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r$ 34,65 milhões
brl 34.65 million
350 mil pessoas

beneficiadas

350,000 people
benefitted

instituto cpfl

instituto cpfl

2020 foi o ano em que as transformações sociais se
tornaram mais urgentes. cumprindo as diretrizes
do nosso plano de ação 2020-2024, iniciamos a
ampliação gradual de investimentos em projetos de
impacto social, destinando mais da metade de nossos
recursos para programas sociais desenvolvidos nas
comunidades em que atuamos.

2020 was a year in which social transformation became
more urgent. in accordance with the guidelines set out
in our 2020-2024 action plan, we began gradually
increasing investments in social impact projects,
allocating more than half of our funds to social
programs that benefit the communities we serve.
our 17-year experience bolstered our ability to
support these projects, which focus on transforming
people’s lives. to reflect our new positioning, we
launched five major action fronts:

a experiência de 17 anos acelerou a capacidade de
apoiar esses projetos focados na transformação da vida
das pessoas, e marcamos nosso novo posicionamento
com o lançamento de 5 grandes frentes de trabalho:

cpfl nos hospitais, que apoia projetos de

cpfl nos hospitais, which supports projects for
humanization and improvements in public hospitals

cpfl jovem geração, que apoia iniciativas voltadas

cpfl jovem geração, which supports initiatives
devoted to the future of young people

#circuitocpfl, com etapas de corridas e caminhadas e

#circuitocpfl, with walk and run events and solarpowered film screenings

humanização e melhorias em hospitais públicos

para o futuro de jovens

sessões de cinema movido a energia solar

cpfl intercâmbio brasil china, which establishes
dialogue between the brazilian and chinese cultures
through films, concerts, talks, and other activities

cpfl intercâmbio brasil china, que estabelece

diálogos entre as culturas brasileira e chinesa através
de filmes, concertos, palestras e outras atividades

parceria com a tv cultura e exibidos na grade da
emissora e no youtube

café filosófico cpfl, tv programs produced in a
partnership with tv cultura, which is part of the
network’s broadcast schedule and is posted on
youtube as well

instituto cpfl em 2020

instituto cpfl in 2020

• 45 cidades

• 45 cities

• 49 hospitais

• 49 hospitals

• 28 instituições sociais

• 28 social institutions

• beneficiando cerca de 350 mil pessoas

• benefiting about 350,000 people

• com nossas ações digitais, impactamos em torno de
30 milhões de pessoas

• through our digital actions, we impacted about 30
million people

• com a utilização de recursos viabilizados por leis de
incentivo e de investimento social privado, totalizamos
r$ 34,65 milhões movimentados em 2020

• through the use of funds made possible by tax
incentives and private social investment, we reached a
total of brl 34.65 million in 2020

saiba mais no institutocpfl.org.br

more information at institutocpfl.org.br

café filosófico cpfl, programas realizados em
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valor compartilhado

somos a plataforma de investimento social do grupo
cpfl energia e, por meio de projetos que reforçam
nosso compromisso com o desenvolvimento
sustentável e a valorização das pessoas, realizamos
diferentes iniciativas para promover a transformação
da realidade de nossos parceiros.
também estamos constantemente em busca de
sinergias com outras ações desenvolvidas pelas
empresas do grupo cpfl, maximizando nossos
impactos positivos nas comunidades em que o grupo
atua. o instituto cpfl representa o compromisso 13 do
plano de sustentabilidade 2020-2024 do grupo cpfl.

shared value

we are the social investment platform of the cpfl
energia group. through projects that reinforce our
commitment to sustainable development and to
valuing people, we carried out a variety of initiatives to
promote the transformation of our partners’ realities.
we also constantly search for synergies with other
actions done by our sister companies in the cpfl
group, in order to leverage our positive impact on
the communities we serve. instituto cpfl represents
commitment number 13 of the cpfl group 2020–2024
sustainability plan.

investimento
social
social
investment
valor compartilhado: o
instituto cpfl representa o
compromisso 13 do plano de
sustentabilidade 2020-2024
do grupo cpfl.
shared value: instituto cpfl
represents commitment
number 13 of the cpfl group’s
2020-2024 sustainability plan.

compromisso 13 do plano de sustentabilidade
cpfl energia:

relatório anual 2020
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maximizar nosso impacto positivo nas comunidades
por meio do investimento de r$ 60 milhões em
projetos sociais até 2024
relatório anual 2020

commitments 13 of the cpfl energia sustainability plan:
maximize our positive impact in the communities,
investing at least r$ 60 million in social projects until 2024
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cpfl nos hospitais

cpfl nos hospitais

a frente cpfl nos hospitais integra nosso compromisso
com o valor compartilhado, um dos pilares do plano
de sustentabilidade do grupo cpfl, e tem como
foco impulsionar a melhoria no atendimento das
instituições públicas de saúde, um serviço essencial à
sociedade.

the cpfl nos hospitais action front integrates our
commitment to shared value, one of the pillars of the
cpfl group sustainability plan, and focuses on
generating service improvements in public health
institutions, which are essential to society.

são dessa frente os investimentos realizados pelo
grupo cpfl por meio do programa de eficiência
energética, que envolve a instalação de placas solares
em hospitais e a instalação de equipamentos com
consumo eficiente, de forma a reduzir os gastos das
entidades com energia elétrica.

beneficiadas

we supported 49 hospitals, benefiting about 340,000
people, contributing to maintaining the infrastructure
of health care institutions and to research in healthrelated fields. we also supported the realization
of hospital humanization actions through art,
with our partners médicos do sorriso, griots, and
hospitalhaços, who performed their activities mostly
online.

apoiamos 49 hospitais, beneficiando cerca de 340
mil pessoas, contribuindo com a manutenção da
infraestrutura de instituições hospitalares e com a
pesquisa na área da saúde. atuamos ainda no apoio da
realização de ações de humanização hospitalar por
meio da arte, com os parceiros: médicos do sorriso,
griots e hospitalhaços, que realizaram suas atividades
de maneira majoritariamente virtual.

49 hospitals
340 thousand
people benefited

in addition to the activities done by instituto cpfl
or through the energy efficiency program, the cpfl
nos hospitais program also puts into practice the
action model of cpfl total, a company that makes it
possible to fund other services and products directly
in the electricity bill. in 2020, our clients donated brl
4.2 million to 105 health care institutions, charged
directly in their power bills.

além da atuação através do programa de eficiência
energética e do instituto cpfl, o programa cpfl nos
hospitais também conta com o modelo de atuação
da cpfl total, empresa que viabiliza a arrecadação
financeira para outros serviços e produtos na conta
de energia. em 2020, nossos clientes doaram r$ 4,2
milhões a 105 instituições de saúde através de suas
faturas.

médicos do sorriso

we at instituto cpfl have also conducted a special
effort to fight covid-19. twenty hospitals were
benefited by the donation of brl 5 million in medical
supplies. this included 250,000 masks, 112,121 liters of
hand sanitizer, and 43,857 rapid coronavirus tests.

nós, do instituto cpfl, também conduzimos uma ação
especial de combate à covid-19, que beneficiou
20 hospitais com a doação de r$ 5 milhões em
insumos médicos. o recurso possibilitou a compra de
250.000 máscaras, 112.121 litros de álcool em gel e
43.857 testes rápidos.

another brl 1 million were donated to the bndes
program “salvando vidas”, for a total of brl 6 million
in support of the fight against the novel coronavirus
pandemic.

e mais r$ 1 milhão foram doados ao programa
“salvando vidas”, do bndes, totalizando uma doação
de r$ 6 milhões para apoiar o combate à pandemia do
novo coronavírus.

the leading role of social actions
is a reflection of cpfl energia’s
concern for the welfare of the
communities which the group’s
subsidiaries serve.

o protagonismo das ações
sociais é reflexo da preocupação
da cpfl energia com o bem-estar
das comunidades nas quais as
empresas do grupo atuam.
relatório anual 2020

49 hospitais
340 mil pessoas

this action front includes the investments realized
by the cpfl group through the energy efficiency
program, which involves the installation of solar
panels and energy-efficient equipment in hospitals, in
order to reduce the institutions’ electricity bills.
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com os projetos do instituto cpfl, atingimos

through instituto cpfl’s projects, we reached

• 49 hospitais e 4 lares para idosos com ações
de melhorias na infraestrutura hospitalar (reparos em
instalações, aquisição de equipamentos e ampliações
de espaços) e nas atividades de humanização
hospitalar

• 49 hospitals and 4 nursing homes with
improvements to health care infrastructure (repairs to
installations, equipment acquisition, and expansion of
facilities) and in hospital humanization activities

• totalizando 24 cidades de 5 estados

• benefiting about 340,000 people

• for a total of 24 cities in 5 states

• beneficiando cerca de 340 mil pessoas
em parceria com a área de eficiência energética

in a partnership with the energy efficiency
department

• r$ 51,3 milhões investidos

• brl 51.3 million invested

• 84 projetos de eficiência energética e de
instalação de placas solares já concluídos

• 84 energy efficiency and solar panel installation
projects concluded
• brl 6.4 million estimated savings due to reduced

• r$ 6,4 milhões de economia estimada pela
redução do consumo de energia
relatório anual 2020
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cpfl jovem geração

cpfl jovem geração
apoiamos projetos inspiradores para a construção
de um futuro melhor para as próximas gerações.
com música, cultura, literatura e esporte, visamos
ao desenvolvimento do futuro de crianças e de
adolescentes por meio de iniciativas que promovam
a integração desses jovens à sociedade e que reduzam
suas vulnerabilidades sociais.

cpfl jovem geração
we support inspiring projects that help build a better
future for new generations. with music, culture,
literature, and sports, we seek to develop the future
of children and teenagers through initiatives that
promote their social integration and that reduce their
social vulnerability.

em 2020, mais de 7 mil jovens em 28 instituições
foram beneficiados pela frente cpfl jovem geração,
com atuação em quatro estados: rio grande do sul, rio
grande do norte, santa catarina e são paulo. mais de
2.990 pessoas foram atingidas pelo nosso programa
de voluntariado, o semear.

in 2020, over 7.000 young people in 28 institutions
benefited from the cpfl jovem geração action front,
across four states: rio grande do sul, rio grande do
norte, santa catarina, and são paulo. more than 2.990
people were impacted by the semear volunteer
program.

entre os projetos apoiados pela frente, destacamos:
• instituto vanderlei cordeiro de lima (ivcl), em
campinas (sp): atua sobre o conceito de promover a
educação por meio do esporte, tendo a prática do
atletismo como instrumento de transformação. em
2020, a instituição teve sua equipe como campeã do
campeonato brasileiro interclubes na categoria sub20, nos gêneros masculino e feminino, bem como na
pontuação geral.

among the projects supported by the action front,
we highlight:
• instituto vanderlei cordeiro de lima (ivcl), in
campinas (sp): applies the concept of promoting
education through sports, using track and field as an
instrument of transformation. in 2020, the institution’s
team won the brazilian inter-club championship, both
in the men’s and women’s under-20 categories, as well
as in the overall score.

• instituto anelo, em campinas (sp): a instituição
promove aulas gratuitas de música para inclusão social
de mais de 500 jovens em situação de vulnerabilidade
social.

• instituto anelo, in campinas (sp): the institution
offers free music lessons for the social inclusion of over
500 young people in situations of social vulnerability.

• carreta literária: trata-se de um “book truck” com
acervo de 500 livros, que promove a leitura como
forma de conhecimento, entretenimento e lazer.
o projeto funciona como biblioteca itinerante,
circulando por um ano pelas escolas dos municípios
contemplados, fomentando e facilitando o acesso
à leitura, e formando leitores (em 2020, por conta
da pandemia de covid-19, o projeto foi suspenso e
postergado para 2021).

• carreta literária: this book truck project has a
catalogue of 500 titles, with the goal of promoting
reading as a form of acquiring knowledge,
entertainment, and leisure. the project functions
as a traveling library, following a yearlong itinerary
of schools in the benefited cities, encouraging and
facilitating access to reading, and creating new readers
(in 2020, due to the covid-19 pandemic, the project
was suspended and postponed to 2021).

• semear: é o nosso programa corporativo de
voluntariado. em 2020, contamos com 1.821
voluntários ativos, colaboradores do grupo cpfl, e
apoiamos 10 ongs, com doações de mais de
r$ 100 mil reais. em decorrência do isolamento social,
as campanhas realizadas pelos voluntários focaram em
crowdfunding para arrecadar recursos para a compra
de itens de higiene, limpeza e alimentos e destiná-los
às famílias atendidas pelas instituições.

relatório anual 2020

• semear: our corporate volunteer program. in 2020,
we had 1.821 active volunteers, all of them cpfl
group employees, and supported 10 ngos, with a
total donated amount of brl 100,000. due to social
distancing measures, the volunteers focused on
crowdfunding campaigns in order to raise funds for
personal hygiene articles, cleaning products, food
items, which in turn were delivered to the families
assisted by these institutions.
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23 cidades
23 cities
rafaela torres, atleta da orcampi

jorge luis dos reis, aluno do instituto anelo

5 milhões
investidos
invested
brl 5 million

cpfl jovem geração

cpfl jovem geração

• investimos r$ 5 milhões

• we invested brl 5 million

• trabalhamos em 23 cidades e com

• our activities included 23 cities and
28 institutions
• we reached 7000 children and teenagers
• 1,821 volunteers from the semear program, with
10 ngos supported and brl 100,000 invested,
benefiting over 2,990 people

28 instituições
• atingimos 7 mil crianças e jovens
• 1.821 voluntários pelo programa semear, com
10 ongs apoiadas e r$ 100 mil investidos,
beneficiando mais de 2.990 pessoas

relatório anual 2020
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cpfl intercâmbio brasil china

cpfl intercâmbio brasil china
a frente cpfl intercâmbio brasil china promove
anualmente um festival com atividades de diálogo
entre as culturas brasileira e chinesa. em 2020, foi
realizada a 4ª edição do festival, desta vez, totalmente
digital em razão da pandemia da covid-19.
a edição contou com uma live de música, um festival
de cinema com 10 filmes distribuídos via streaming,
uma playlist de música chinesa no spotify e a exibição
de programas do café filosófico cpfl com temática
chinesa na tv cultura e no youtube. ao todo, a frente
atingiu um público de 1,6 milhão de pessoas.

cpfl intercâmbio brasil china
the cpfl intercâmbio brasil china action front
promotes a festival with activities that foster dialogue
between the brazilian and chinese cultures. in 2020,
the 4th edition of the festival was organized. it was
completely digital due to the covid-19 pandemic.

1,6 milhão de
pessoas atingidas

this edition included a music livestream event, a film
festival with 10 titles available on streaming, a chinese
music playlist on spotify, and the broadcast on tv
cultura and youtube of china-focused café filosófico
cpfl episodes. the action front reached a total audience
of 1.6 million.

1.6 million
people reached

“o clã das adagas voadoras”,
de zhang yimou

wu yaojun - grupo rio primavera

relatório anual 2020
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cpfl intercâmbio brasil china

• uma live de música

• one music livestream event

• um festival de cinema com 10 filmes em formato
streaming

• one film festival with 10 titles available on
streaming

• uma playlist de música chinesa no spotify

• one chinese music playlist on spotify

• exibição de programas do café filosófico cpfl
especial china na tv cultura e youtube

• broadcast of café filosófico cpfl special chinarelated episodes on tv cultura and youtube

• mais de 1,6 milhão de pessoas atingidas

• more than 1.6 million people reached

juliana wu - grupo rio primavera

14

instituto cpfl

relatório anual 2020

15

instituto cpfl

café filosófico cpfl

café filosófico cpfl

o programa café filosófico cpfl é uma das iniciativas
mais reconhecidas do nosso trabalho. criado em
2003, o projeto promove uma série de debates sobre
temas contemporâneos relevantes e instigantes, com
a participação de especialistas e nomes de referência
do pensamento no brasil e no mundo. o programa é
apresentado em dois horários semanais na tv cultura e
em suas emissoras afiliadas.
em 2020, produzimos 16 gravações no formato de
lives (transmitidas em nosso perfil no facebook e no
canal do café no youtube) mantendo os palestrantes
em suas casas e resguardando a segurança e a saúde
das equipes de trabalho.
na mesma frente, estreamos uma nova série chamada
café expresso, exibida na grade da tv cultura às
terças-feiras e no canal youtube.com/cafefilosofico.
mais de 23 milhões de pessoas foram impactadas
com essas atividades

café filosófico
• 16 gravações de novos programas no formato de
live, mantendo nossos palestrantes em suas casas
• 104 programas exibidos na tv cultura e canal
do youtube
• 23 milhões de pessoas impactadas com nossa
programação
• estreamos uma nova série na tv cultura chamada

café expresso

café filosófico cpfl

the café filosófico cpfl program is one of our most
renowned initiatives. created in 2003, the project
promotes a series of debates on relevant and
instigating contemporary topics, with the participation
of experts and celebrated thinkers from brazil and
abroad. the program airs twice a week on tv cultura
and its network affiliates.
in 2020, we produced 16 shows in livestreaming
format (posted on our facebook profile and on the
café filosófico youtube channel), with the speakers
participating from home, thus ensuring their safety
and that of the crew.
in the same action front, we premiered a new series
called café expresso, which airs every tuesday on
tv cultura and on the youtube.com/cafefilosofico
channel. over 23 million people were impacted by
these activities.

café filosófico

23 milhões

de pessoas impactadas

23 million

people impacted

• 16 recordings of new programs in live format,
keeping our speakers safe at their houses.
• 104 programs displayed on tv cultura and on
our youtube channel
• 23 million people were impacted with our
programming
• we released a brand new tv cultura series named

café expresso

em 2020, investimos também em projetos com
foco na saúde da pessoa com deficiência e na área
de oncologia.

other investments
in 2020, we also invested in projects focusing on the
health care of people with disabilities and on the field
of oncology.

esses são projetos complementares às nossas cinco
frentes de atuação e produzem forte impacto positivo
em nossas comunidades.

these are complimentary projects to our five fronts
of action and generate strong positive impact in our
communities.

além disso, apoiamos dois editais no rio grande
do sul (o fac das artes e o feiap), ambos com foco
na geração de renda de toda a classe artística,
manutenção de equipamentos culturais, difusão
cultural e iniciativas que tenham diretrizes ligadas à
educação produtiva (capacitação técnica e teórica
para a criação e a gestão de negócios), reduzindo o
impacto econômico causado pela pandemia do novo
coronavírus no estado do rio grande do sul.

in addition, we supported two grants in rio grande
do sul (fac das artes and feiap). both focus on
generating income for artists, maintaining cultural
facilities, promoting culture, and supporting initiatives
linked to productive education – technical and
theoretical capacity building aimed at starting and
managing businesses. the intended result is to
mitigate the economic impact of the novel coronavirus
pandemic in the state of rio grande do sul.

distribuição digital

outros investimentos

outros investimentos

distribuição digital

digital distribution

também produzimos 24 documentários para o canal
do institutocpfl no youtube, que recebeu 5,7 milhões
de visualizações.

we also produced 24 documentaries for the
institutocpfl youtube channel, which has received
5.7 million views.

distribuição digital

digital distribution

• 31 sessões digitais de filmes do #cinecpfl

• 31 digital movie sessions of #cinecpfl

• 2 festivais de cinema

• 2 movie festivals

• 153 mil expectadores

• 153 thousand viewers

• 24 documentários lançados

• 24 documentaries released

• 5,7 milhões de visualizações no
youtube.com/institutocpfloficial

• 5.7 million views on youtube.com/
institutocpfloficial

preocupados em oferecer conteúdo digital de
qualidade na rede, em 2020 ainda realizamos 31
sessões digitais na programação do cinecpfl e
patrocinamos dois grandes festivais digitais de cinema,
a mostra internacional de cinema de são paulo e o
festival de cinema latino-americano de são paulo,
alcançando cerca de 153 mil expectadores.

concerned about offering a high quality digital
content on the net, in 2020 we executed 31 digital
sessions of cinecpfl programming and sponsored two
great movie festivals, the international movie festival
of são paulo and the são paulo latin-american
movie festival, reaching about 153 thousand
viewers.

5,7 milhões
de visualizações

5.7 million
views

relatório anual 2020

18

instituto cpfl

relatório anual 2020

19

instituto cpfl

resultados 2020

350 mil

pessoas beneficiadas

45 cidades

49 hospitais

30 milhões

de pessoas impactadas
digitalmente

28 instituições

#circuitocpfl
a frente #circuitocpfl promove atividades
culturais e esportivas itinerantes em todo o
país, contribuindo para a democratização do
acesso à cultura e ao esporte. em 2020, em
função da pandemia da covid-19, todas essas
atividades foram postergadas para realização
em 2021.
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the #circuitocpfl action front promotes
cultural and sports activities that travel all
over the country, contributing to increase
access to culture and sports. in 2020, due to
the covid-19 pandemic, all these activities
were postponed to 2021.

equipe

instituto cpfl /
cpfl institute
conselho de administração /
administrative council
presidente do conselho de administração /
chairman of the board of directors
gustavo estrella
vice-presidente do conselho de administração /
vice-chairman of the board of directors
gustavo pinto gachineiro

equipe /
team

membros do conselho de administração /
members of the board of directors

diretor superintendente /
managing diretor

eduardo saron nunes
luis henrique ferreira pinto
shirong lyu

mário henrique costa mazzilli

conselho fiscal /
fiscal council

gerente executiva /
executive manager

presidente do conselho fiscal /
chairman of the fiscal council

daniela ortolani pagotto

arnaldo aparecido rezende

especialista administrativo financeiro /
administrative and financial specialist

membros do conselho fiscal /
members of the fiscal council

areti gontzos reche

hélio takashi ito

produção executiva /
executive production

rafael lazzaretti

camila mazi dacome
gabriela oliveira dal gallo
graziella cesar ortuso
victor pereira costa da silva
administrativo financeiro /
financial administration
andré sirino da silva
beatriz moreira de caxias
vanessa volpiana silva
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energia que transforma realidades

2020

www.institutocpfl.org.br
twitter
@institutocpfl
@cafe_filosofico

facebook
/institutocpfl
/cafefilosoficocpfl

instagram
/institutocpfl

youtube
/institutocpfl
/cafefilosofico

