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Apresentando 
o Grupo CPFL 

Energia



Visão

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



Missão

Prover soluções energéticas 
sustentáveis, com excelência e 
competitividade, atuando de forma 
integrada à comunidade.



Princípios
 Criação de valor

 Superação

 Confiança e respeito

 Compromisso

 Sustentabilidade

 Segurança e qualidade de 
vida

 Empreendedorismo

 Austeridade
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 Princípio da Sustentabilidade

“Preocupar-se com as consequências futuras de suas ações e 
decisões, buscando sempre controlar e evitar riscos que possam 
trazer ameaças à perenidade do Grupo CPFL Energia, bem como 
efeitos não negociados com as comunidades onde atua e com os 
públicos de seu relacionamento.”
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DISTRIBUIÇÃO

Líder em Distribuição

• 9 Distribuidoras1)

• 14,3% de market share2)

• 9,1 milhões de clientes

• 679 municípios

• Vendas de 67 TWh/ano

• Referência nacional em 

indicadores de DEC e FEC

• Investimento de R$ 12,4 bi 

entre 2004 e 2015

Antes da 
AES SUL

AES
Sul

Grupo CPFL
Variação

(%)

Municípios (nº) 561 118¹ 679 +21

Área de Concessão (mil km2) 204 100¹ 304 +49

Rede de Distribuição ( mil km) 247 65¹ 312 +26

Clientes (milhões) 7,8 1,3¹ 9,1 +17

Presença - Municípios do RS 

(%)
53 24 77 +24p.p.

1) Números não incluem AES Sul; 2) Fonte: Abradee e empresas ref. a 2015; 3) Referência e, 

14/Set/16

A CPFL é o maior player privado do setor elétrico: líder em Distribuição e em Geração 
Renovável, com forte crescimento em Comercialização e Serviços
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Eixos Motivadores



Eixos Motivadores

Alto nível de exigência do processo seletivo
Falta de cursos de eletricista de rede no mercado
E o alto custo destes treinamentos in Company

Escassez de profissionais qualificados para reposição de vagas

A forte concorrência com outros segmentos como a construção civil

O elevado tempo de reposição de vagas de eletricistas



O Projeto Escola de Formação de Eletricistas na Comunidade 

surgiu em 2012, buscando uma atuação proativa na formação 

operacional, indo de encontro ao foco principal da Universidade 

CPFL, que é de entregar de forma ágil a mão de obra qualificada 

nos requisitos do setor, de segurança, qualidade no atendimento e, 

além disso, atuar de forma integrada com a sociedade.

Objetivos



Construindo a Escola



Galeria de Lembranças das Escolas em 
pleno funcionamento...

Prática de Poda

Módulo NoturnoQualificação dos Instrutores



Galeria de Lembranças das Escolas em 
pleno funcionamento...

Oficinas de Aprendizagem

Atividades Realistas



Galeria de Lembranças das Escolas em 
pleno funcionamento...

Módulo Comportamental



Galeria de Lembranças das Escolas em 
pleno funcionamento...

Uma turma de formandos



Conquistas

Redução do tempo médio de reposição da vaga de eletricista até 83%
Custo desta formação até 65%. 
Fortalecimento da cultura de responsabilidade social e atendimento às necessidades da 
comunidade. 
Hoje contamos com 07 escolas em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. 
Nos últimos 2 anos formamos mais de 800 profissionais 
Média de contratação desta mão de obra é de 70%. 



Melhores Práticas/Aprendizados

1. Disponibilização de curso totalmente gratuito para a comunidade;

2. Inclusão de Módulo Noturno para viabilizar mais interessados;

3. Aplicação do processo seletivo para identificação do perfil do futuro aluno;

4. Instalação de telefonia e luminárias para poluição visual;

5. Criação de um ambiente de elevada disciplina e organização;

6. Identificação dos instrutores Próprios, reforçando questões disciplinares e

comportamentais;

7. Criação de oficinas de Aprendizado;

8. Realização de treinamento prático com atividades reais, além das simuladas;

9. Criação de critérios para avaliação comportamental e inclusão de módulo de formação

específico para esse tema;

10. Qualificação dos instrutores e padronização dos manuais de treinamento;

11. Contribuição para o desenvolvimento da comunidade e atendimento das necessidades do
setor elétrico;

12. Ampliação e padronização do modelo da escola para outras empresas do grupo.



Plano de Futuro

APRENDIZADO

Ações (O que?) Equipe (Quem?)
Prazos (Quando?)

Início / Término

1. Automatizar, Sistematizar as melhorias dos treinamentos de formação de eletricista. 2. Tornar um processo Corporativo. Coordenação Pedagógica

Início: junho/19

Término: 2020

2. Ampliar o processo de homologação de entidades e instrutores de ensino para todas as empresas do grupo CPFL. Coordenação Pedagógica Até 2020

1. Criar plano de carreira para instrutores internos e sistema de reconhecimento, valorização e visibilidade para todos os educadores. Ampliar a atuação das escolas para 
demais carreiras iniciaisda empresa progressivamente.

Coordenação Pedagógica Até 2020

1.  Garantir recurso para desenvolvimento de novas metodologias e sistemas de construção pedagógica. 2. Sistematizar um banco de boas práticas e apresentar uma curva 
de aprendizagem com planos de desenvolvimento individuais e por equipes. 

Coordenação Pedagógica Até 2020

PERFORMANCE

Ações (O que?) Equipe (Quem?)
Prazos (Quando?)

Início / Término

1. Criar uma ferrramenta web para gestão dos treinamentos (presenças, avaliações, etc) possibilitando a gestão centralizada dos resultados. 2. Ampliar o plano de 
comunicação, desenvolver divulgações internas e externas através dos canais existentes, Iniciar após o levantamento de necessidades e plano de treinamento oficial para 
2018. Repetir o processo no ciclo de 2019. Coordenação Pedagógica  e 

Coordenação Técnica 
(coordenador, analistas e 

instutores)

Início: junho/17

Término: junho/19

1. Criar sistema que apresente histórico de turnover e mapa de localidades com necessidades futuras contratações X candidato disponivel. 2. Criar indicadores através desta 
ferramenta para acompanhamento e gestão padronizada em todas as empresas do grupo.

Início: junho/19

Término: 2020

1. Criar um Sistema de gestão da eficicácia, técnica e comportamental. 2. Ampliar o acesso desta ferramenta para todos os envolvidos realizarem o acompanhamento de 
resultados individuais em relação aos objetivos da CIA.

Coordenação Pedagógica 
(coordenador e analistas)

Início: junho/19

Término: 2020

1. Ampliar a ferramenta de gestão da eficácia, incluindo resultados de avaliação de desempenho 360º para colaboradores e registro de contrato profissional dos candidatos 
formados.

Início: junho/19

Término: 2020

1. Criar sistema de consultoria pedagógica atendimento das áreas. 2. Criar um comitê de gestão do conhecimetno dentro do RH.

Coordenação Pedagógica 
(coordenador e analistas)

Início: junho/19

Término: 2020

1. Criar sistema de mérito, promoções e premiações com recurso direcionado para alavancar e mobilizar a constante melhoria do sistema educacional proposto.
Início: junho/19

Término: 2020

1. Inclusão de indicadores de monitoramento das escolas, no ciclo de planejamento estratégico da empresa.

Início: junho/19

Término: 2020



Conclusão

Nós da Universidade Corporativa CPFL acreditamos que a qualificação/capacitação é um 
processo de transformação de pessoas, e que esta transformação é contagiante para todas 
áreas da empresa. Uma sementinha que plantamos na forma de cultura organizacional, e que 
identificamos nas ações do dia a dia, pois nenhum resultado vem sem aprendizado, 
segurança e desenvolvimento humano.




