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RELATO DE EXPERIÊNCIA - CEMIG 

TREINAMENTO EAD: USO SEGURO DA ENERGIA  

 

1. Contextualização 
 

Fornecer energia elétrica de maneira eficiente e sustentável para diversos 

municípios brasileiros é uma tarefa que desempenhamos com excelência, desde 

1952. Com quase 70 anos de história, somos atuantes nas áreas de geração, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e ainda na 

distribuição de gás natural. 

 

Hoje, somos compostos por 172 sociedades, com ações em 15 consórcios e 2 

fundos de participações, além de possuirmos ativos e negócios em 24 estados 

brasileiros e no Distrito Federal, incluindo a Light, distribuidora que atende o Rio 

de Janeiro e outras cidades fluminenses. 

 

Assim, somos reconhecidos pela dimensão e competência técnica e 

considerados a maior empresa integrada do setor de energia elétrica do Brasil. 

Só em Minas Gerais, possuímos mais de 8,6 milhões de consumidores, divididos 

entre 774 municípios.  

 

Fornecer energia elétrica para todos os nossos clientes para que possam dela 

fazer o seu uso seguro é nosso maior objetivo e isto está claramente destacado 

no nosso Valor Respeito à Vida. Temos uma rede de energia que, se colocada 

em linha, dá mais de 13 voltas ao redor da terra, o que faz com que a nossa 

preocupação e responsabilidade com a segurança seja ainda maior. 

 

Além disso, somos a maior comercializadora de energia para clientes livres do 

país e um dos maiores grupos geradores.  

 

Nos últimos 10 anos, Minas Gerais foi o segundo estado no ranking nacional 

com mais acidentes com a população na rede elétrica e o terceiro em número 

de mortes, sendo que cerca de 75% aconteceram na construção civil.  
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A Cemig sempre orienta seus consumidores sobre os riscos da energia elétrica 

e como evitá-los. A redução sustentada nos índices gerais, ano a ano, reflete o 

resultado das campanhas e de outras ações que se complementam. Uma delas 

é a busca permanente pela melhoria das condições de segurança de suas redes. 

Embora necessária e indispensável, uma rede em perfeitas condições técnicas 

e de segurança, por si só, não impede que um ato imprudente resulte em 

acidentes.  

 

Sendo assim, de forma pioneira, a Gerência de Saúde e Segurança da Cemig, 

vinculada à Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas, organizou e disponibilizou 

treinamento sobre o uso seguro da energia, voltado a toda a população acima 

dos 10 (dez) anos de idade.  

  

O objetivo deste treinamento é ampliar o conhecimento e consequentemente o 

engajamento da sociedade para que cada cidadão seja um guardião da vida, 

harmonizando suas interações com o Sistema Elétrico de Potência - SEP, desde 

a fonte geradora de energia até o uso final. Em síntese, demonstra-se a 

responsabilidade da Cemig que assume um papel social, justo e responsável 

perante a comunidade na atuação da prevenção de acidentes com a rede 

elétrica.  

 

Para orientar o trabalho foram utilizadas como fonte de pesquisa para a 

produção do conteúdo do treinamento materiais divulgados (cartilhas, manuais) 

por outras distribuidoras de energia elétrica, normas de distribuição da Cemig, 

normas do Ministério da Economia. Conseguimos, também, a autorização de 

vídeos do personagem “Napo”, que foram inseridos no treinamento. Os filmes 

da série "Napo" são propriedade da Via Storia, a empresa produtora sedeada 

em Estrasburgo (França), e do Consórcio Napo, que financia e produz os filmes 

em nome de um pequeno grupo de organizações europeias do domínio da saúde 

e segurança: AUVA (Áustria); CIOP (Polónia); DGUV (Alemanha); INAIL (Itália); 

INRS (França); TNO (Países Baixos) e SUVA (Suíça). 

 

Os filmes da série "Napo" são produzidos a partir de grafismos gerados por 

computador. São protagonizados por personagens do mundo do trabalho, que 

se vêem confrontadas com questões de segurança. 
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A personagem principal, o Napo, e os seus colegas exprimem-se sem recurso a 

palavras. As suas histórias têm valor educativo. Suscitam questões e estimulam 

o debate sobre aspectos específicos da segurança no trabalho. Por vezes, 

apresentam soluções práticas ou dão pistas para soluções. 

 

É esta combinação de valor educativo, neutralidade cultural e humor num filme 

de animação que confere à série "Napo" a sua identidade. O Napo é uma 

personagem simpática, mas descuidada. A linguagem universal do Napo torna 

os filmes adequados para qualquer pessoa. Cada cena é independente das 

demais e pode ser utilizada como um filme ou individualmente. 

 

Visto que o Napo é um boneco animado, pode explorar domínios que não seria 

possível abordar em filmes dramáticos ou em documentários. É indestrutível e 

imortal, ao contrário das pessoas que estamos a tentar proteger.   

 

É no relacionamento com clientes, acionistas, formadores de opinião (tais como 

mídia especializada, ambientalistas, ONGs e prefeituras, entre outras), 

investidores e empregados que reconhecemos a força de nossa marca e, o 

engajamento e participação de todos é de grande importância para preservação 

da vida.  

 

2. Conteúdo do treinamento 
 

O treinamento foi dividido em 05 módulos, a saber:  

 

1. Os caminhos da energia: da geração até nossas casas. 

2. Sistema elétrico de potência – SEP. 

3. Regras básicas para conviver bem com o SEP. 

4. Uso seguro da energia: dicas de prevenção. 

5. Uso seguro da energia: dicas extras – dentro de casa. 

  

Além do desenvolvimento de diversos conceitos e a exemplificação não 

exaustiva de situações consideradas de risco, abordamos condutas que podem 

ser adotadas visando a preservação da integridade das pessoas.   

Ao final de cada módulo é disponibilizada uma atividade avaliativa para 

verificação de fixação de conteúdo. 
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3. Formato do treinamento  
 

A Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho da Cemig foi a responsável pela 

elaboração do conteúdo do treinamento e trabalhamos em parceria com a 

Univercemig e a NW Tecnologia. Essa última foi a empresa que desenvolveu e 

disponibilizou o treinamento EAD aos mais de 10.000 cadastrados. A 

Univercemig é responsável pelo gerenciamento e organização da plataforma 

onde são ofertados os diversos cursos e treinamentos disponibilizados ao 

público Cemig. 

 

O formato escolhido para abordar o tema “Uso Seguro da Energia” foi um vídeo 

com ilustrações 3D e legenda. A seguir, alguns prints de telas do treinamento. 
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4. Divulgação 

 

O treinamento “Uso seguro da energia” está disponibilizado na plataforma da 

UniverCemig desde 22/05/2020. Todos os empregados e contratados com e-

mail Cemig (@cemig.com.br) receberam o convite e o link de acesso.   

O treinamento foi amplamente repercutido na mídia com alcance estimado de 

mais de 4 milhões de pessoas apenas nas 2 primeiras semanas de lançamento, 

sendo:  

 2 matérias de TV; 

 4 matérias em rádio; 

 1 matéria impresso; 

 25 matérias em canais digitais. 

 32 matérias publicadas. 

Ao longo desses quatro meses, foram divulgadas matérias, assim como novos 

convites para a participação no treinamento através do nosso canal de 

comunicação – Cemig online e de banners na intranet. Além desta comunicação 

interna, em virtude de acordo de cooperação técnica celebrado pela Cemig com 

diversas instituições, dentre elas, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas 

Gerais – CAU/MG, Sindicato Da Indústria Da Construção Civil No Estado De 

Minas Gerais - SINDUSCON MG, Serviço Social Da Indústria Da Construção 

Civil No Estado De Minas Gerais – SECONCI MG, Sindicato e Associação 

Mineira Da Indústria De Panificação – AMIPÃO, Associação Do Comércio De 

Materiais De Construção de Minas Gerais – ACOMAC MG, Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, Instituto Feminino De 

Engenharia de Minas Gerais – IFE MG, Associação Brasileira De 

Conscientização Para Os Perigos Da Eletricidade – ABRACOPEL, Associação 

Brasileira Dos Escritórios De Arquitetura – ASBEA MG, Sociedade Brasileira De 

Engenharia De Segurança Do Trabalho – SOBES, Associação Nacional De 

Enfermagem Do Trabalho – ANENT MG, Associação Nacional De Engenharia 

De Segurança Do Trabalho – ANEST, Sindicato das Indústrias de Instalações 

Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias no Estado de Minas Gerais – SINDIMIG, 

Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais – MDC MG,  

Associação Brasileira De Distribuidores De Energia Elétrica – ABRADEE, 

Tribunal Regional do Trabalho - TRT 3ª REGIÃO, foi possível também a 

divulgação do treinamento através dos mailings, redes sociais e canais de 

comunicação destas instituições. 
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No período de pandemia, ficamos restritos às divulgações virtuais, já que grande 

parte dos empregados da área administrativa da empresa se encontrava em 

home office e a maioria da população estava em isolamento domiciliar. Em todas 

as etapas do processo não foram impressos materiais de divulgação (cartazes, 

informativos), para evitar a propagação da contaminação por contato com 

materiais de publicidade impressos. Disponibilizamos assim, posts e cards para 

que os parceiros institucionais no referido acordo pudessem inserir suas 

logomarcas e comunicar aos seus públicos de interesse, junto a um texto 

previamente elaborado pela equipe de comunicação da Cemig para este fim. 
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5. Meta 

 

Capacitar o maior número de pessoas no tema, considerando a população com 

idade acima dos 10 anos. 

5. Conclusão  

 

Considerando o alto potencial de disseminação deste tema, o protagonismo da 

iniciativa, o desafio de superar as questões técnicas suavizando sua 

compreensão pelo público alvo, notadamente, no que tange a forma lúdica 

adotada, o conteúdo disponibilizado tem recebido um feedback  positivo, no 

geral.  

A Cemig entende que este treinamento é parte do dever de disseminar 

informações e orientações para que o valor, respeito à vida, possa ser cumprido 

na prevenção de acidentes em qualquer situação. É agir com ética, transparência 

e honestidade, criando soluções para o bem-estar e a prosperidade de clientes, 

acionistas, empregados, fornecedores e sociedade, suprindo com energia 

segura, limpa e confiável e contribuindo de forma sustentável para o 

desenvolvimento econômico e social. 


