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A austeridade na gestão financeira, 
aliada à solidez do negócio e à reconhe-
cida atuação na área socioambiental, re-
colocou a ENERCAN na liderança entre 
as empresas brasileiras do setor elétrico 
em 2020, segundo ranking do Valor 1000, 
realizado anualmente pelo Valor Econô-
mico, o jornal de economia mais impor-
tante do país.

No dia 29 de outubro, em uma ceri-
mônia virtual transmitida pela internet, a 
ENERCAN recebeu o Prêmio Valor 1000.
Na oportunidade, o Diretor Superinten-
dente, Peter Eric Volf, fez uma breve 
explanação sobre as estratégias adotadas 
que culminaram com a conquista do 
Prêmio. Destacou, por exemplo, que em-
presas do setor elétrico precisam ter 
visão de longo prazo, posto que as 
concessões são de 30, 35 anos, e que é 
fundamental  manter o foco naquilo que 
é essencial.  “As empresas de energia são 
o reflexo da economia do país”, ressaltou.  

Referência

Já é terceira vez que a ENERCAN é 
eleita a melhor empresa brasileira do setor 
elétrico. As outras vezes foram nos anos 
de 2013 e 2017. Ou seja, em apenas oito 
anos foram três conquistas, fato inédito 
entre empresas desse setor.

O ótimo desempenho ratifica  o belo
trabalho desenvolvido pela ENERCAN 
em todos os setores, em especial na
operação e manutenção da Usina Hidre-
létrica Campos Novos. 

Para selecionar anualmente as me-
lhores empresas brasileiras de 25 setores 
da economia, o Prêmio Valor 1000 avalia
o desempenho com base em oito crité-
rios específicos: crescimento sustentável,
receita líquida, margem ebitda, rentabi-
lidade, margem de atividade, liquidez 
corrente, giro do ativo e cobertura de
juros.

ENERCAN é a melhor empresa do 
setor elétrico brasileiro em 2020



Semana de Sustentabilidade é
realizada por videoconferência

e desafios do empreendedor, empreen-
dedorismo com visão jovem, ecossistema 
de inovação e outros.

Na palestra “Liderança Inspiradora: 
despertando a consciência para uma vida 
sustentável”, o consultor Kairam Cabral, 
apresentou técnicas e ferramentas para 
motivar e impulsionar resultados das 
equipes de forma sustentável, com visão 
transformadora.

A Coordenadora de Projeto Social
do Orion Parque Tecnológico, Marisa 
Freitag, repassou orientações para ela-
boração de projetos sociais, como a 
definição do problema, importância do 
escopo, metas desejadas, prestação de 
contas e outros. 

E a nutricionista Fabiana Baldin 
ministrou a palestra “Saúde em tempo 
de pandemia”, destacando os cuidados 
necessários para evitar a Covid-19. Res-
saltou a importância da alimentação 
para aumentar a imunidade, em especial 
a ingestão de vitaminas. Citou também a 
necessidade de praticar exercícios físicos 
com regularidade e reduzir aspectos 
como estresse, sedentarismo, álcool e 
outros vícios prejudiciais à saúde.

De 21 a 25 de setembro, a ENERCAN, 
em parceria com a BAESA (Energética 
Barra Grande S/A), promoveu mais uma 
edição da Semana de Sustentabilidade, 
dessa vez com as atividades realizadas 
por videoconferência, em decorrência 
da pandemia causada pelo novo coro-
navírus. E apesar dessa condição, a boa 
participação da comunidade foi um dos 
destaques do evento. Em média, cada 
uma das atividades contou a presença 
de representantes de 20 instituições. 

Bom exemplo foi a palestra “Rolê
Empreendedor”, ministrada em parceria 
com o Orion Parque Tecnológico, da 
cidade de Lages. Na oportunidade, os 
palestrantes Raul Simon, Vitor Kuster e 
Hemerson Schenato conversaram sobre
o tema “empreendedorismo e inovação” 
de forma diferente, com linguagem jo-
vem e acessível, abordando tópicos
como criação de oportunidades, medos
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Programa de Conservação da APP premia 
agricultores que protegem a natureza

Oito produtores rurais residentes em
municípios do entorno da Usina Hidrelé-
trica Campos Novos receberam recursos 
por adotar ações em defesa da natureza 
(ver quadro ao lado). Em cerimônia rea-
lizada no dia 22 de outubro, em Abdon
Batista, a ENERCAN premiou os vencedo-
res do Programa de Conservação da APP
(Área de Preservação Permanente), inicia-
tiva que há nove anos destaca agriculto-
res que implantam ações ambientais rele-
vantes, como proteção de matas ciliares,
nascentes e mananciais de água, recupe-

Agricultores Município
Marcelo Pasquali Campos Novos

Marcos Cristiano Abdon Batista

Adilson Oliveira Abdon Batista

Cristiano Gonçalves Abdon Batista

Fidelcino de Souza Abdon Batista

Celso Mocelin Abdon Batista

Salesio Felipe Abdon Batista

Augustinho Simones Abdon Batista

ração de áreas degradadas, implantação
de reserva legal na propriedade e outras.
Ao todo, a empresa distribuiu um mon-
tante de R$ 17.000,00.

Criado em 2012 com o objetivo de 
valorizar os moradores lindeiros que ado-
tam boas práticas de preservação do meio
ambiente, o Programa de Conservação 
da APP ampliou suas metas. O desafio 
agora é premiar agricultores que promo-
vam a conservação ambiental utilizando
a restauração de processos ecológicos em 
área particular nos municípios do entorno 
da Usina Hidrelétrica Campos Novos.



EXPEDIENTE

Acionistas:

Hospital Universitário Santa
Terezinha recebe equipamento

A ENERCAN e a BAESA uniram 
esforços para concretizar mais uma 
importante conquista para a área da 
saúde na região. No mês de setembro, 
o Hospital Universitário Santa Terezinha, 
de Joaçaba, passou a contar com um 
Ventilador Pulmonar de Transporte, equi-
pamento fundamental na manutenção 
da vida, usado em pacientes que pre-
cisam de suporte respiratório enquanto 
são deslocados em curtos trajetos ou por 
curtos períodos de tempo. 

Representadas pelas colaboradoras 
Keila Martendal e Cleonice Godoy, as duas 
empresas patrocinaram um projeto social
que repassou o valor de  R$ 52.480,00 
para a aquisição do equipamento.

Na oportunidade, o Diretor Geral do
Hospital, Alciomar Antonio Marin, agrade-
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ceu o apoio e ressaltou a importância do
equipamento para o Hospital e o atendi-
mento a pacientes que estão na UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) e precisam 
se deslocar para realização de exames.

ENERCAN é fi nalista do Prêmio ODS 2020
A ENERCAN foi uma das três em-

presas finalistas do Prêmio ODS SC 2020, 
na categoria “Empresa”, promovido pelo
Movimento ODS Santa Catarina. O “Pro-
jeto de Recuperação de Nascentes”, de-
senvolvido pela ENERCAN no município 
de Abdon Batista, foi reconhecido por sua 
relevância e os resultados alcançados.

Nesta segunda edição, o Prêmio ODS
SC registrou 110 projetos inscritos. Destes, 
apenas 18 foram selecionados como fina-
listas, ou seja, três em cada uma das seis
categorias (Empresa, Instituição de En-
sino, Organização de Classe, Organização 
da Sociedade Civil, Poder Público e Pessoa 
Física). 


