
Ética e processos socialmente responsáveis levam CPFL a certificação inédita 
 
A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) é a primeira empresa de distribuição de energia no 
mundo a obter a certificação internacional SA 8000. Concedida em dezembro de 2002, a 
certificação atesta o compromisso da companhia com a tomada de decisões transparentes e a 
instauração de novos processos decisórios. Holding constituída por três grandes empresas (CPFL 
Piratininga, CPFL Paulista e CPFL Geração), a CPFL também atua na área de geração e 
comercialização de energia elétrica e está presente em 263 municípios no Estado de São Paulo.  
 
`Desde 2000, a CPFL trabalha para inserir a ética em todos seus processos`, afirma Augusto 
Rodrigues, diretor de Comunicação Institucional da empresa. O processo de auditoria da CPFL 
aconteceu em tempo recorde. De setembro a dezembro de 2002 a empresa foi avaliada por 
auditores do Bureau Veritas Quality International (BVQI). `Só foi possível obter a certificação em 
tão curto período porque já tínhamos os demais sistemas implantados e certificados`, explica 
Augusto Rodrigues.  
 
`A CPFL já tinha uma consciência de responsabilidade social e as condições já eram adequadas, 
só houve um aperfeiçoamento`, relata Paulo Ivo, auditor da BVQI nas áreas de qualidade, saúde 
e segurança ocupacional e responsabilidade social.  
 
Depois de ser privatizada, em 1997, a empresa passou por uma série de readequações. A 
primeira delas foi na forma de administração, que passou de pública para privada. Outra 
adequação foi às novas regulamentações do setor elétrico. A terceira parte do processo foi 
decorrência de diretrizes fixadas por seu conselho gestor (integrado por Votorantim, Bradesco e 
Camargo Corrêa), que sentia necessidade de ampliar a atuação da empresa no campo da 
cidadania.  
 
Elaboração do código de ética  
 
`A primeira ação da empresa nesse sentido foi a definição de um comitê de ética representativo, 
reunindo diretores, gerentes e funcionários para a definição do código de ética`. Após concluir 
esse processo, os professores Mário Sérgio Cortella (ex-secretário de Educação do município de 
São Paulo) e Alípio Casalli, ambos da PUC-SP, foram convidados para organizar dez seminários 
em todas as unidades da companhia. Os encontros aconteceram ao longo de 2001 e ajudaram a 
traçar as diretrizes de atuação do comitê, que passou a ser órgão de referência para a definição 
de políticas de qualidade, saúde, educação e meio ambiente.  
 
`Cerca de um terço dos 4,2 mil funcionários participaram do processo em que buscamos discutir 
os valores e o que seria a essência da postura ética nas mais variadas situações`, afirma Alípio 
Casalli. Segundo o professor, o objetivo dos seminários era aprofundar as dimensões da ética, 
uma vez que a maior parte do discurso a esse respeito no meio empresarial ainda se limita a 
alguns manuais. `Trazer o máximo possível de profissionais a esse debate aumentou sua 
transparência e representatividade`.  
 
A participação dos funcionários não parou aí. `Incluímos um representante do Conselho dos 
Empregados como canal formal de encaminhamentos dos assuntos da SA 8000 no Comitê de Ética 
e capacitamos pessoas de várias cidades e departamentos para disseminar os conceitos éticos e 
servir de canal de consolidação do processo`, afirma Andréia Marques, coordenadora de 
Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa.  
 
A CPFL também passou a estimular uma série de programas de qualidade de vida, oferecendo 
academia de ginástica na empresa, fazendo campanhas antitabagismo e melhorando a oferta de 
planos de saúde. `A SA 8000 é uma conseqüência, ela consolida práticas de gerenciamento das 
relações do trabalho que já vinham sendo praticadas desde a implantação da cultura da 
qualidade`, diz Andréia Marques.  



 
Respeito ao meio ambiente e à segurança no trabalho  
 
As preocupações éticas geraram outras conseqüências. A empresa passou a trabalhar para 
ajustar-se às metas internacionais de respeito ao meio ambiente, saúde e segurança do trabalho 
e respeito à comunidade. Conquistou a certificação de gestão ambiental (ISO 14001) para o 
principal processo da empresa, que é a convivência da rede elétrica com a arborização urbana. A 
CPFL mantém um sistema de gestão ambiental que assegura maior respeito ao meio ambiente por 
onde passam as linhas elétricas. As redes são projetadas levando em conta a arborização 
existente, a implantação de mudas de árvores de espécies adequadas e projetos com menor 
impacto ambiental. Outra certificação obtida foi a OHSAS 18001, outorgada pela British Standards 
Institution em 2001 devido ao trabalho desenvolvido nas áreas de saúde e segurança.  
 
O envolvimento dos funcionários com a comunidade também está presente nas ações da 
empresa. `Estimulamos ações voluntárias dos nossos colaboradores e patrocinamos uma série de 
iniciativas. Exemplo disso é o Prêmio CPFL RAC Cidadão, que reconhece ações de voluntariado em 
nossas áreas de atuação`, conta Andréia Marques.  
 
A próxima etapa do programa é a promoção de um novo ciclo de seminários, também 
coordenados por Mário Sérgio Cortella e Alípio Casalli. `É hora de rediscutir o Código de Ética, 
sempre pensando na aplicação desses valores no momento de crise que vive o setor elétrico`, diz 
Casalli.  
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