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A CPFL Energia pretende beneficiar 175 hospitais filantrópicos já no ano que vem. Serão 
atendidas mais de 13 milhões de pessoas  
 
Cada organização tem seus próprios desafios e propostas corporativas, mas a responsabilidade 
social, cada vez mais, se prolifera como ferramenta de gestão nas grandes empresas. Quem 
garante é o gerente de Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa da CPFL Energia, 
Henrique Lian. A CPFL Energia, umas das maiores empresas privadas do setor elétrico 
brasileiro, atua em três segmentos: distribuição, geração e comercialização de energia. Na 
distribuição atende 6,3 milhões de clientes em 569 municípios, nos estados de São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na comercialização, tem 23% do mercado livre 
brasileiro.  
 
 “Até o final da década de 1990, prevaleciam ações assistencialistas na empresa. A partir da 
privatização, nos transformamos numa empresa sustentável, já que assumimos também o 
Pacto Global. Diante disso, todas as propostas passaram a estar alinhadas com as diretrizes da 
CPFL”, explicou Lian.  
 
Destaque para o programa CPFL de Revitalização dos Hospitais Filantrópicos. A Santa Casa e o 
Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba fazem parte de um programa piloto, 
implementado em 19 hospitais de referência de Franca e Piracicaba pela CPFL Energia, que 
atua no gerenciamento de processos. Em 2009, a CPFL pretende beneficiar 175 hospitais 
filantrópicos localizados em 121 cidades e mais de 13 milhões de pessoas. A expansão vai até 
2012, com mais 182 hospitais atendidos.  
 
O Programa de Revitalização de Santas Casas e Hospitais Beneficentes está inserido na política 
de sustentabilidade e responsabilidade corporativa da CPFL Energia. A base do projeto embute 
uma visão de sustentabilidade, incentivando o protagonismo social (quando os agentes da 
mudança são os próprios beneficiários da mudança), por meio de capacitação e 
compartilhamento de informações.  
 
Para que o resultado fosse atingido, os hospitais participam, desde 2005, de cursos e 
treinamentos, implementados pela Federação dos Hospitais e Casas Beneficentes de São Paulo 
(Fehosp) e Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão (Cealag), com foco em temas 
como: formação gerencial, gerência de processos, de materiais, de qualidade, de lavanderias, 
oficinas de planejamento estratégico, entre outros. “Somos colaboradores do projeto e 
trabalhamos para que seja feito um acompanhamento semanal nas instituições. ¿ medida que 
somos reconhecidos pela eficácia da iniciativa, a comunidade também comemora”, afirma o 
especialista em gestão hospitalar do Cealag, Paulo Carrara.  
 
Em uma primeira etapa, 90 instituições no estado de São Paulo, localizadas nas cidades 
atendidas por quatro de suas distribuidoras de energia: CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL 
Santa Cruz e CPFL Sul Paulista.  
 
O programa da CPFL oferece ferramentas para que os hospitais melhorem processos 
administrativos, a qualidade do atendimento e os serviços prestados à população. Na avaliação 
de Augusto Rodrigues, diretor de Comunicação Empresarial e Relações Institucionais da CPFL 
Energia, “o programa visa capacitar os hospitais filantrópicos para alcançar esse objetivo, em 
substituição ao modelo assistencialista utilizado no passado”.  
 
A versão inicial alcançou resultados significativos, rendendo às instituições a conquista de 
certificações “ouro” e “prata” pela qualidade da gestão, concedidas pelo CQH - Compromisso 
pela Qualidade Hospitalar – instituição vinculada à Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).  
 
“O sucesso e a maturidade conquistados pelo projeto-piloto indicaram que o Programa poderia 
ser aprimorado e motivaram a criação de um novo formato, que prevê a expansão da iniciativa 



por toda a área de concessão da CPFL Energia, atingindo um grupo maior de clientes das 
empresas do grupo”, afirma Augusto Rodrigues.  
 
Metodologia  
 
Por meio de um software desenvolvido em parceria com a FNQ especialmente para o 
programa, os hospitais preenchem, periodicamente, um questionário de auto-avaliação que 
será analisada pelo CQH.  
 
Os resultados formatam diagnósticos da situação atual da gestão de cada hospital. Esse 
levantamento orienta a atuação dos consultores e permite que a capacitação oferecida aos 
administradores seja adaptada às necessidades das instituições e que os pontos críticos 
evidenciados sejam trabalhados.  
 
A CPFL Energia também desenvolve trabalhos sobre gestão da ética, enquadramento nos 
mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), redução de emissões de gás carbônico, 
emissão de contas em papel reciclado, uso de bioenergia, para viabilizar investimentos do 
Grupo CPFL na área de geração de energia elétrica a partir da biomassa, entre outros. Ao todo, 
os investimentos no ano passado somaram R$ 313 milhões. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 nov. 2008, Responsabilidade Social, 
p. C-8. 


