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nós somos a plataforma de investimento social privado do 
grupo cpfl e apoiamos projetos sociais, esportivos e culturais 
com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 
socioeconômico das nossas comunidades parceiras. 
 
no ano de 2021, fortalecemos nossa atuação com foco em 
atividades sociais e direcionamos mais de 60% de nossos 
recursos para atividades de impacto social na vida das 
pessoas de nossas comunidades. ao logo do ano, investimos 
um total de r$ 31,37 milhões, e com nossas ações atingimos 
cerca de 564 mil pessoas. 
 
nossa frente de trabalho cpfl jovem geração foi responsável 
por apoiar projetos de transformação da vida de crianças 
e de jovens, por meio do esporte e da música, e ações 
de contraturno escolar. a frente cpfl nos hospitais foi 
responsável por apoiar atividades de impacto na saúde, 
fortalecendo recursos para infraestrutura de hospitais 
e pesquisas, além de ações de humanização hospitalar. 
ao longo do ano, parte das atividades apoiadas foi 
desenvolvida digitalmente, ainda por conta da pandemia da 
covid-19, e outra parte das atividades apoiadas começou a 
retomar as ações presenciais.  
 
também realizamos a campanha todos contra a fome, 
que arrecadou recursos para pessoas em vulnerabilidade 
alimentar. com os projetos poprua e fac das artes, do 
governo do rio grande do sul, apoiamos, no primeiro, 
pessoas em situação de rua e, no segundo, a comunidade 
artística.  
 
como parte de nosso trabalho no pilar de sustentabilidade 
do grupo cpfl, reformulamos o semear, nosso programa 
corporativo de voluntariado.  
 
em 2021, também fomos capazes de acelerar nossa 
presença em projetos de transformação e de apoio à saúde 
e de consolidar nosso escopo de atuação nas 5 grandes 
frentes de trabalho que centralizam o planejamento e a 
execução das nossas ações em consonância com a política 
de investimento social do grupo cpfl energia: cpfl nos 
hospitais, cpfl jovem geração, circuito cpfl, cpfl intercâmbio 
brasil><china e café filosófico cpfl. a partir dessas frentes, 
coordenamos iniciativas transformadoras que envolvem 
atividades sociais, esportivas e culturais.

we are the cpfl group's private social investment platform, 
and we support social, sports and cultural projects with the 
aim of contributing to the socioeconomic development of 
our partner communities. 
 
in 2021, we strengthened our performance through a focus 
on social activities and we directed more than 60% of our 
resources to social impact activities on the lives of people in 
our communities; throughout the year, we invested a total 
of r$ 31.37 million, and, with our actions, we reached about 
564,000 people. 
 
our cpfl young generation front was responsible for 
supporting projects of transformation of the lives of 
children and young people, through sports and music, and 
other out-of-school-hours activities; the cpfl in hospitals 
front was responsible for supporting health impact 
activities, strengthening resources for hospital infrastructure 
and research, in addition to hospital humanization actions; 
throughout the year, part of the support activities was 
developed digitally, still due to the covid-19 pandemic, and 
another part of the support activities started to resume 
face-to-face actions.  
 
we also carried out the campaign all against hunger, which 
raised funds for people vulnerable to food insecurity; with 
the poprua and fac das artes projects of the government of 
rio grande do sul, we supported, in the former, people in 
homeless situation and, in the latter, the artistic community.  
 
as part of our work on the sustainability pillar of the cpfl 
group, we have redesigned the semear, our corporate 
volunteer program.  
 
in 2021, we were also able to accelerate our presence 
in transformation and health support projects and to 
consolidate our scope of operation on the 5 major work 
fronts that centralize the planning and execution of our 
actions, in line with the social investment policy of the cpfl 
de energia group: cpfl in hospitals, cpfl young generation, 
cpfl circuit, cpfl brazil><china exchange and café filosófico 
cpfl; with these fronts, we coordinate transformative 
initiatives involving social, sports and cultural activities.
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instituto cpfl em 2021
• 46 cidades atendidas 

• 14 hospitais apoiados 

• 70 instituições sociais apoiadas 

• cerca de 564 mil pessoas beneficiadas 

• com nossas ações digitais, impactamos em 
torno de 170 milhões de pessoas 

• com a utilização de recursos viabilizados por 
leis de incentivo e de investimento social 
privado, totalizamos de r$ 31,37 milhões 
movimentados em 2021 

 

saiba mais no institutocpfl.org.br.

instituto cpfl in 2021
• 46 served cities 

• 14 supported hospitals  

• 70 supported social institutions 

• about 564,000 benefited people 

• with our digital actions, we impacted around 
170 million people  

• with the use of resources made possible by 
private social incentive and investment laws, 
we totaled r$ 31.37 million applied in 
2021  

 

learn more in institutocpfl.org.br.
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cpfl nos hospitais: frente de investimento social 
privado do grupo cpfl que engloba iniciativas do instituto 
cpfl e da área de eficiência energética do grupo, com 
o objetivo de aumentar a qualidade do serviço das 
instituições públicas de saúde. dentro do nosso escopo, a 
frente é dividida em dois eixos: humanização hospitalar e 
melhorias de infraestrutura e pesquisa hospitalar. 
 
cpfl jovem geração: essa frente visa ao 
desenvolvimento do futuro de crianças e de adolescentes 
por meio do esporte e da cultura, contribuindo para a 
redução dos níveis de vulnerabilidade social das nossas 
comunidades parceiras.  
 
#circuitocpfl, frente que trabalha com atividades 
itinerantes em todo o território nacional, circulando 
sessões de cinema e etapas de corridas e caminhadas de 
rua. 
 
cpfl intercâmbio brasil><china, frente especial 
voltada para o intercâmbio cultural entre brasil e 
china, com concertos, filmes e palestras. as fronteiras 
entre brasil e china estão cada vez mais próximas com 
o compartilhamento da tecnologia, da ciência e do 
comércio. mas quem é a china contemporânea que 
está tão presente em nossos dias e da qual ainda pouco 
conhecemos? ao explorar essa questão, a frente constrói 
cooperações, diálogos e mediações entre as culturas 
chinesa e brasileira. 
 
café filosófico cpfl, uma das nossas frentes mais 
conhecidas, que trabalha com a produção de conteúdos 
audiovisuais exibidos na tv cultura e no youtube, com 
vídeos totalmente produzidos por nós.

cpfl in hospitals: private social investment front of the 
cpfl group that encompasses initiatives of the instituto cpfl 
and the group's energy efficiency area, with the objective 
of increasing the quality of service of public health 
institutions. within our scope, the front is divided into two 
axes: hospital humanization and improvements in hospital 
infrastructure and research.

 

cpfl young generation: this front aims to develop 
the future of children and adolescents through sports and 
culture, contributing to the reduction of the levels of social 
vulnerability of our partner communities. 

#circuitocpfl, a front that works with itinerant activities 
throughout the country, circulating film sessions and 
running and street-walk events.

 

cpfl exchange brazil><china, special front 
focused on cultural exchange between brazil and china, 
with concerts, films and lectures. the borders between 
brazil and china are increasingly closer with the sharing 
of technology, science and commerce. but who is the 
contemporary china that is so present in our days and of 
which we still know so little? by exploring this issue, the 
front builds cooperation, dialogue and mediation between 
chinese and brazilian cultures.

 

café filosófico cpfl, one of our best known fronts, 
which works with the production of audiovisual content 
displayed on tv cultura and youtube, with videos fully 
produced by us.
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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 
2022-2024 do grupo cpfl.  
 
nossa atuação proporciona benefícios e impactos positivos 
para todos os públicos que se relacionam com nosso grupo. 
promovemos o desenvolvimento dos colaboradores, das 
comunidades, dos fornecedores, das instituições civis 
e da sociedade em geral por meio de projetos e ações 
estruturadas, que conectam a oferta de energia à promoção 
do desenvolvimento sustentável e da prosperidade nas 
regiões em que atuamos.

shared value 
we are the social investment platform of the cpfl energia 
group and, through projects that reinforce our commitment 
to sustainable development and the appreciation of 
people, we carry out different initiatives to promote 
the transformation of the reality of our partners. we are 
also constantly looking for synergies with other actions 
developed by companies of the cpfl group, maximizing our 
positive impacts on the communities in which the group 
operates. the instituto cpfl represents the commitment 13 of 
the cpfl group's 2022-2024 sustainability plan.  
 
our performance provides benefits and positive impacts 
for all the publics that have a relationship with our group. 
we promote the development of employees, communities, 
suppliers, civil institutions and society in general through 
projects and structured actions that connect the supply of 
energy to the promotion of sustainable development and 
prosperity in the regions where we operate.

valor compartilhado
• maximizar nosso impacto positivo nas 
comunidades por meio do investimento de  
r$ 60 milhões em projetos sociais até 2024

• já destinamos r$ 41,8 milhões, desde 
2020, para programas e projetos de 
transformação social através da 
cultura, do esporte e na área da saúde 
nas comunidades das regiões em que 
estamos presentes.

shared value
• maximize our positive impact on communities 
through the investment of r$ 60 million in 
social projects by 2024

• since 2020, we have already allocated r$ 
41.8 million for social transformation 
programs and projects through culture, 
sports and the health area in the 
communities of the regions in which we are 
present.
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cpfl nos hospitais 
a frente cpfl nos hospitais integra nosso compromisso 
com o valor compartilhado, uma das bases 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.  
 
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.  
 
em 2021, apoiamos 14 hospitais, beneficiando cerca de 
463 mil pessoas. dentro dessa frente, coordenamos os 
eixos de apoio de recursos para a infraestrutura e para 
pesquisas, e também o eixo de humanização hospitalar 
por meio da arte, com os parceiros médicos do sorriso 
e griots, que realizaram suas atividades de acolhimento 
dos pacientes através da contação de histórias de 
maneira virtual ao longo do ano, com a publicação 
de vídeos (em seus canais do youtube) transmitidos 
dentro dos ambientes hospitalares.  
 
ainda em 2021, a frente cpfl nos hospitais foi 
selecionada para compor o painel internacional sdg 
good practices. esse reconhecimento é promovido 
pela onu para compartilhar experiências positivas 
de iniciativas que se conectam aos objetivos de 
desenvolvimento sustentável e podem ser replicadas 
em outros países. 

cpfl nos hospitais 
the cpfl front in hospitals integrates our commitment 
to shared value, one of the bases of the cpfl group's 
sustainability plan and focuses on improving the care of 
public health institutions, an essential service to society.  
 
on this front are the investments made 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 electricity expenses of 
these entities.  
 
in 2021, we supported 14 hospitals, benefiting about 
463,000 people. within this front, we coordinated the axes 
of support of resources for infrastructure and research, 
and also the axis of hospital humanization through art, 
in partnership with the “doctors of smile” (patients cheer 
group) and griots, who carried out their activities of 
entertainment for patients through the virtual  telling of 
stories throughout the year,  through the broadcasting 
of videos (on their youtube channels), transmitted within 
hospital environments.  
 
still in 2021, the cpfl front in hospitals was selected to 
be part of the international sdg good practices panel. 
this recognition is promoted by the un to share positive 
experiences of initiatives that are connected to the 
sustainable development goals and can be replicated in 
other countries.
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cpfl in hospitals in 2021
• 14 hospitals and 4 nursing homes 

with actions to improve hospital 
infrastructure (repairs to facilities, acquisition 
of equipment and expansion of spaces) and 
in hospital humanization activities 

• totaling 12 cities from 3 states 

• benefiting about 463,000 people

cpfl nos hospitais em 2021
• 14 hospitais e 4 lares para idosos 

com ações de melhorias na infraestrutura 
hospitalar (reparos em instalações, 
aquisição de equipamentos e ampliação de 
espaços) e nas atividades de humanização 
hospitalar

• totalizando 12 cidades de 3 estados

• beneficiando cerca de 463 mil pessoas
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cpf l 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. 
 
em 2022, fortalecemos 9 instituições que atuam no 
contraturno escolar, além de 16 instituições sociais com 
projetos de cultura e esporte voltados para a redução dos 
níveis de vulnerabilidade social entre crianças e jovens das 
comunidades parceiras do grupo.  
 
a frente coordena a relação com os parceiros ivcl (instituto 
vanderlei cordeiro de lima), orcampi (ambos com projetos 
de iniciação ao atletismo) e instituto anelo (projeto de 
iniciação musical), na cidade de campinas/sp.  
 
nas áreas de relacionamento do grupo cpfl energia, a 
frente coordena o projeto carreta literária, que circulou por 
6 diferentes cidades com ações de iniciação à literatura e 
apoia fundos municipais da criança e do adolescente para 
instituições de atuação no contraturno escolar.  
 
através do semear, programa corporativo de voluntariado, 
estivemos presentes em 9 instituições sociais. ao todo, a 
frente beneficiou mais de 31 mil pessoas em 33 cidades.

entre os projetos apoiados  
pela frente, destacamos:
• orcampi/instituto vanderlei cordeiro de lima (ivcl), 
em campinas (sp): promove a educação por meio do 
esporte e da prática do atletismo como instrumentos de 
transformação. em 2021, teve três atletas e dois membros da 
equipe técnica convocados para as olimpíadas de tóquio. 

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

 • carreta literária: biblioteca itinerante com acervo de 500 
livros, promove a leitura como forma de conhecimento, 
entretenimento e lazer. circula fomentando e facilitando o 
acesso à leitura, e formando leitores. 

 • semear: programa corporativo de voluntariado. 
o programa conta com mais de 1.500 voluntários 
colaboradores envolvidos e em 2021 esteve presente 
em 9 instituições sociais, levando atividades ao longo do 
ano e também realizando campanhas via crowdfunding 
arrecadando recursos para compra de itens de higiene, 
limpeza e alimentos para famílias atendidas pelas 
instituições

among the projects supported by 
the front, we highlight:
• orcampi/instituto vanderlei cordeiro de lima (ivcl), in 
campinas (sp): promotes education through sports and 
the practice of athletics as instruments of transformation. 
in 2021, it had three athletes and two members of the 
coaching staff called up for the tokyo olympics. 

 • instituto anelo, in campinas (sp): promotes free music 
classes for social inclusion of more than 500 young people in 
vulnerable situations.

• book truck: itinerant library with collection of 500 books, 
promotes reading as a form of knowledge, entertainment 
and leisure. it circulates promoting and facilitating access to 
reading and forming readers.

• semear: corporate volunteer program. the program has 
more than 1,500 volunteer collaborators involved and, in 
2021, it was present in 9 social institutions, leading activities 
throughout the year and also conducting campaigns via 
crowdfunding to raise funds for the purchase of hygiene, 
cleaning and food items for families served by the 
institutions

cpfl young generation 
we support inspiring projects to build a better future for 
next generations. with music, culture, literature and sports, 
we aim to develop the future of children and adolescents 
through initiatives that promote the integration of 
these young people into society and reduce their social 
vulnerabilities. 
 
in 2022, we strengthened 9 institutions that work in out-of-
school-hours activities, in addition to 16 social institutions 
with culture and sports projects, aimed at reducing the 
levels of social vulnerability among children and young 
people from the group's partner communities.  
 
the front coordinates the relationship with partners ivcl 
(instituto vanderlei cordeiro de lima), orcampi (both with 
projects of initiation to athletics) and instituto anelo (musical 
initiation project), in the city of campinas/sp.  
 
in the areas of the relationship of the cpfl energia group, the 
front coordinates the book truck project, which circulated 
through 6 different cities with actions of initiation to 
literature and supports municipal funds for children and 
adolescents for institutions working in the out-of-school-
hours periods.  
 
through semear , a corporate volunteer program, we were 
present in 9 social institutions. in all, the front benefited 
more than 31,000 people in 33 cities.
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cpfl young generation in 2021
• we invested R$ 7.2 million 

• we worked in 33 cities and with  
61 social institutions

• we reached 31,000 children and young 
people

• 1,473 volunteers through the semear 
program, supporting 9 social institutions 
and investing R$ 311,000, benefiting 
more than 1,420 people

cpfl jovem geração em 2021
• investimos r$ 7,2 milhões

• trabalhamos em 33 cidades e com  

61 instituições sociais

• atingimos 31 mil crianças e jovens

• 1.473 voluntários pelo programa 
semear, com 9 instituições sociais apoiadas 
e r$ 311 mil investidos, beneficiando 
mais de 1.420 pessoas
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intercâmbio brasil><china 
com a frente, promovemos anualmente um festival com 
atividades de diálogo entre as culturas brasileira e chinesa.  
 
em 2021, a frente realizou a 5ª edição consecutiva do 
festival, 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, 
2 playlists de música chinesa no spotify, a exibição de 
programas do café filosófico cpfl com temática chinesa na 
tv cultura e no youtube, além de 2 lives inéditas do café 
filosófico cpfl e uma playlist no youtube com 12 vídeos sobre 
a cultura chinesa. ao todo, a frente atingiu digitalmente um 
público de  
285 mil pessoas.

brazil >< china exchange 
with this front, we promote annually a festival with dialogue 
activities between brazilian and chinese cultures.  
 
in 2021, the front held the 5th consecutive edition of the 
festival, totally digital due to the covid-19 pandemic. the 
edition featured a live music streaming,  a film festival, 
with 10 movies distributed via streaming, 2 chinese music 
playlists on spotify, the broadcasting of a chinese-themed 
cpfl café filosófico program, on tv cultura and youtube, plus 
2 unpublished lives of cpfl café filosófico and a youtube 
playlist with 12 videos about chinese culture. in all, the front 
digitally reached an audience of 285,000 people.
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na cpfl intercâmbio brasil><china 
em 2021
• uma live de música

• um festival de cinema com 10 filmes em 
formato streaming

• 2 playlists de música chinesa no spotify

• 2 lives inéditas do café filosófico cpfl 

• 12 vídeos sobre a cultura chinesa no 
youtube

• 285 mil pessoas atingidas

cpfl intercâmbio brasil><china 
em 2021
• one live music streaming

• film festival with 10 movies in streaming 
format

• 2 chinese music playlists on spotify 

• 2 inedited live streaming of the cpfl café 
filosófico 

• 12 videos about chinese culture on 
youtube

• 285,000 people affected
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#circuitocpfl 
a frente promove atividades culturais e esportivas 
itinerantes em todo o país, entre elas os projetos correr e 
caminhar, que promove etapas de caminhadas e corridas em 
cidades da nossa área de relacionamento, e o cinesolar, um 
cinema itinerante movido a energia solar realizado através 
de vans equipadas com painéis fotovoltaicos. a frente leva 
cinema para localidades sem salas de exibição de filmes, 
contribuindo assim para a democratização do acesso e a 
formação de plateia. 

em 2021, por conta da pandemia, as atividades foram 
adaptadas e lançamos a 1ª mostra on-line cinesolar – 
“a brincadeira tá on”, que teve o objetivo de contribuir 
para o alcance e a circulação da produção audiovisual 
independente brasileira, além da proposta de gerar 
renda local e impacto social através da produção ligada à 
economia criativa das periferias do brasil. 

ao todo, foram selecionados 56 curtas-metragens de 
realizadores de 14 estados brasileiros. a iniciativa impactou 
digitalmente um público de 25 mil pessoas.

#circuitocpfl 
the front promotes itinerant cultural and sports activities 
throughout the country, among them the run and walk 
projects, which promote street walking and running events 
in cities of areas of our relationship, and the cinesolar, 
a solar-powered itinerant cinema made through vans 
equipped with photovoltaic panels. the front brings cinema 
to locations without movie theaters, thus contributing to the 
democratization of access and formation of audiences. 

in 2021, due to the pandemic, the activities were adapted 
and so we launched the 1st cinesolar online exhibition– "the 
fun is on", which aimed to contribute to increasing the reach 
and circulation of this brazilian independent audiovisual 
production, in addition to the objective of generating local 
income and social impact through a production linked to 
the creative economy of brazilian peripheries. 

in all, 56 short films by directors from 14 brazilian states were 
selected. the initiative digitally impacted an audience of 
25,000 people.

#circuitocpfl
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#circuitocpfl in 2021
• an online show of auteur cinema  

• 56 short films shown

• productions from 14 states 

• 25,000 people impacted

#circuitocpfl em 2021
• uma mostra on-line de cinema autoral 

• 56 curtas-metragens exibidos 

• produções de 14 estados 

• 25 mil pessoas impactadas
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o café filosófico cpfl é uma das iniciativas mais reconhecidas 
do nosso trabalho. criado em 2003, o projeto audiovisual 
promove séries 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, aos domingos às 19h e às terças às 23h, e em suas 
emissoras afiliadas. 
 
o programa é apresentado em dois horários semanais na 
tv cultura e suas afiliadas. em 2021, foram produzidas 23 
gravações no formato de lives públicas transmitidas no canal 
do youtube.com/cafefilosofico, mantendo os palestrantes 
em suas casas e resguardando a segurança e a saúde das 
equipes de trabalho, e outros 102 programas foram exibidos 
nas grades da tv cultura. mais de 27 milhões de pessoas 
foram impactadas com essas atividades.

café filosófico cpfl 
café filosófico cpfl is one of the most recognized initiatives of 
our work. created in 2003, the audiovisual project promotes 
series of debates on relevant and thought-provoking 
contemporary themes, with the participation of experts 
and reference names of thought in brazil and worldwide. 
the program is broadcasted twice a week on tv cultura, 
on sundays at 7 pm and on tuesdays at 11 pm, and on its 
affiliated stations. 
 
the program is broadcasted twice a week on tv cultura and 
its affiliates. in 2021, 23 recordings were produced in the 
format of public lives, broadcasted on the youtube.com/
cafefilosofico channel, keeping the speakers in their homes 
and protecting the safety and health of the work teams, and 
another 102 programs were shown in the grids of tv cultura. 
more than 27 million people were impacted by these 
activities.

café filosófico cpfl in 2021
• 23 lives

• 102 programs broadcasted  
on tv cultura 

• 27 million people impacted

café filosófico cpfl em 2021
• 23 lives

• 102 programas exibidos na tv cultura 

• 27 milhões de pessoas impactadas
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em 2021, aprofundamos nossa presença nas redes sociais, 
importante meio de difusão audiovisual, com a publicação 
de 234 vídeos nos canais youtube.com/institutocpfloficial 
e youtube.com/cafefilosofico, e de conteúdos no facebook, 
twitter, instagram e linkedin 
 
juntos, nossos canais de youtube somaram  
10,5 milhões de visualizações. e nossa comunidade digital 
chegou a 1,2 milhão de pessoas. além de incentivar a 
discussão pública, essas iniciativas fortalecem a marca cpfl 
perante diferentes públicos 
 
entre os conteúdos, foram lançados na tv cultura e no canal 
do youtube do café 31 episódios inéditos do café expresso 
(dentro da frente café filosófico cpfl), uma série lançada no 
canal do youtube do instituto com 13 episódios inéditos 
produzidos em parceria com o museu da pessoa e 10 filmes 
clássicos chineses com legendagem em português (dentro 
da frente intercâmbio brasil><china).  
 
nosso canal youtube.com/institutocpfloficial atingiu a marca 
de 100 mil inscritos, recebendo do próprio youtube a placa 
comemorativa que atesta a autenticidade da comunidade. 
em 2021, foram publicados 89 novos vídeos no canal, e 
alcançamos  
1,8 milhão de visualizações.

digital broadcast 
in 2021, we enhanced our presence in social networks, 
an important means of audiovisual broadcasting, 
with the publication of 234 videos on youtube.com/
institutocpfloficial and youtube.com/cafefilosofico channels, 
and with contents on facebook, twitter, instagram and 
linkedin.  
 
altogether, our youtube channels have totaled  
10.5 million views. and our digital community reached 1.2 
million people. in addition to encouraging public discussion, 
these initiatives strengthen the cpfl brand before different 
audiences. 
 
among the contents, 31 inedited episodes of espresso 
were released on tv culture and on the youtube channel of 
the café (within the front café filosófico cpfl), a series with 
13 inedited episodes produced in partnership with the 
museum of the person and  
10 classic chinese films, with subtitles in portuguese, (within 
the front exchange brazil><china) were launched on the 
youtube channel of the instituto. 
 
our channel youtube.com/institutocpfloficial reached the 
mark of 100,000 subscribers, receiving from youtube itself 
the commemorative plaque that attests to the authenticity 
of the community. in 2021, 89 new videos were published on 
the channel, and we reached 1.8 million views.
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em 2021, também fortalecemos projetos através do 
programa nacional de apoio à atenção da saúde da pessoa 
com deficiência (pronas), que apoia instituições que 
trabalham com pessoas com deficiência, e outras iniciativas 
que visam à diminuição de vulnerabilidades.  
 
apoiamos dois editais públicos do estado do rio grande 
do sul, com foco no enfrentamento dos problemas 
sociais provocados pela pandemia, beneficiando 70 mil 
pessoas. o primeiro, no valor de r$ 3,75 milhões, beneficiou 
a população em situação de rua de 5 cidades, com 
acolhimento e doações de itens de higiene e alimentos. 
o segundo edital distribuiu r$ 4,5 milhões para artistas e 
pequenos produtores culturais que ficaram sem renda com 
o cancelamento das atividades artísticas em todo o estado.

other investments 
in 2021, we also strengthened projects through the 
national program to support the health care of people with 
disabilities (pronas), which supports institutions that work 
with people with disabilities, and other initiatives aimed at 
reducing vulnerabilities.  
 
we supported two public edicts in the state of rio grande 
do sul, focusing on addressing the social problems caused 
by the pandemic, benefiting 70,000 people. the first, in 
the amount of r$ 3.75 million, benefited the homeless 
population of 5 cities, with reception and donations of 
hygiene items and food. the second notice distributed r$ 4.5 
million to artists and small cultural producers who were left 
without income with the cancellation of artistic activities 
throughout the state.
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criamos e lançamos a campanha juntos contra a fome, 
totalmente on-line. o objetivo foi promover a arrecadação 
on-line de dinheiro para suporte de famílias em situação de 
vulnerabilidade e insegurança alimentar, com o benefício de 
r$ 120 reais mensais depositados em um cartão alimentação 
(ticket) durante quatro meses. a ação foi viabilizada pela 
parceria com a cufa (central única das favelas) de frederico 
westphalen e com a fundação feac, de campinas. ao final da 
campanha, arrecadamos mais de 76 mil reais e beneficiamos 
160 famílias.

reformulação do programa 
corporativo de voluntariado 
semear 
nosso programa corporativo semear passou por uma 
reformulação ao longo de 2021. as etapas do processo 
envolveram a elaboração de uma pesquisa sobre o 
programa, reuniões de escuta ativa com os presidentes das 
distribuidoras e um workshop com os líderes das equipes 
de voluntariado, além de um estudo de identidade visual 
que foi à votação para todos os colaboradores do grupo. o 
objetivo da reformulação foi identificar os pontos fortes do 
programa e propor melhorias que o fortalecessem em 2022.

campaign together against hunger 
we created and launched the campaign together against 
hunger, totally online. the objective was to promote the 
online collection of money to support families in situations 
of vulnerability to food insecurity, with the benefit of r$ 120 
reais per month deposited in a food card (ticket) for four 
months. the action was made possible by the partnership 
with cufa (sole central of the favelas) from frederico 
westphalen and with the feac foundation, from campinas. at 
the end of the campaign

reformulation of the corporate 
volunteer program semear
our corporate program semear has undergone a revamp 
throughout 2021. the stages of the process involved the 
preparation of a research about the program, active listening 
meetings with the presidents of the distributors and a 
workshop with the leaders of the volunteer teams, as well as 
a visual identity study that was submitted to the vote of all 
employees of the group. the objective of the reformulation 
was to identify the strengths of the program and propose 
improvements that would strengthen it in 2022.
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#circuitocpf  l

564 mil  
pessoas beneficiadas 

564 thousand   
people benefited

46 cidades 
46 cities

14 hospitais 
14 hospitals

170 milhões  
de pessoas impactadas digitalmente 

170 million people digitally impacted

70 instituições
70 institutions
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www.institutocpfl.org.br

energia que transforma realidades

facebook
/institutocpfl

twitter
@institutocpfl
@cafe_filosofico

youtube
/institutocpfloficial
/cafefilosofico

instagram
/institutocpfl

tiktok
@cafefilosofico


