadas nas sedes das cidades de Feira de Santa-

na, itabuna, vitória da Conquista, Barreiras, Juazeiro e Salvador. A cada seis meses, ou quando atingem a capacidade máxima de

PrinCiPais resíduos sÓlidos inertes Gerados
material un. 2004 2005 2006

Aço galvanizado kg 95.356 48.314 64.589
Cabo de Alumínio multiplexado kg 78.688 85.029 104.452
Chaves e Pára-raios un. 5.438 3.419 4.668
Cruzetas de madeira un. 3.331 1.879 1.623
Embalagens de madeira ton – – 2.059,2
Ferro kg 5.360 6.622 11.682
Fios e Cabos de Alumínio kg 149.020 92.043 131.538
Fios e Cabos de Cobre kg 117.216 81.109 67.024
isoladores un. 63.231 30.618 52.021
medidores kg 12.528 41.328 90.393
Postes de Concreto un. 3.663 4.184 4.168
PvC kg 573 276 1.239
Resíduos de Podas ton – – 2.458,96
transformadores kg 5.079 5.291 14.153

materiais reCiClados
Cartuchos de impressoras un. 6.028 
medidores de Energia un. 22.232
Óleo mineral isolante l 379.617
Papel de Escritório kg 23.700
Plásticos kg 890 
transformadores de Distribuição un. 932
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armazenagem, as lâmpadas são encaminhadas para o Almoxarifado Central, em Feira de Santana, ou para a sede da Coelba, em Salvador, 

onde uma empresa especializada e licenciada pelo órgão ambiental executa a descontaminação.

Em 2006, a Coelba ampliou os serviços de descarte e descontaminação de lâmpadas 

fluorescentes ao Centro Administrativo do Estado da Bahia, que engloba 56 repartições 

públicas. O serviço também foi estendido para as lâmpadas substituídas nas residências de 

baixa renda de Salvador beneficiadas pelos programas de eficientização da empresa. 

Por ter consciência de que o descarte deve ser a última opção na escala de prioridade 

ambiental, a Coelba está buscando, no mercado internacional, fabricantes de lâmpadas de 

descarga livres de mercúrio, por não serem nocivas ao meio ambiente, dispensando, dessa 

forma, a descontaminação.

tRAnSPORtE

A Coelba atua numa área territorial de 567 mil quilômetros quadrados, em todo o Estado da Bahia. Para realizar o trabalho de distribuir 

energia elétrica a todos os seus clientes, são utilizados veículos cujas emissões de CO e CO2 que, embora sejam dissipadas no meio 

ambiente, não provocam impactos significantes. mesmo assim, a compainha realiza o monitoramento da emissão de fumaça preta por 

seus veículos e os das empresas terceirizadas.

resíduos  PeriGosos Gerados
resíduo unidade 2004 2005 2006

lâmpadas de descarga un. 1.487 1.900 2.237

Baterias de celulares un. 60 46 1817

Baterias de chumbo-ácidas de subestações, 
código 2794 (OnU) kg 210,8 0 3.130

17. Informações do edifício-sede e do escritório regional de Barreiras.
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resíduos Gasosos

unidade 2004 2005 2006

gás Freon R-1218 kg não houve não houve 131,12

resíduos Gasosos

emissões de Gases de efeito estufa na Geração termoelétriCa na usina de ilha Grande
ano C Co Ch4 noX
2004 218 9,92 2,17 9,92
2005 208 9,45 2,07 9,45
2006 213 9,69 2,12 9,69

uso de reCursos naturais
reCurso unidade 2004 2005 2006

Consumo anual de água m3 79.937 70.031 77.640
Consumo anual de combustíveis fósseis – diesel l 247.658 334.421 468.217
Consumo anual de combustíveis fósseis – gasolina l 1.676.645 1.760.136 1.507.382
Consumo anual de energia kWh 16.214.588 17.043.992 16.100.182
Consumo de água/empregado l 28,84 25,23 28,53
Consumo de energia/empregado kWh 5.849,42 6.139,77 5.917,00
Cruzetas de madeira nativa pç. 29.969 25.963 24.557
mata nativa ha 237,79 658,42 615,43
Óleo combustível para usinas térmicas l 276.754 257.512 270.090

18. Retirado das geladeiras velhas e ineficientes substituídas pela Coelba em Salvador.
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ano Quantidade multa/autuação ÓrGão autuador

2004 02
multa por executar ligação de energia elétrica (regularização de ligações clandestinas) em residências 
construídas ilegalmente em áreas de manguezal

ibama

2005 03

não-cumprimento de condicionantes e atraso no pedido de licença de operação Centro de Recursos 
Ambientais

Poluição de resíduos sólidos e visuais na zona da orla marítima no município do Conde Prefeitura municipal 
do Conde quitada

Supressão de 02 ha de vegetação de mata atlântica na APA itacaré/Serra grande ibama

2006 0 – –

esPéCies ameaçadas de eXtinção
obra bioma GruPo esPéCie família nome vulGar CateGoria

lUz PARA
tODOS

CAAtingA

FlORA

Schinopsis brasiliensis Engl. Anacardiaceae Baraúna vulnerável

Myracrodrun urundeuva Fr. All. Anacardiaceae Aroeira-do-sertão vulnerável

Anadenanthera macrocarpa
(Benth.) Brenan Leguminosae Mimosoideae Angico19 –

CERRADO Astronium fraxinifolium Schott Anacardiaceae gonçalo-alves vulnerável

mAtA 
AtlântiCA

Dalbergia nigra
(Vell.) Allemao ex Benth.

Leguminosae-
Papilionoideae Jacarandá-da-bahia vulnerável

BRUmADO i  
itAgUARAnA CERRADO FlORA

Schinopsis brasiliensis Engl. Anacardiaceae Baraúna vulnerável

Myracrodruon urundeuva Fr. All. Anacardiaceae Aroeira-do-sertão vulnerável

Simarouba versicolor A. St. Hil. Simaroubaceae Pau-paraíba –

itAgUARAnA 
mUCUgÊ CERRADO

AvES
Anodorhynchus hyacinthinus Psittacidae Arara-azul-grande vulnerável

Crypturellus noctivagus Tinamidae zabelê vulnerável

mAmÍFEROS

Chrysocion brachyurus Canidae lobo-guará vulnerável

Tolypeutes tricinctus Dasypodidae tatu-bola vulnerável

Leopardus pardalis mitis Felidae Jaguatirica vulnerável

Leopardus wiedii Felidae gato-maracajá vulnerável

Puma concolor greeni Felidae Suçuarana vulnerável

Panthera onca Felidae Onça-pintada vulnerável

Myrmecophaga tridactyla Myrmecoophagidae tamanduá-bandeira vulnerável

FlORA Astronium fraxinifolium Anacardiaceae gonçalo-alves vulnerável

INdICAdoRES dE dESEMPENHo AMBIENtAl

19. Esta espécie consta da lista de proteção à flora do Estado da Bahia. Todas as demais constam da lista do Ibama.
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Geração e tratamento de resíduos 2006 2005 2004

Emissão

volume anual de gases do efeito estufa (CO2, CH4, n2O, HFC, PFC, SF6)
emitidos na atmosfera (em toneladas de CO2 equivalentes) 235,07 229,59 241,02

volume anual de emissões destruidoras de ozônio
(em toneladas de CFC equivalentes)20 – – –

Sólidos 

quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados 
(lixo, dejetos, entulho etc.) 1.518,56 601,81 559,92

manejo de resíduos PeriGosos 2006 2005 2004

Percentual de equipamentos substituídos por óleo mineral isolante 
sem PCB (Ascarel) 0% 0%  0%

Percentual de lâmpadas descontaminadas em relação ao total 
 substituído na empresa

100% 100% 100%

 

reCuPeração de áreas deGradadas 2006 2005 2004

Rede protegida isolada primária (rede ecológica ou linha verde) na área urbana e rural (em km) 1.927 1.918 1.873

Percentual da rede protegida isolada primária/total da rede de distribuição na área urbana e rural 2,04% 1,97% 1,80%

Rede protegida isolada secundária (rede ecológica ou linha verde) na área urbana e rural (em km) 26.129 20.006 16.187

Percentual de rede protegida isolada secundária/total da rede de distribuição na área urbana e rural 47,97% 41,56% 36,97%

gastos com gerenciamento do impacto ambiental (arborização, manejo sus tentável, 
com equipamentos e redes protegidas) (R$ mil) nD nD nD

valor incorrido em autuações e/ou multas por violação de normas ambientais (R$ mil) 0 140 150

20. Obs.1 - No sistema central do edifício-sede a empresa utiliza o gás R134 A, que não contém CFC e é ecologicamente correto.
 Obs.2 - Nos aparelhos de janela pode-se apenas estimar na Região Metropolitana, a partir da substituição de compressores, cerca de 20kg/ano.



236 Meio Ambiente

eduCação e ConsCientização ambiental 2006 2005 2004

Educação ambiental – Comunidade – Na organização

número de empregados treinados nos programas de educação am biental 331 138 357

Percentual de empregados treinados nos programas de educação 
ambiental/total de empregados 12 5 13

número de horas de treinamento ambiental/total de horas de trei namento 0,77 0,45 1,25

Recursos aplicados (R$ mil) 17 7 14

Educação ambiental – Comunidade 

número de unidades de ensino fundamental e médio atendidas 36 60 50

Percentual de escolas atendidas/número total de escolas da área de concessão (1ª à 4ª do 
ensino fundamental) 0,18 0,3 0,24

número de alunos atendidos 6.321 9.678 9.976

Percentual de alunos atendidos/número total de alunos da rede escolar 
da área de concessão (1ª à 4ª do ensino fundamental) 0,48 0,73 0,70

número de professores capacitados 373 359 300

Recursos aplicados (R$ mil) 905 795 1.301
 

uso de reCursos no ProCesso Produtivo 
e em ProCessos GerenCiais da or Ganização meta 2006 2005 2004

Consumo total de energia por fonte: 

- Hidrelétrica (em kWh) nD 16.100.182 17.043.992 16.246.447

- Combustíveis fósseis nD 0 0 0

- Fontes alternativas (gás, energia eólica, energia solar etc.) nD 0,3 0,3 0,3

Consumo total de energia (em kWh) nD 16.100.182 17.043.992 16.246.447

Consumo de energia por kWh distribuído (vendido) nD 0,15 0,17 0,17

Consumo total de combustíveis fósseis pela frota de veículos da empresa por quilômetro rodado: 

- Diesel nD 468.217 334.421 247.658

- gasolina nD 1.507.382 1.760.136 1.676.645

Consumo total de água por fonte (em m3): 

- Abastecimento (rede pública) -5% 77.640 70.031 79.937

Consumo total de água (em m3) -5% 77.640 70.031 79.280

Consumo de água por empregado (em m3) -5% 28,53 25,23 28,84
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Pee´s destinados à formação da Cultura
em Conservação e uso raCional de enerGia
as informações, dados e números do Pee, inseridos nas tabelas abaiXo, 
referem-se aos CiClos da aneel e não ao eXerCíCio anual

2006 2005 2004

número de domicílios do segmento baixa renda atendidos pelo progra ma 204.000 200.000 271.707

Percentual de domicílios do segmento baixa renda atendidos 
pelo pro grama sobre total de domicílios do segmento baixa renda nD nD nD

número de equipamentos eficientes doados 59.248 66.426 0

número de domicílios atendidos para adequação das instalações
elétri cas da habitação 2.000 0 2.000

número de profissionais eletricistas treinados pelo programa 0 0 0

PEEs Aquecimento solar

número de sistemas de aquecimento solar instalados 4 26 0

PEEs Gestão energética municipal

número de municípios atendidos pelo programa de gestão 
energética municipal 0 4 4

Percentual de municípios atendidos sobre total de municípios
da área de concessão 0 0,96 0,96
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ANExoS
RECOnHECimEntOS DO mERCADO

Aberje/Apimec/Ethos/Fides/Ibase

Finalista do Prêmio Balanço Social 2006.

ABM&N (Associação Brasileira de Marketing e Negócios)

 Prêmio Destaque no marketing 2006, com o Projeto ElOS.

Anefac/Fipecapi/Serasa

troféu transparência 2006.

Eletrobrás/Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica)

menção de Destaque do Prêmio nacional de Conservação e Uso Racional de Energia – Edição 2006 – Categoria Empresas do Setor 

Energético na modalidade Empresas de Distribuição de grande Porte, pelo desenvolvimento de ações de conservação de energia 

elétrica no ano de 2006.

FIEB (Federação das Indústrias do Estado da Bahia)/ABGC (Associação Baiana para Gestão Competitiva)

Prêmio gestão de qualidade Bahia 2006 – troféu Ouro.

Gazeta Mercantil

Prêmio Balanço Anual 2006 – melhor Empresa de Energia Elétrica do Brasil.
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IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas)

Selo iBASE para Balanço Social.

IMIC (Fundação Instituto Miguel Calmon)

Prêmio Desempenho 2006 – Reconhecimento de que é a maior empresa de concessão 

pública do Estado da Bahia.

Revista Exame – Maiores e Melhores

melhor Empresa do Setor de Serviços – norte/nordeste.

Sesi (Serviço Social da Indústria)

Prêmio Sesi qualidade no trabalho 2006, reconhecimento em relação às práticas de gestão 

de pessoas.

USAID/Brasil (Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional)

Prêmio “Awards of Appreciation”, conferido a uma profissional da Coelba pelo reconheci-

mento ao apoio individual ao Programa de Energia da USAiD. A Coelba atualmente desen-

volve, em parceria com a USAiD, dois projetos de geração de renda em moradas da lagoa: 

uma fábrica de biscoito e uma horta comunitária.



Anexos240

BAlANÇo SoCIAl - IBASE
Balanços sociais da companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 (informação Adicional)

1 - base de CálCulo 2006 (r$ mil)
2005 (r$ mil)

(reClassifiCado)

Receita líquida (Rl) 2.734.343 2.702.117 
Resultado Operacional (RO) 684.132 679.545 
Folha de Pagamento Bruta (FPB) 165.856 150.485 
valor Adicionado total (vAt) 2.708.153 2.883.939 

2 - indiCadores soCiais internos r$ mil
% sobre

fPb
% sobre

rl
% sobre

vat
r$ mil

% sobre
fPb

% sobre
rl

% sobre
vat

Alimentação  7.436 4,48 0,27 0,27  7.062 4,69 0,26 0,24
Encargos sociais compulsórios  45.954 27,71 1,68 1,70  41.288 27,44 1,53 1,43
Previdência privada  7.684 4,63 0,28 0,28  7.928 5,27 0,29 0,27
Saúde  7.131 4,30 0,26 0,26  6.793 4,51 0,25 0,24
Segurança e saúde no trabalho  1.255 0,76 0,05 0,05  1.053 0,70 0,04 0,04
Educação  273 0,16 0,01 0,01  775 0,51 0,03 0,03
Capacitação e desenvolvimento profissional  2.598 1,57 0,10 0,10  2.419 1,61 0,09 0,08
Creches ou auxílio-creche  368 0,22 0,01 0,01  372 0,25 0,01 0,01
Esporte  225 0,14 0,01 0,01  256 0,17 0,01 0,01
Participação nos lucros ou resultados  29.342 17,69 1,07 1,08  19.883 13,21 0,74 0,69
transporte  1.029 0,62 0,04 0,04  1.113 0,74 0,04 0,04
Outros  2.544 1,53 0,09 0,09  2.275 1,51 0,08 0,08
TOTAL – INDICADORES SOCIAIS INTERNOS 105.838 63,81 3,87 3,91 91.214 60,61 3,38 3,16

3 - indiCadores soCiais eXternos r$ mil
% sobre

ro
% sobre

rl
% sobre

vat
r$ mil

% sobre
ro

% sobre
rl

% sobre
vat

Educação 1.366 0,20 0,05 0,05 743 0,11 0,03 0,03
Projeto Jovem Cidadão  619 0,09 0,02 0,02  486 0,07 0,02 0,02
Outros  747 0,11 0,03 0,03  256 0,04 0,01 0,01
Cultura 1.400 0,20 0,05 0,05 3.992 0,59 0,15 0,14
Projeto FazCultura  1.396 0,20 0,05 0,05  1.989 0,29 0,07 0,07
lei Rouanet  - 0,00 0,00 0,00  1.993 0,29 0,07 0,07
Outros  4 0,00 0,00 0,00  10 0,00 0,00 0,00
Saúde e Saneamento  228 0,03 0,01 0,01  406 0,06 0,02 0,01
Esporte  270 0,04 0,01 0,01  180 0,03 0,01 0,01
Combate à fome e segurança alimentar  6 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00
Fundo de Desenvolvimento Social 193.783 28,33 7,09 7,16 143.645 21,14 5,32 4,98
luz no Campo/ luz para todos  90.659 13,25 3,32 3,35  53.319 7,85 1,97 1,85
Universalização  102.860 15,04 3,76 3,80  90.271 13,28 3,34 3,13
Projeto ElOS  263 0,04 0,01 0,01  55 0,01 0,00 0,00
Comunidade 1.384 0,20 0,05 0,05 1.135 0,17 0,04 0,04
Projeto Coelba ao seu lado  183 0,03 0,01 0,01  327 0,05 0,01 0,01
Doações e contribuições  1.201 0,18 0,04 0,04  808 0,12 0,03 0,03
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico  9.276 1,36 0,34 0,34  8.386 1,23 0,31 0,29
Total das Contribuições para a Sociedade 207.714 30,36 7,60 7,67 158.494 23,32 5,87 5,50 
tributos (exceto encargos sociais) 1.457.022 212,97 53,29 53,80 1.282.280 188,70 47,45 44,46
TOTAL – INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS 1.664.736 243,34 60,88 61,47 1.440.774 212,02 53,32 49,96 
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4 - INDICADORES AMBIENTAIS 21 R$ MIl
% SOBRE

RO
% SOBRE

Rl
% SOBRE

VAT
R$ MIl

% SOBRE
RO

% SOBRE
Rl

% SOBRE
VAT

Investimentos Relacionados com a Operação da Empresa
Manejo da vegetação  5.780 0,84 0,21 0,21  3.336 0,49 0,12 0,12
Substituição de equipamentos  782 0,11 0,03 0,03  3.029 0,45 0,11 0,11
Reciclagem de óleo  501 0,07 0,02 0,02  247 0,04 0,01 0,01
Licenciamento ambiental  849 0,12 0,03 0,03  1.158 0,17 0,04 0,04
Rede compacta ou isolada  19.836 2,90 0,73 0,73  11.648 1,71 0,43 0,40
Educação ambiental  81 0,01 0,00 0,00  121 0,02 0,00 0,00
Energia solar fotovoltaica  3.201 0,47 0,12 0,12  - 0,00 0,00 0,00
Sistema de Gestão Ambiental  212 0,03 0,01 0,01  66 0,01 0,00 0,00
Outros projetos ambientais  206 0,23 0,01 0,01  57 0,01 0,00 0,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS RELACIONADOS 
COM A OPERAÇÃO DA EMPRESA

31.447 4,60 1,15 1,16 19.662 2,89 0,73 0,68

Investimento em Programas e/ou Projetos Externos
Pesquisa e desenvolvimento  488 0,07 0,02 0,02 118 0,02 0,00 0,00
Eficientização energética  10.198 1,49 0,37 0,38 1.959 0,29 0,07 0,07

Doação de refrigeradores e lâmpadas  7.879 1,15 0,29 0,29 169 0,02 0,01 0,01
Agente Coelba  1.576 0,23 0,06 0,06 1.777 0,26 0,07 0,06
Outros projetos de eficientização energética  742 0,11 0,03 0,03 13 0,00 0,00 0,00

Educação ambiental para comunidade  642 0,09 0,02 0,02 482 0,07 0,02 0,02
Projeto SOS Energia – A Corrente da Vida  401 0,06 0,01 0,01 394 0,06 0,01 0,01
Outros projetos educacionais  241 0,04 0,01 0,01 88 0,01 0,00 0,00

Preservação e/ou recuperação de ambientes 
degradados

 550 0,08 0,02 0,02  - 0,00 0,00 0,00

Outros 587 0,09 0,02 0,02 487 0,07 0,02 0,02

TOTAL DOS INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS 
E/OU PROJETOS EXTERNOS

12.465 1,82 0,46 0,46 3.046 0,45 0,11 0,11

TOTAL DOS INVESTIMENTOS
EM MEIO AMBIENTE

43.912 6,42 1,61 1,62 22.708 3,34 0,84 0,79 

Quantidade de processos ambientais, adminis-
trativos e judiciais movidos contra a entidade

0 0 

Valor das multas e das indenizações relativas à 
matéria ambiental, determinadas administrativa 
e/ou judicialmente

0 140 

Passivos e contingências ambientais 0 0 

Quanto ao estabelecimento de metas anuais 
para minimizar resíduos, o consumo em 
geral na produção/operação e aumentar a 
eficácia na utilização de recursos naturais, 
a empresa:

(  ) Não possui Metas
(  ) Cumpre de 0 a 50%
(  ) Cumpre de 51 a 75%
( x ) Cumpre de 76 a 100%

(  ) Não possui Metas
(  ) Cumpre de 0 a 50%
(  ) Cumpre de 51 a 75%
( x ) Cumpre de 76 a 100%

21. Informações não-examinadas pelos auditores independentes.
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5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAl21 2006 2005

Nº de empregados(as) ao final do período 2.721 2.776 
Nº de admissões durante o período 83 111 
Nº de desligamentos durante o período 138 107 
Nº de empregados(as) terceirizados 8.766 6.997 
Nº de estagiários(as) 165 146 
Nº de empregados acima de 45 anos 1.457 1.525 
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 355 362
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 1,70 1,66

Nº de empregados portadores(as) de deficiência 
ou necessidades especiais

75 31

Nº de Empregados por Faixa Etária, nos Seguintes Intervalos:
Menores de 18 anos 0 2 
De 18 a 35 anos 584 548 
De 36 a 60 anos 2.130 2.219 
Acima de 60 anos 7 7 
Nº de Empregados por Nível de Escolaridade, Segregados por:
Analfabetos 0 0 
Com ensino fundamental 416 445 
Com ensino médio 360 357 
Com ensino técnico 1.106 1.129 
Com ensino superior 783 788 
Pós-graduados 56 57 
Nº de Empregados por Sexo:
Homens 2.118 2.169 
Mulheres 603 607 
% de Cargos de Chefia por Sexo:
Homens 81 82 
Mulheres 19 18 
Remuneração Bruta Segregada por:
Empregados 94.530 87.191

Administradores 522 522

6 - INFORMAÇÕES RElEVANTES 
QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA 
EMPRESARIAl21

2006 METAS  2007

Relação entre a maior e a menor remuneração 
na empresa

21,48 21,48

Nº total de acidentes de trabalho 27 26

Os projetos sociais e ambientais desenvolvi-
dos pela empresa foram definidos:

(    ) pela
direção

( X ) pela direção e
gerências

(    ) por todos os
empregados

(    ) pela
direção

( X ) pela direção e
gerências

(    ) por todos os
empregados

Os padrões de segurança e salubridade no
ambiente de trabalho foram definidos:

(    ) pela
direção

( X ) pela direção e
gerências

(    ) por todos os
empregados

(    ) pela
direção

( X ) pela direção e
gerências

(    ) por todos os
empregados

21. Informações não-examinadas pelos auditores independentes.
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6 - INFORMAÇÕES RElEVANTES 
QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA 
EMPRESARIAl21 (continuação)

2006 METAS 2007

Quanto à liberdade sindical, ao direito de 
negociação coletiva e à representação inter-
na dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(    ) não se
envolve

( X ) segue as 
normas da OIT

(    ) incentiva 
e segue a OIT

(    ) não se
envolve

( X ) segue as 
normas da OIT

(    ) incentiva 
e segue a OIT

A previdência privada contempla:
(    ) a

direção
(    ) direção e

gerências
( X ) todos os
empregados

(    ) a
direção

(    ) direção e
gerências

( X ) todos os
empregados

A participação nos lucros ou resultados
contempla:

(    ) a
direção

(    ) direção e
gerências

( X ) todos os
empregados

(    ) a
direção

(    ) direção e
gerências

( X ) todos os
empregados

Na seleção dos fornecedores, os mesmos 
padrões éticos e de responsabilidade social
e ambiental adotados pela empresa:

(    ) não são
considerados

(    ) são
sugeridos

( X ) são
exigidos

(    ) não são
considerados

(    ) são
sugeridos

( X ) são
exigidos

Quanto à participação dos empregados em
programas de trabalho voluntário, a empresa:

(    ) não se 
envolve

( X ) apóia
(    ) organiza e

incentiva
(    ) não se 

envolve
( X ) apóia

(    ) organiza e
incentiva

Contencioso Cível: 2006 METAS 2007
Nº Total de Reclamações e Críticas de Consumidores(as):
Na Empresa 37.094 27.821 
No Procon 108 81 
Na Justiça 4.435 3.326 
% das Reclamações e Críticas Solucionadas:
Na Empresa 100% 75%
No Procon 30% 23%
Na Justiça 30% 23%

Montante de Multas e Indenizações a Clien-
tes, Determinadas por Órgãos de Proteção 
e Defesa do Consumidor ou pela Justiça

2006 2005

1.608 1.012

Ações empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas das reclamações: 
- Revisão e divulgação de procedimentos, reforçando o cumprimento das Resoluções da Aneel.  
- Treinamento de  atendentes de agências e call center, a fim de evitar que o cliente saia da Agência sem resolver o problema. 
- Análise do projeto de reclamação de conta não-entregue e implantação de ações de melhoria, avaliando a expansão para reclamação de correção de endereço.  
- Ampliação em 30 minutos (até as 17h30) do atendimento às solicitações de religação de urgência durante a semana nas equipes do OSC.  
- Mapeamento das reclamações de nova ligação e danos elétricos para investigar e corrigir as possíveis falhas no processo. 
- Avaliação da insatisfação em relação aos serviços prestados, através de pesquisa com os clientes.

Contigências e Passivos Trabalhistas: 2006 2005
Número de Processos Trabalhistas: 
Movidos contra a entidade 503 449 
Julgados procedentes 485 429 
Julgados improcedentes 18 20 

Valor total de indenizações e multas pagas 
por determinação da Justiça

1.823 5.055 

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$) Em 2006: 2.708.153 Em 2005: 2.883.939

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
56,81% governo   5,23% colaboradores(a)                                           

18,96% acionistas   18,00% terceiros   1,00% retido 
49,14% governo   4,25% colaboradores(a)                                  

19,17% acionistas    26,44% terceiros   1,00% retido 

7 - OUTRAS INFORMAÇÕES

CNPJ:15.139.629/0001-94, setor energético – BA.
Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: André Luiz Margalháo Gondim, tel.: 3370-5141, e-mail: agondim@coelba.com.br
Esta empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está 
envolvida com corrupção.
Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente.

21. Informações não-examinadas pelos auditores independentes.
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TEMA GRI Ind. Ethos 
Setor.  
Ethos

Pacto 
Global

Metas 
Milênio

Página

1. ESTRATéGIA E ANálISE

Declaração do Presidente sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia

1.1 1 1 8 8 e 9

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades 1.2 8 10-13; 48-59; 60-67

2. PERFIl DA ORGANIzAÇãO

Nome da empresa ou grupo 2.1 18
Principais produtos e serviços 2.2 18
Estrutura operacional da organização 2.3 18-22; 28
Localização da sede da organização 2.4 18
Países onde opera 2.5 18
Natureza e forma jurídica 2.6 18
Mercados atendidos 2.7 18

Porte da organização 2.8 46 e 47

Principais mudanças durante o período coberto pelo Relatório referente 
a porte, estrutura ou participação acionária

2.9 18; 34-36

Prêmios recebidos no período coberto pelo Relatório 2.10 238 e 239

3. PARâMETROS PARA O RElATóRIO

Perfil do Relatório
Período a que se referem as informações 3.1 10
Data do Relatório anterior mais recente 3.2 10 e 255
Ciclo de emissão de Relatórios 3.3 10 e 255

Dados para contato em caso de perguntas relativas ao Relatório ou seu 
conteúdo

3.4 256

Escopo e Limite do Relatório
Processo para a definição do conteúdo do Relatório 3.5 6 10; 12 e 13

MATRIZ DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
E RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

GRI: Global Reporting Initiative - Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade – 2006

IND. ETHOS: Indicadores Ethos de Responsabilidade Empresarial 2006

SETOR. ETHOS: Indicadores Ethos Setoriais de Responsabilidade Empresarial 2006 – Setor Elétrico

PACTO GLOBAL: Princípios Básicos Universais do Pacto Global

METAS MILÊNIO: Metas do Milênio
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Limite do Relatório 3.6 10; 12 e 13; 165-169

Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou 
ao limite do Relatório

3.7 6 10; 12 e 13

Base para a elaboração do Relatório no que se refere a fatos que 
possam afetar significativamente a comparabilidade entre períodos e/
ou entre organizações

3.8 10; 12 e 13

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo 
hipóteses e técnicas que sustentam as estimativas aplicadas à 
compilação dos indicadores e outras informações do Relatório

3.9 10; 12 e 13

Explicação das conseqüências de quaisquer reformulações de informações 
fornecidas em Relatórios anteriores e as razões para tais reformulações 

3.10 137; 154; 156

Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se 
refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no Relatório

3.11 10; 12 e 13

   Sumário de Conteúdo da GRI
Tabela que identifica a localização das informações no Relatório 3.12 244

Verificação
Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o Relatório 3.13 12

4. GOVERNANÇA, COMPROMISSOS E ENGAjAMENTO

Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais 
alto órgão de governança responsável por tarefas específicas, tais como 
estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização

4.1 3 28

Indicação caso o Presidente do mais alto órgão de governança também 
seja um Diretor Executivo 

4.2 NA

Para organizações com uma estrutura de administração unitária, 
declaração do número de membros independentes ou não-executivos 
do mais alto órgão de governança

4.3 NA

Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações 
ou dêem orientações ao mais alto órgão de governança

4.4 3 28 e 31

Remuneração para membros do mais alto órgão de governança, 
Diretoria Executiva e demais executivos 

4.5 125

Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar 
que conflitos de interesse sejam evitados

4.6 ND

Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos 
membros do mais alto órgão de governança 

4.7 3 28-30

Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios 
internos relevantes para o desempenho econômico, ambiental e social, 
assim como o estágio de sua implementação

4.8 1 e 2 31 e 33

Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar 
a identificação e gestão por parte da organização do desempenho 
econômico, ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades 
relevantes, assim como a adesão ou conformidade com normas 
acordadas internacionalmente, códigos de conduta e princípios

4.9 3 28-33; 55 e 56

Processos para a auto-avaliação do desempenho do mais alto órgão de 
governança, especialmente com respeito ao desempenho econômico, 
ambiental e social

4.10 ND

Compromissos éticos 1 31 e 33
Enraizamento da cultura organizacional 2 31-33; 89 e 90; 159-164
Governança Corporativa 3 26-33

TEMA GRI Ind. Ethos 
Setor.  
Ethos

Pacto 
Global

Metas 
Milênio

Página

Escopo e Limite do Relatório (continuação)
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Compromissos com Iniciativas Externas
Explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução 4.11 28-30

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de 
caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou 
endossa

4.12 52 e 53; 55-57

Participação em associações e/ou organismos nacionais/internacionais 
de defesa que a organização integra ou participa

4.13 35 e 39 52; 216 e 217

Engajamento das Partes Interessadas
Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização 4.14 5 60; 63; 65-67
Bases para identificação e seleção dos principais públicos de interesse 4.15 5 60; 63; 65

Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo a 
freqüência do engajamento por tipo e por grupos de stakeholders

4.16 66-67

Principais temas e preocupações que foram levantadas por meio 
do engajamento dos stakeholders e que medidas a organização tem 
adotado para tratá-los

4.17 5 e 6
12; 91 e 92; 108 e 109; 114; 

135-137; 173 e 174

Relações com a concorrência 4 63

Diálogo com as partes interessadas 5
66 e 67; 91 e 92; 108 e 109; 

114; 135-137; 173 e 174

Balanço Social 6 10; 12 e 13

5. DESEMPENhO ECONôMICO

Desempenho Econômico

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, 
custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros 
investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para 
provedores de capital e governos

EC1 79; 81-83; 240-243

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as 
atividades da organização devido a mudanças climáticas

EC2 217 e 218

Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que 
a organização oferece

EC3 19 96-98

Ajuda financeira significativa recebida do governo EC4 78; 186; 190; 199

Presença no Mercado

Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário 
mínimo local em unidades operacionais importantes

EC5 15 124

Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em 
unidades operacionais importantes

EC6 154 e 157

Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta 
gerência recrutados na comunidade local em unidades operacionais 
importantes

EC7 ND

Impactos Econômicos Indiretos

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infra-estrutura e 
serviços oferecidos, principalmente para benefício público, por meio de 
engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono

EC8
32, 33, 35 

e 37
177; 184-189; 190; 192 e 193; 

195-198; 200 e 201; 226

TEMA GRI Ind. Ethos 
Setor.  
Ethos

Pacto 
Global

Metas 
Milênio

Página
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Impactos Econômicos Indiretos (continuação)

Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos 
significativos, incluindo a extensão dos impactos

EC9 177; 184-195

6. DESEMPENhO AMBIENTAl

Materiais
Materiais usados por peso ou volume EN1 ND
Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem EN2 ND

Energia
Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária EN3 24 8 219 e 220; 236
Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária EN4 NA
Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência EN5 24 8 7 219 e 220; 236

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de 
energia, ou que usem energia gerada por recursos renováveis, e a 
redução na necessidade de energia resultante dessas iniciativas

EN6 24 8, 9 7 187; 190-198; 227-229

Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções 
obtidas

EN7 NA

Água
Total de retirada de água por fonte EN8 24 8 236

Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água EN9 NA

Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada EN10 ND
Biodiversidade

Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada 
dentro de áreas protegidas, ou adjacentes a elas, e áreas de alto índice 
de biodiversidade fora das áreas protegidas

EN11
ND

Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, 
produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas de alto índice de 
biodiversidade fora das áreas protegidas

EN12 ND

Habitats protegidos ou restaurados EN13 20 8 7 215 e 216; 218

Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de 
impactos na biodiversidade

EN14 24 8 7 212-216; 218; 222-224

Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais 
de conservação com habitats em áreas afetadas por operações, 
discriminadas pelo nível de risco de extinção

EN15 22 234

Compromisso com a melhoria da qualidade ambiental 20 7, 8 e 9 7 210
Educação e conscientização ambiental 21 7 e 8 7 218-220
Sustentabilidade da economia florestal 23 9 7 161; 224 e 225

TEMA GRI Ind. Ethos 
Setor.  
Ethos

Pacto 
Global

Metas 
Milênio

Página
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Emissões, Efluentes e Resíduos
Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso EN16 24 8 7 233 e 235
Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso EN17 ND

Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as 
reduções obtidas

EN18 24 9 7 217 e 218; 232 e 233; 235

Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso EN19 24 8 7 193; 233; 235
NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso EN20 24 8 7 233
Descarte total de água, por qualidade e destinação EN21 NA
Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição EN22 44 8 7 229 e 230; 232 e 233
Número e volume total de derramamentos significativos EN23 NA

Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados 
considerados perigosos nos termos da Convenção da Basiléia 

EN24 NA

Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de 
corpos d’água e habitats relacionados significativamente afetados por 
descartes de água e drenagem realizados pela organização relatora

EN25 NA

Minimização de entradas e saídas de materiais 24 8 7 229 e 230; 232 e 233
Disposição e tratamento de resíduos perigosos 44 8 7 229 e 230; 232
Presença de PCB 45 8 7 235
Descarte de lâmpadas de vapor de mercúrio 46 8 7 230 e 232

Produtos e Serviços

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e 
a extensão da redução desses impactos

EN26 22 e 24 7, 8 e 9 7 222-224

Percentual de produtos e suas embalagens recuperadas em relação ao 
total de produtos vendidos, por categoria de produto

EN27 NA

Gerenciamento do impacto no meio ambiente e do ciclo de vida de 
produtos e serviços

22 7, 8 e 9 222-224; 229

Conformidade

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-
monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos 
ambientais

EN28 22 234 e 235

Transporte

Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros 
bens e materiais utilizados nas operações da organização, bem como do 
transporte de trabalhadores

EN29 8 7 232

Geral
Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo EN30 7, 8 e 9 7 241

Controle dos impactos na paisagem urbana e em áreas de preservação 
ambiental

43 8 e 9 7 224

TEMA GRI Ind. Ethos 
Setor.  
Ethos

Pacto 
Global

Metas 
Milênio

Página
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7. DESEMPENhO SOCIAl – PRáTICAS TRABAlhISTAS E TRABAlhO DECENTE

Emprego
Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região LA1 87-89; 124 e 125; 242

Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, 
gênero e região

LA2 18 1 e 6 8 124 e 125; 240; 242

Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são 
oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período, 
discriminados pelas principais operações

LA3 NA

Política de remuneração, benefícios e carreira 15 1, 3 e 6 8 89; 91; 94-106

Comportamento frente a demissões 18 1 8 125; 242
Preparação para aposentadoria 19 1 e 6 106 e 107

Relações entre Trabalhadores e a Governança
Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva LA4 7 1 e 6 8 90

Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças 
operacionais, incluindo se esse procedimento está especificado em 
acordos de negociação coletiva

LA5 7 ND

Relações com Sindicatos 7 1 e 6 8 90 e 91
Gestão Participativa 9 1 e 2 89-91

Saúde e Segurança no Trabalho
Percentual dos empregados representados em comitês formais de 
segurança e saúde, compostos por gestores e por trabalhadores, que 
ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de 
segurança e saúde ocupacional

LA6 16 41 1 e 3 120

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e 
óbitos relacionados ao trabalho, por região

LA7 16 1 8 119 e 120; 125

Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e 
controle de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus 
familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves

LA8 16 41 1 8 112-121; 174 e 175

Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com 
sindicatos

LA9 ND

Cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho 16 1 8 117-121
Saúde e segurança dos trabalhadores terceirizados 41 1 8 112-116

Treinamento e Educação

Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas 
por categoria funcional

LA10 17 1 8 103 e 125

Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que 
apóiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários 

LA11 17 1 8 102-105

Percentual de empregados que recebem regularmente análises de 
desempenho e de desenvolvimento de carreira

LA12 ND

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e 
discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, 
faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade

LA13 12, 13 e 14 1, 2 e 6 3 e 8 28; 87-89; 124; 242

Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional LA14 13 1, 2 e 6 3 e 8 89 e 124
Relações com Trabalhadores Terceirizados 8 107-116
Compromisso com o futuro das crianças 10 1 e 5 4 e 8 122 e 123
Compromisso com o desenvolvimento infantil 11 1 e 5 4 e 8 122 e 123
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7. DESEMPENhO SOCIAl- DIREITOS hUMANOS

Práticas de Investimento e de Processos de Compra

Percentual e número total de contratos de investimentos significativos 
que incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram 
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos

HR1 14 e 25 1, 2, 4 e 5 8 159-161

Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram 
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as medidas 
tomadas

HR2
14, 25, 26 

e 27
1, 2, 4 e 5 8 159-161

Total de horas de treinamento para empregados em políticas e 
procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para as 
operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu treinamento

HR3 ND

Critério de seleção e avaliação de fornecedores 25 1 e 2 8 159-168
Apoio ao desenvolvimento de fornecedores 14 e 28 1 e 2 8 109 e 110; 112; 161-168

Não-Discriminação
Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas HR4 ND

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade 
de associação e a negociação coletiva pode estar correndo risco 
significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito

HR5 NA

Trabalho Infantil

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de 
trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição 
do trabalho infantil

HR6 26 5 4 161 e 162

Trabalho Forçado ou Análogo Escravo

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de 
trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para 
contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo

HR7 27 4 8 161 e 162

Práticas de Segurança

Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas 
políticas ou procedimentos da organização relativos a aspectos de 
direitos humanos que sejam relevantes às operações

HR8 ND

Direitos Indígenas 

Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e 
medidas tomadas

HR9 NA

7. DESEMPENhO SOCIAl - SOCIEDADE

Comunidade

Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para 
avaliar e gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo a 
entrada, operação e saída

SO1 31 e 32 ND

Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno 32 7 e 8 66 e 67; 172-175
Relações com organizações locais 33 172-201
Financiamento da ação social 34 1 e 2 1, 2, 7 e 8 172-207; 240 e 241
Envolvimento da empresa com a ação social 35 1 e 2 1, 2, 7 e 8 172-201
Contribuições para campanhas políticas 36 10 8 172 e 173
Construção da cidadania pelas empresas 37 10 8 8 e 9; 172 e 173
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Corrupção

Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a 
avaliações de riscos relacionados à corrupção 

SO2 ND

Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos 
anticorrupção da organização

SO3 1, 2 e 38 10 8 31 e 33; 172 e 173

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção SO4 NA

Práticas anticorrupção e propina 38 10 8 31 e 33; 172 e 173
Políticas Públicas

Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de 
políticas públicas e lobbies

SO5 NA

Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos 
políticos, políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país

SO6 NA

Liderança e influência social 39 1 8 185 e 186; 188-190; 216
Participação em projetos sociais governamentais 40 1 8 184-186

Concorrência Desleal

Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de 
truste e monopólio e seus resultados

SO7 NA

Conformidade

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-
monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos

SO8 31 138 e 234

7. DESEMPENhO SOCIAl – RESPONSABIlIDADE PElO PRODUTO

Saúde e Segurança do Consumidor

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na 
saúde e segurança são avaliados visando melhoria, e o percentual de 
produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos

PR1 42 1 8 174-176; 180

Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e 
códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos 
e serviços na saúde e segurança durante o ciclo de vida, discriminados 
por tipo de resultado

PR2 ND

Conhecimento e gerenciamento dos danos potenciais dos produtos e 
serviços

31 174 e 175
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Rotulagem do Serviço e do Produto
Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por 
procedimentos de rotulagem, e o percentual de produtos e serviços 
sujeitos a tais exigências

PR3 NA

Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e 
códigos voluntários relacionados a informações e rotulagem de produtos 
e serviços, discriminados por tipo de resultado

PR4 NA

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de 
pesquisas que medem essa satisfação

PR5 30 146 e 147

Excelência do atendimento 30 8 128-139
Comunicações de Marketing

Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a 
comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio

PR6 29 1 e 2 3 71

Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e 
códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo 
publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultado

PR7 29 1 e 2 3 71

Política de comunicação comercial 29 1 e 2 3 68; 70 e 71
Conformidade

Número total de reclamações comprovadas relativas à violação de 
privacidade e perda de dados de clientes

PR8 31 1 e 2 137-139

Compliance 

Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade com leis e 
regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços

PR9 1 e 2 138

ND: Informação não-disponível

NA: Este item não se aplica à empresa
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