
Celpe prioriza ações educativas e de voluntariado 
 
Sétima maior empresa de energia no Brasil, a Companhia de Eletricidade de Pernambuco (Celpe) 
coloca o comportamento socialmente responsável e a aproximação com a comunidade entre suas 
metas desde o ano 2000. Além de estimular o uso racional da energia e envolver profissionais e 
comunidade em programas educativos, culturais e ambientais, a empresa procura avaliar suas 
ações e os impactos de sua atividade na sociedade. 
 
“Avaliamos o andamento de nossas práticas socialmente responsáveis para que elas deixem de 
ser apenas discurso e se transformem em hábito”, explica Adécio Vasconcelos, coordenador de 
Responsabilidade Social da empresa. O rigor com a avaliação e a transparência renderam o 1º 
Prêmio Balanço Social, concedido pelo Instituto Ethos, Abamec, Aberje, Fides e Ibase, em 2002.  
 
O desenvolvimento de uma política de responsabilidade social nasceu logo após a privatização da 
empresa, em fevereiro de 2000. A companhia foi adquirida pelo grupo espanhol Iberdrola. “Em 
um primeiro momento, a nova diretoria iniciou uma adaptação administrativa. No segundo 
semestre de 2000, começamos a pensar em como unificar os projetos sociais e implantar o 
conceito de responsabilidade social”, relembra Vasconcelos.  
 
Em 2001, foi fundada a Unidade de Responsabilidade Social, ligada à Presidência. A iniciativa 
aconteceu depois de um ano, intervalo em que foram realizados eventos e seminários. “Após 
disseminarmos o nosso código de ética, o trabalho cresceu em três vertentes: indicadores 
ambientais, indicadores sociais internos e indicadores sociais externos”, afirma o coordenador.  
 
Na área ambiental, os projetos vão do estímulo do uso racional de luz e água até o incentivo à 
pesquisa sobre fontes alternativas de energia. “Procuramos envolver todos nossos públicos nos 
projetos. Um exemplo claro disso é o programa de coleta seletiva de lixo, pois envolve nossos 
profissionais – que são treinados para selecionar o papel – e instituições como o Hospital do 
Câncer de Pernambuco e a Fundação Altino Ventura (para deficientes visuais), beneficiados dessa 
iniciativa que, a princípio, se limitaria ao universo ambiental”, explica Vasconcelos.  
 
Energia Solidária  
 
A empresa envolve clientes, fornecedores, acionistas e profissionais em suas iniciativas sociais. 
Para fazer com que a população seja parceira de seus projetos, a Celpe desenvolve programas 
educacionais para 340 comunidades de 76 municípios pernambucanos. “Temos uma série de 
iniciativas que, basicamente, têm o objetivo de estimular a cidadania, combater o desperdício e 
erradicar os riscos à segurança no uso da energia elétrica”, enfatiza o coordenador.  
 
Segundo Adécio Vasconcelos, a principal atividade de estímulo ao voluntariado é o “Projeto 
Energia Solidária”, que compreende as ações realizadas pela Celpe para incentivar e apoiar o 
envolvimento dos empregados e familiares em atividades voluntárias na comunidade. Para isso, a 
empresa criou uma oficina de capacitação dentro de sua sede para trabalhar a importância de se 
contribuir com a comunidade. Os cursos são abertos a todos os interessados.  
 
A parceria entre a Celpe e a Junior Achievement é um exemplo da contribuição da empresa a 
essas atividades. A organização não-governamental está presente em vários Estados para 
estimular o empreendendorismo jovem. Em Pernambuco, a Celpe foi sua primeira parceira. A 
entidade promove cursos com adolescentes em escolas públicas para ensiná-los a administrar 
negócios e estimulá-los a descobrir as potencialidades econômicas de suas regiões. As aulas são 
ministradas por executivos e profissionais voluntários. “Além de contribuir como mantenedora do 
projeto, a Celpe estimula executivos da sua equipe a participarem como voluntários”, explica Rose 
Shereschevsky, coordenadora do programa em Pernambuco. Graças à parceria, a ONG espera 
atender 500 crianças ainda neste ano.  
 



Programas Educacionais  
 
Outra área de atuação social da Celpe é a educação. O projeto “Energia do Saber” atua em duas 
frentes: “SOS Energia” e “Parceiros da Energia”. O primeiro programa já capacitou 108 
professores e ensinou dez mil alunos de escolas do Recife sobre as maneiras mais econômicas e 
seguras de utilização da energia.  
 
O “Parceiros da Energia” leva informações sobre como a energia chega a casa de cada 
consumidor, desde sua geração até o clique no interruptor de luz. O programa já capacitou 240 
profissionais de 30 escolas do Recife e mais de seis mil alunos. A Celpe ainda promove cursos de 
informática e de formação de eletricista para jovens, ministrados com o suporte do Centro de 
Treinamento da Empresa, do voluntariado e por convênio com o Senai.  
 
“Nossas ações têm o foco de atuação em programas educacionais para crianças, adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade social em Pernambuco”, resume Vasconcelos. Nesse 
sentido, a mais importante cooperação da Celpe é com o Movimento Pró-Criança, que realiza 
atividades voltadas à arte-educação, contribuindo para a formação de mais de 700 crianças e 
adolescentes carentes do Recife.  
 
Além de ser uma das patrocinadoras da entidade, a companhia elétrica tem participação ativa na 
entidade. Segundo Suzy Oliveira, diretora do Pró-Criança, “a colaboração em dinheiro é 
fundamental, mas o papel que os profissionais da Celpe desempenham na entidade é tão 
importante quanto”.  
 
O exemplo, nesse caso, vem de cima. O presidente da empresa, Fernando Arronte Villegas, é 
membro do conselho e tem trabalhado para atrair mais apoio empresarial à entidade. “O peso 
institucional da Celpe em nosso conselho tem conseguido apoios importantes e nos dá a 
possibilidade de ampliar nossas ações”, explica Suzy.  
 
As relações com os fornecedores também são marcadas por sua postura responsável. “Uma das 
primeiras iniciativas da empresa nesse sentido foi incluir cláusulas éticas nos nossos contratos 
com fornecedores”, relata Vasconcelos. Desde então, a Celpe só fecha parcerias com empresas 
que cumprem metas trabalhistas, ambientais e em favor dos direitos da criança e do adolescente.  
 
A empresa tornou-se porta-voz de uma série de iniciativas sociais junto ao empresariado 
pernambucano. “A companhia hoje é uma importante mobilizadora dos empresários e participante 
ativa de projetos educacionais”, afirma Rose Shereschevsky . “A Celpe tem preocupação em 
crescer agregando valores positivos a seus relacionamentos. Para nós, esse não é só o meio mais 
ético, mas também o que pode ser mais bem-sucedido do ponto de vista empresarial”, defende 
Adécio Vasconcelos.  
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