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O que é o PowerG? 

PowerG é um programa dedicado a todos os colaboradores da Global Power Generation que 
desejam compartilhar e valorizar suas novas ideias e propostas de melhoria, contribuindo assim 
para a Geração de Energia do futuro (também “o Programa”). 

 O Programa, em sua segunda edição, tem como objetivo incentivar e potencializar o 
compartilhamento, valorizando todas as competências e experiências do Grupo, ao mesmo tempo 
em que proporciona uma visão global a todos. O PowerG promove a proatividade e a inovação 
dentro da Global Power Generation, aprimorando e celebrando a excelência, aumentando a 
motivação e o senso de pertencimento e cultivando a cultura de recompensa.  

A integração do PowerG na Estratégia GPG 

Fortemente baseado na melhoria contínua e na inovação, o PowerG reúne iniciativas de todos os 
colegas da Global Power Generation e premia os mais aderentes à estratégia do Grupo, 
promovendo pilares importantes como a transição energética, bem como a sustentabilidade e os 
objetivos de transformação digital, em conformidade com os valores da Open Power.  
 

Estrutura da Edição 2021 

Participantes 
 
PowerG está aberto a colaboradores próprios de qualquer função da Global Power Generation 
(tanto de negócios, quanto de staff) (“Colaboradores do GPG”). 
Os estagiários não são elegíveis para o Programa.  
 

Perímetro de Participação 
 
A participação começa com a fase Country. As práticas e ideias vencedoras premiadas na fase País 
farão parte da fase Global, em que serão premiadas as melhores propostas. 
 
A fase Country será realizada considerando Perímetros de Participação, realizados por um ou mais 
Países. 
 
Para esta edição, onze (11) Perímetros de Participação são definidos e listados da seguinte forma: 
 

 África, Ásia e Oceania  

 Brasil 

 America Central  

 Chile e Argentina  

 Colombia e Peru  

 Europa 

 Ibéria  

 Italia 

 México  

 Russia  

 EUA e Canada

 
 
 
 
 
 
 

Principais Funções 
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Equipe Líder do Programa: grupo responsável por organizar a estrutura do Programa, regular e 
gerir o programa com uma perspectiva holística, integrando o interesse das partes interessadas do 
Programa. 
 
Equipe de Gestão: grupo responsável por apoiar a Equipa Líder do Programa nas suas funções 
operacionais, organizando o lançamento, a comunicação, o comitê global, atribuição de prêmios 
globais e logística e coordenação dos Coordenadores Globais.  
 
Coordenador do País: colaborador da GPG que coordena os Facilitadores em nível nacional e 
apoia o Líder do País na organização do lançamento, comunicação, comitê do País e premiação do 
País em sua disciplina. O Coordenador do País também será responsável pela pré-avaliação das 
propostas durante a fase do país. 
 
Líder do País: um coordenador do País responsável pela gestão dos outros coordenadores no seu 
perímetro e pela organização do lançamento, comunicação, comitê do País. 
 
Facilitador: colaborador da GPG que facilita a participação de um ou mais Participantes e Grupos 
no PowerG, promovendo o envolvimento dos colegas e apoiando os participantes durante a fase 
de apresentação de práticas e ideias. Os facilitadores também serão responsáveis pela pré-
avaliação das propostas durante a fase de país. 
 
Coordenador Global: Colaborador da GPG que coordena em nível global o Programa, apoiando a 
Equipe de Gestão na organização do lançamento, comunicação, comitê global, premiação global e 
logística dentro de sua disciplina. O Coordenador Global também será responsável pela pré-
avaliação das propostas durante a fase de país. 
 
Líder do Grupo: Participante que representa um Grupo que apresentou proposta no PowerG, 
sendo seu referente em caso de necessidade. 
 
Participante: um Funcionário do GPG que apresentou uma proposta no PowerG, por si ou como 
parte de um Grupo. 
 
 

Tipo de Contribuições 
 
Durante a fase de envio das propostas, os participantes selecionam o tipo de contribuição que estão 
apresentando, que deve seguir a definição a seguir: 
 
Practices: processos e produtos novos ou melhorados, já implementados na Enel Global Power 
Generation ou pelo menos com um piloto ou protótipo testado, com custos e benefícios de 
implementação medidos, com impacto nos negócios 
 
Ideias: Ideias inovadoras ainda não implementadas, baseadas em novas tecnologias e processos 
ou em novas utilizações e aplicação das tecnologias e processos existentes nos negócios da Global 
Power Generation. As ideias devem ser apresentadas com uma estimativa de benefícios e um 
impacto esperado nos negócios.  
 

 

 

 

 

Categorias de Participação 
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Todas as propostas, tanto práticas quanto ideias, são categorizadas em duas (2) áreas principais: 
 

 Melhoria de tecnologia, para todas as propostas que impactam as seguintes disciplinas,   

o O&M Hidroelétrico, Geotérmica e Termelétrico; 

o Projeto e Execução Hidroelétrico, Geotérmica e Termelétrico;  

o Desenvolvimento e Repurposing Hidroelétrico, Geotérmica e Termelétrico;  

o Engenharia e Construção Solar, Eólico, BESS e Hidrogênio;  

o Operação e Manutenção Solar, Eólico, BESS e Hidrogênio; 

o Desenvolvimento de Negócios Solar, Eólico, BESS e Hidrogênio, Escritório                
Comercial e Inteligência de Concorrência, Estudos de Mercado e Análise de 
Estratégia; 

o Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade. 

 

 Business Evolution Enabler, para todas as propostas que impactam os processos das 
seguintes funções: 
 

o Sustentabilidade;  

o Administração, Finanças e Controle;  

o Compras;  

o Pessoas e Organização; 

o Comunicação;  

o Jurídicos e Assuntos Corporativos;  

o Auditoria;  

o Digital Hub;  

o Inovação. 

 

Prémios Especiais 
 
Na fase Global, alguns prêmios especiais serão atribuídos nas seguintes categorias: 
 
Melhor Participante: um participante será escolhido entre todos os participantes, com base no 
compromisso com o programa, bem como na quantidade e no desempenho das suas propostas. 
 
Melhor Facilitador: um facilitador será escolhido entre todos os facilitadores, com base no 
compromisso com o programa. Para selecionar o melhor facilitador, será levado em consideração 
o número de propostas facilitadas, bem como a contribuição do facilitador para a sua qualidade e a 
proatividade que o facilitador demonstrou para divulgar o programa. 
 
Herói da Inovação: uma pessoa ou grupo (até 3 pessoas) será escolhida entre toda a Global Power 
Generation, com exceção das pessoas que trabalham em Inovação. O Innovation Hero será 
escolhido considerando sua representação do Valor de Inovação Enel Open Power, levando em 
consideração a contribuição e a proatividade no desenvolvimento de projetos e iniciativas realizadas 
pela Innovation. As candidaturas à categoria Innovation Hero serão propostas por cada função. 
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Melhor contribuição na Economia Circular: a melhor contribuição, seja prática de melhoria ou 
nova ideia, será selecionada entre todas as contribuições recebidas, com base no cumprimento dos 
pilares da economia circular. 
 
Melhor contribuição em Digitalização: a melhor contribuição, seja prática de melhoria ou nova 
ideia, será selecionada entre todas as propostas recebidas, com base em sua contribuição para a 
digitalização da Geração de Energia. 

Projetos e sites de melhor desempenho (x9): 

• 4x Projetos e Sites Solar, Eólico, BESS e Hidrogênio:  

o Melhor Projeto de Desenvolvimento de Negócios; 

o Melhor Projeto de Engenharia; 

o Melhor Canteiro de Obras; 

o Melhor Usina. 

• 4 projetos e Sites de Hidroelétrico, Geotérmica e Termelétrico:  

o Melhor Projeto de Repurposing de Usinas; 

o Melhor Projeto de Desenvolvimento; 

o Melhor Projeto e Execução de Projeto; 

o Melhor Usina. 

Os prêmios especiais como projetos de melhor desempenho e melhores locais serão atribuídos 
dentro da frota e projetos da Global Power Generation, levando em consideração parâmetros de 
desempenho como aspectos técnicos, ambientais, de saúde e segurança e sustentabilidade, 
eventos relevantes ocorridos ou atividades gerenciadas durante o ano de edição, bem como 
participação no PowerG. 
 
Apenas um referente para cada projeto de melhor desempenho e local vencedor do Prêmio Especial 
será concedido na fase Global (por exemplo, gerente de projeto ou chefe da usina). 
 

Regras Gerais 
 

1) Um grupo pode ser composto por 2 (dois) ou 3 (três) participantes e todos devem trabalhar no 
mesmo País, independentemente de sua unidade / função. Todos os grupos devem selecionar 
um “Líder de Grupo” entre seus membros; 

2) Os Participantes ou Grupos devem apresentar as suas propostas para o Perímetro de 
Participação que inclui o País onde trabalham; os participantes ou Grupos pertencentes às 
Funções Globais da Global Power Generation deverão apresentar a sua proposta no País onde 
se encontra o seu local de trabalho; 

3) No caso de propostas elaboradas por colegas de diferentes Países, cada um deles poderá 
apresentar a proposta para o seu Perímetro específico. A proposta seguirá o caminho de seu 
próprio país e será avaliada independentemente dos resultados dos outros países*; 

4) As contribuições apresentadas podem ser revisadas pelo respectivo Facilitador, que pode apoiar 
o líder do grupo na análise de custos e benefícios. Apenas iniciativas consistentes serão 
aprovadas e incluídas na pré-avaliação do país; 

5) Critérios de avaliação para propostas de prática: relevância para o negócio, relação custo-
benefício, consistência e potencial de replicabilidade; 

Critérios de avaliação para propostas de ideias: viabilidade técnica, viabilidade econômica, potencial 

de negócio e nível de inovação. 
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*uma proposta idêntica apresentada em mais de um país pode não resultar em vencedor em todos os países 

onde foi apresentada. 

Como aplicar 

Practices 
 
Os Participantes e Grupos podem apresentar propostas de Práticas na plataforma dedicada 
ao programa PowerG na Intranet. (link) 

 
Ideas 

 
Os participantes ou grupos podem enviar ideias para o programa PowerG por meio de um desafio 
específico no Portal OpenInnovability (openinnovability.com). Ao enviar uma Ideia para o Portal 
OpenInnovability, o participante aceita os Termos de Uso da própria plataforma e este regulamento. 
Em caso de conflito entre este Regulamento e os Termos de Uso, este Regulamento prevalecerá. 
 
Além disso, todas as ideias inovadoras submetidas ao portal de Inovabilidade Aberta serão 
avaliadas de forma a identificar as formas mais adequadas de proteção e valorização da PI, em 
conformidade com as Políticas de Propriedade Intelectual do Grupo Enel, através da proteção de 
PI mais adequada. 
 
 
Ao enviar a proposta, seja prática ou ideia, o participante garante que a proposta e as informações 
enviadas não violam quaisquer direitos de terceiros, incluindo, mas não se limitando a, patentes, 
direitos autorais, segredos comerciais, marcas registradas, licenças ou obrigações de 
confidencialidade.  

Processo  

 
 
Submissão: Todos os colaboradores da Global Power Generation podem participar do PowerG 
acessando a página principal do programa na intranet e enviando suas propostas de práticas e 
ideias. 
 
Pré-avaliação: Todos os Facilitadores e Coordenadores (Globais e Nacionais) estarão envolvidos 
na pré-avaliação das propostas, aproveitando as ferramentas digitais do programa. 
 
Comitê do País: O Líder do País, com o apoio dos Coordenadores do País, selecionará, a partir 
das propostas pré-avaliadas, as contribuições a serem apresentadas ao Comitê do País que definirá 
os Vencedores do País. 
O Comitê do País será liderado pelo Chefe do País de Geração de Energia e com a presença de 
sua 1ª Linha e representantes de funções não incluídas na primeira linha, juntamente com os 
Coordenadores do País. 
 
Premiação do País: Cada país deve organizar, às suas próprias custas, a Cerimônia de Premiação 
do País, onde os vencedores receberão seus prêmios  
 
Comitê Global: Cada Coordenador Global deve organizar o Comitê Global relacionado à sua 
própria disciplina, a fim de selecionar entre os Vencedores Nacionais aqueles a serem trazidos ao 

https://forms.office.com/r/Z8JYv1WWcg
https://openinnovability.enel.com/login?so=00D58000000YXxO&startURL=http%3A%2F%2Fopeninnovability.enel.com%2Fprojects%2FPowerG-06-2021
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Comitê do Programa para a seleção dos Vencedores Globais. Os comitês relacionados a mais de 
uma função, serão organizados de forma conjunta por todas as funções envolvidas. 
 
Comitê do Programa: A Equipe de Gestão do Programa deve consolidar a proposta selecionada 
de cada Comitê Global e organizar o Comitê do Programa, que definirá os Vencedores Globais e 
Premiados Especiais. O Comitê de Programa será liderado pelo Chefe do GPG e com a presença 
de sua 1ª Linha. 
 
Premiação Global: A equipe de Gestão do Programa, apoiada pela GPG Communication, 
organizará a Cerimônia de Premiação, de preferência durante a convenção anual Global Power 
Generation, durante a qual os vencedores serão celebrados 

Prémios 

Os ganhadores nos países e a nível global receberão uma premiação dedicada:  

PAÍSES VENCEDORES 

A nível do país, os vencedores receberão um prémio económico (“una Tantum”). 

O valor do prêmio pode ser consultado na tabela deste link. 

Caso o vencedor selecionado seja uma equipe, o valor total do prêmio será distribuído 

uniformemente entre todos os integrantes da equipe. 

As cerimônias de premiação e a entrega de dispositivos (bandeiras, ímãs, etc.) serão organizadas 

e administradas em nível nacional. 

O P&O do país, em coordenação com os coordenadores do país, será responsável, juntamente 

com o departamento de comunicação *, por organizar a cerimônia de premiação e anunciar 

publicamente os vencedores dos países, comunicando claramente a razão por trás dos prêmios. 

 

VENCEDORES GLOBAIS  

A nível Global, Pessoas e Organização definirão uma “Experiência de Aprendizagem” como um 
reconhecimento para os vencedores na fase Global. 

Além disso, os vencedores dos Prêmios Especiais serão premiados com a Experiência de 
Aprendizagem. 

Observação: os expatriados devem ser reconhecidos no país anfitrião onde estão trabalhando. 

*um plano de comunicação Nacional e Global apoiará todas as etapas do processo, a fim de 
informar e fomentar a conscientização e participação no programa. 

Calendário 

7 de junho 2021: lançamento oficial do programa 
 
31 de outubro de 2020: encerramento da coleta de propostas 
 
31 de dezembro 2021: encerramento da fase de país - prazo para a realização de Comitês de país 
com a seleção dos vencedores de país. 
 

https://intranet.enel.com/en-us/Documents/Global/GPG/POWERG/powerg_award_table_2021.xlsx
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21 de janeiro 2022: encerramento da fase global - prazo para Comitê de Programa, com a seleção 
dos vencedores globais. 


