


não é a mesma de dois anos atrás e nem
o perfil do consumidor. Inclusive há um
nível de exigência maior em relação à
qualidade do serviço das empresas e um
reconhecimento das ações efetivas que
elas executam", comenta Nunes Almei-
da, diretor de relações institucionais e
comunicação da Coelce (Companhia
Energética do Ceará).

O PODER DO CONHECIMENTO
Por que falar de eletrodomésticos?

São os grandes consumidores de ener-
gia. E é na disseminação dessa e de ou-
tras informações que contribuem para o
uso racional da energia que as conces-
sionárias e distribuidoras trabalham.
Afinal, se de um lado as empresas têm
de pensar no lucro, de outro precisam
ter na gestão a consciência da perenida-
de do negócio, e isso envolve consumo
consciente e uso correto dos recursos
que a natureza proporciona. Uma das
saídas para a perenidade do negócio é
apostar na educação e na divulgação de
informações. Um exemplo é o da CPFL
(Companhia Paulista de Força e Luz),
que lançou neste ano um novo site de
eficiência energética, o Canal da Ener-
gia (www. cpfl. com .br/canaldaenergia),
destinado a estudantes, professores e cli-
entes de todas as classes sociais. O por-
tal disponibiliza dicas de uso racional da
eletricidade e orientações sobre equipa-
mentos elétricos eficientes, entre outros,
de forma didática, com linguagem de
fácil entendimento e imagens ilustrati-
vas. Para o público infantil foi criada a
área Clubinho CPFL. Logo na página
inicial, o usuário-mirim monta um ava-
tar que o acompanhará sempre que
o site for acessado e durante os jogos 
interativos.

A Bandeirante Energia também
tem a preo-
cupação de alertar a popula-
cão e seus colaboradores
sobre o uso cons-
ciente de energia.
"Prova disso são
as dicas encon-
tradas no site da empresa, im-

pressas nas contas de luz e lembradas
em diversas campanhas de comunica-
ção que se dividem durante o ano",
afirma Paulo Ramicelli, gerente de
comunicação e responsabilidade social
da Bandeirante Energia. Além disso, é
realizado um trabalho de conscientiza-
ção da população por meio de eventos e
ações educativas, além de palestras e
atividades lúdicas em escolas.

A Cemig (Companhia Energética
de Minas Gerais) desenvolve ações de
uso racional de energia há mais de 40
anos. Segundo Sérgio Henrique Mour-
thé Duarte, gerente de coordenação da
proteção da receita e utilização de ener-
gia da Cemig, tais iniciativas ganharam
intensidade a partir de 1997. "Nossa
motivação vem da consciência da em-
presa acerca dos custos econômicos, só-
cias e ambientais decorrentes da dispo-
nibilização da energia elétrica a seus
consumidores, o que envolve a geração,

a transmissão e a distri-
buição da energia até o
cliente", afirma Duarte.

O executivo destaca
uma ação com foco nos consu-

midores: o "Cemig nas Escolas", pro-
grama desenvolvido com uma meto-
dologia do Procel-Eletrobrás que treina
professores e alunos de escolas públicas
de Minas Gerais. O objetivo é formar
uma nova geração de consumidores de

energia elétrica, criando nas

crianças e nos adolescentes a cons-
ciência de seu uso correto. "Já trei-
namos 9.770 professores e mais 1,4
milhões de alunos, em 4.023 escolas,
no período de 1989 a 2007. Para 2008,
devemos treinar mais 300 professores
e 300 mil alunos, em 350 escolas",
conta Duarte.

Todas as empresas entrevistadas
pela reportagem têm projetos educati-
vos. E apesar dos nomes, e em alguns
casos até metodologias e ferramentas
diferentes, todos visam à disseminação
de informações para educação sobre o
consumo consciente, tendo como públi-
co-alvo crianças e adolescentes. Afinal,
o jovem que hoje orienta seus pais a usa-
rem lâmpadas mais eficientes é o consu-
midor do futuro, que vai passar a cultura
da economia de energia para seus filhos,
que a levarão adiante também para seus
filhos. Em resumo, a idéia é garantir a
mudança de hábito das futuras gerações.

"A conscientização se dá pela disse-
minação de informações claras e trans-
parentes que permitem à pessoa tomar
uma decisão. O conhecimento dá po-
der", comenta Maria Meirelles, respon-
sável pela área socioambiental do Grupo
Rede Energia. A maioria das ações
educativas promovidas pelas concessio-
nárias está ligada ao Procel Educação,
um dos subprogramas do Programa
Nacional de Conservação de Energia
Elétrica (Procel).



Criado em 1989, o projeto foi de-
senvolvido pela Eletrobrás (empresa
que controla grande parte dos sistemas
de geração e transmissão de energia elé-
trica do Brasil por intermédio de seis
subsidiárias) em parceria com as empre-
sas distribuidoras de energia, como a
Cemig, a fim de ensinar aos alunos da
educação básica (ensino infantil, funda-
mental e médio) a utilizar energia de
forma responsável.

De lá para cá, o programa já che-
gou a cerca de 22 mil instituições de
ensino e impactou mais de 19 milhões
de estudantes. Estima-se que cada alu-
no envolvido pela iniciativa reduz o
consumo de energia elétrica residencial
em cerca de 150 quilowatts-hora/ano,
o que eqüivale ao consumo médio de
um mês numa casa. O projeto é finan-
ciado por recursos públicos e os profis-
sionais das distribuidoras, responsáveis
pela capacitação dos professores, rece-
bem treinamento dos instrutores do
Procel Educação.

ESTÍMULO AO CONSUMO
CONSCIENTE

O contrato de concessão firmado
pelas concessionárias do serviço público
de distribuição de energia elétrica com
a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) estabelece obrigações e encar-
gos para as empresas. Uma delas con-
siste em aplicar anualmente o montante
de no mínimo 0,5 % da receita ope-
racional líquida em ações que tenham
por objetivo o combate ao desperdício
de energia elétrica. Em outras palavras,
por força da lei as companhias
devem desenvolver ações que
desestimulem e redu-
zam o desperdício.

"Além de cumprir as exi-
gências legais, a empresa coloca
em prática sua convicção de que
orientar o cliente sobre como
utilizar racionalmente
a energia é a melhor
maneira de ter um
relacionamento do
mais alto nível com ele e garantir
a entrega de um

produto adequado e dentro da capaci-
dade de pagamento dele", comenta Ar-
mando Tupiassú, gerente do departa-
mento de eficiência energética e P&D
da Celpa (Centrais Elétricas do Pará),
empresa do Grupo Rede Energia. "Essa
postura se alinha com os conceitos
atuais de responsabilidade socioambi-
ental", completa.

"O desperdício no consumo gera
perdas em toda cadeia produtiva. Se
existe um gasto sem preocupação e sem
responsabilidade o custo da fatura é
maior, amplia a necessidade de geração
do recurso para atender a população,
que já dispõe de energia elétrica na sua
rotina, e reduz a possibilidade de quem

ainda não foi atendido
pelos benefícios da
energia", declara Neu-

sa Lobato, engenheira da
Eletronorte (Centrais Elétricas do
Norte do Brasil).

Para Nunes Almeida, da Coelce, é
preciso olhar para o futuro. "No curto
prazo, as distribuidoras têm seus resul-

tados da venda de energia. Porém o

na frente terá dificuldades para pagar a
conta", explica. "Ao estimular o consu-
mo consciente, no primeiro momento
a empresa pode até ter perda, mas ela
tira o cliente do ciclo vicioso para o
virtuoso e no médio e longo prazo
todos ganham", completa.

"Já atendemos mais de 200 mil
clientes entre treinamentos educacio-
nais e ações para eficiência energética.
Os acompanhamos e vemos que há
uma redução entre 20 e 30% na conta
que pagam no fim do mês. É a prova
de que adquiriram conhecimento",
conta André Moragas, diretor de rela-
ções institucionais e comunicação da
Ampla. "A energia elétrica traz uma
série de benefícios que não são pos-
síveis sem ela. O importante é consu-
mir o que se necessita", completa.

EFICIÊNCIA
As iniciativas de eficiência ener-

gética, que também estão entre as
obrigações das distribuidoras de ener-
gia previstas pela Aneel, têm se mos-
trado uma necessidade no relaciona-
mento concessionária-clientes. "As
ações nas regiões distantes e de peri-
feria facilitam a inserção da empresa
nesses locais e a relação com esses



E L É T R I C A S

consumidores", comenta Nunes Almei-
da, da Coelce.

A regularização de ligações elétricas
ilegais, a troca de geladeiras de alto con-
sumo por novas (de baixo consumo), a
troca de lâmpadas por outras econô-
micas e até a reforma da parte elétrica de
residências, além da orientação para o
consumo consciente por meio de vo-
luntários e eventos, são estratégias que
compõem os programas de eficiência
energética de todas as distribuidoras. O
que muda de um projeto para outro é a
abrangência e alguns métodos.

O programa de eficiência energé-
tica da Coelce envolve a troca de gela-
deiras em comunidades de baixa ren-
da, que neste ano deve alcançar a mar-
ca de dez mil eletrodomésticos troca-
dos. "Nessas famílias, de 60 a 70% da
conta é gerada pelo consumo de ener-
gia da geladeira, que muitas vezes é
tecnologicamente ultrapassada, velha
e com defeitos", comenta Almeida.
Depois da troca, o descarte ambien-
talmente correto do aparelho antigo é
feito pelos fornecedores dos novos
equipamentos. "Isso contribuiu para a
queda da inadimplência", afirma.

A Celtins (Companhia de Energia
Elétrica do Estado do Tocantins), em-
presa do Grupo Rede Energia, realiza o
projeto "Luz em Conta", desenvolvido
pela área de eficiência energética da

companhia em parceria com estudantes
da Escola Técnica Federal do Tocantins
e universidades locais. Os alunos fazem
um estudo socioeconômico de determi-
nada região e com base no diagnóstico
são escolhidas famílias que recebem ge-
ladeiras e lâmpadas mais eficientes, além
de orientação contra o desperdício. "Em
2007, o programa distribuiu 750 gela-
deiras, nove mil lâmpadas econômicas e
o resultado foi o alcance de uma eco-
nomia de energia de 151,88 megawatts-
hora/ano", conta Zenilda Drumond,
gerente de comunicação da Celtins.

No ano passado, na área de conces-
são da AES Eletropaulo, mais de 70
mil famílias de 56 comunidades de baixa
renda receberam as ações do "Pro-
grama de Regularização de Ligações
Ilegais". Ele conta com recursos do
"Programa de Eficiência Energética"
da empresa, que contempla reforma de
instalações elétricas externas e in-
ternas das residências, troca
de lâmpadas incandes-
centes por fluorescen-
tes, substituição de geladei-
ras de alto consumo por ou-
tras eficientes e ações de cons-
cientização e educação
para promover o uso
adequado e seguro
de energia. Desde
o início do pro-

grama até o fim de 2007, 450 comu-
nidades de baixa renda e aproxi-
madamente um milhão de pessoas já
haviam sido beneficiadas, totalizando
mais de RI 110 milhões em inves-
timentos.

Com esse trabalho, a empresa busca
a prevenção de acidentes com eletrici-
dade, a redução do valor da conta para
combater a inadimplência, a manuten-
ção desses clientes, evitando que voltem
a usar ligações clandestinas e a preser-
vação de recursos naturais. A inclusão
social também é um ponto forte, pois
muitos desses novos consumidores têm
na conta de energia o seu primeiro com-
provante de endereço.

Os clientes da AES Eletropaulo
têm à sua disposição 12 lojas de atendi-
mento e 29 postos Mais Eletropaulo
(que possui todos os serviços das lojas de
atendimento da concessionária, exceto
negociação de consumo irregular e pa-

gamento das contas
de energia), distri-
buídos nos 24 mu-

nicípios da região
metropolitana de São Pau-

lo, área de concessão da companhia.
Desses postos, três estão localizados
em regiões de baixa renda - Helió-
polis, Paraisópolis e Cidade Tira-

dentes. "Procuramos inserir o aten-
dimento na comunidade", afirma



Luiz Hernandes, diretor de clientes da
AES Eletropaulo. "Nesses locais, a
empresa fez um trabalho de regu-
larização dos clientes e levou a estrutura
de atendimento pessoal junto com
outros serviços, como uma biblioteca
com acesso gratuito e uma sala multi-
mídia, com computadores conectados
na internet banda larga, também com
acesso gratuito para todos os moradores
em dia com a conta", completa.

RELACIONAMENTO
Para André Moragas, da Ampla, as

ações de eficiência energética ajudam a
construir uma relação de confiança
entre cliente companhia. "E bom que
ele saiba que a concessionária cuida
dele. Acreditamos que no relaciona-
mento é preciso ter confiança. E a pro-
ximidade, a simplicidade, a transpa-
rência e a ética geram isso", afirma.
"Sem essa relação de confiança há o
risco de que o consumidor vá para o
mercado paralelo, o de ligações clan-
destinas, e não tenha acesso também à
oferta de novos serviços, que são de
parceiros da empresa", declara Mora-
gas. "Vendemos em parceria com a
Mapfre Seguros todo tipo de seguro. É
um produto que não está ligado à
energia elétrica. Se não existir confian-
ça, por que ele vai comprar da minha
companhia, se ele pode adquirir com
outro qualquer?", exemplifica.

"Estando próxima, a empresa ganha
um cliente satisfeito, que a respeita e va-
loriza sua marca, contribuindo para a
inibição da perda e da inadimplência e,
conseqüentemente, garante maior re-
ceptividade para oferecer produtos e
serviços", acrescenta Marco Antônio
Vilela, superintendente comercial da
Light. E o segredo para manter uma
relação efetiva com o cliente, segundo
Vilela, está em trabalhar com transpa-
rência e respeito, facilitar o acesso aos
canais de atendimento, resolver as de-
mandas por completo e com qualidade
no tratamento, oferecer atendimento di-
ferenciado (como terminais de auto-
atendimento, atendimento por libras
para deficientes auditivos, atendimento
com hora marcada e itinerante), moni-

ANDRE MORAGAS, DA AMPLA:
ACREDITAMOS QUE NO RELACIONAMENTO
É PRECISO TER CONFIANÇA

torar diariamente os processos, oferecer
produtos e serviços também diferen-
ciados (por exemplo, débito automático,
seguro total, ampla rede de arrecadação
e parcerias com produtos atrativos), e
contatar as áreas da empresa visando
corrigir erros e à melhoria do processo

MARCO ANTÔNIO VILELA, DA LIGHT:
ESTANDO PRÓXIMA, A EMPRESA
GANHA UM CLIENTE SATISFEITO

de atendimento e de fornecimento de
energia.

Para criar uma relação de confiança
com o consumidor, a Ampla partiu para
algumas ações e inovações. A começar
pelo atendimento pessoal: as lojas passa-
ram por reformas a fim de transmitir o



conceito de proximidade e transparência.
"Antes havia uma bancada e o atendente
ficava de um lado e o cliente do outro. A
tela do computador era voltada para o
atendente. Hoje, as lojas têm uma mesa
em formato de triângulo e o consumidor
pode sentar ao lado do atendente. E
ambos podem ver as informações da tela
do computador", conta o executivo.

A inovação ficou por conta do
Ampla Chip, um sistema de medição
eletrônico de energia. Além de dificultar
as ligações clandestinas, ele facilita o
acesso do cliente à infor-
mação sobre seu consumo
diário de ener-
gia em quilo
watts-hora e
em reais, 24 horas por
dia. "Antes, a medição
era feita pelo agente. Ele
fazia a leitura de consu-
mo no relógio
da casa do
cliente, que
recebia a
conta de-
pois de alguns dias. Já
com o novo sistema a

medição é eletrônica, feita por um chip,
que transmite diariamente para a em-
presa o consumo de energia do consu-
midor", explica Moragas. "E o cliente
pode ligar para a Ampla a fim de saber
o quanto está gastando", completa.

A Cemig também apresentou ino-
vações no último ano a fim de melhorar
o relacionamento com o consumidor. A
conta em braile, a implantação da
Agência Virtual, e o desenvolvimento
do Sistema de Gestão de Clientes
(SGS), que permite a segmentação e o
conseqüente tratamento personalizado

de grupos específicos de
consumidores, são al-
guns exemplos. "Com
o estreitamento do re-

lacionamento com seus
clientes, a Cemig obtém um retorno
direto de sua satisfação, permitindo o
investimento nas ações que geraram
índices positivos elevados e a correção
daquilo que precisa ser aprimorado.
Nesse contínuo processo de melhoria, a
empresa acompanha a evolução de seus
consumidores, inovando sistematica-
mente", afirma Rafael Pimenta

Falcão Filho, gerente de

coordenação do relacionamento com
clientes e marketing da Cemig.

"Conhecendo as necessidades do
consumidor e podendo se antecipar às
suas expectativas, gerando cada vez
mais empatia entre empresa e cliente,
fazemos com que a relação comercial
seja uma verdadeira parceria", diz
Edson Neves, superintendente comer-
cial da Bandeirante Energia.

Segundo o gerente de relacionamen-
to com o cliente da Elektro, João Maz-
zon, quando uma empresa tem um rela-
cionamento próximo com o cliente, ela
tem a oportunidade de utilizar a visão
dele para estruturar e revisar suas ativida-
des, atendimento e processos internos.
"Isso pode traduzir para a empresa, adi-
cionalmente à satisfação do cliente, a oti-
mização e redução de custos", explica.



RELACIONAMENTO
POR MEIO DA ARTE
PROJETO "CIRCUITO CULTURAL", DA ELEKTRO, DISSEMINA
OS CONCEITOS DE CONSUMO CONSCIENTE DA ELETRICIDADE
NAS CIDADES DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COMPANHIA

Com dois milhões de unidades con-
sumidoras, a Elektro distribui energia
para uma população de mais de 5,5 mi-
lhões de pessoas, em 223 municípios
paulistas e em cinco cidades sul-mato-
grossenses. Segundo João Mazzon, ge-
rente de relacionamento com o cliente
da Elektro, o consumo consciente está
diretamente ligado à sustentabilidade
que permeia toda a estratégia da empre-
sa, presente inclusive na sua missão -
"Distribuir energia elétrica com segu-
rança e qualidade, para o desenvolvi-
mento e bem-estar das comunidades
atendidas, gerando crescente valor para
os clientes, colaboradores e acionistas".

"Ao reduzirmos o consumo de energia
minimizam-se os impactos ambientais
causados pelas atividades de geração,
transmissão e distribuição de energia
elétrica", declara.

Entre as iniciativas de educação
para o consumo consciente dirigidas
aos clientes, há o projeto itinerante
"Circuito Cultural", lançado neste ano,
que tem como objetivo disseminar os
conceitos de uso seguro e adequado da
eletricidade por meio de peças de
teatro, filmes, experimentos científicos
e palestras.

O projeto é composto por três mó-
dulos - Museu de Energia Estação

Elektro, o Cine Elektro e o Teatro
Elektro - e a cada semana o circuito se
instala na principal praça de uma das
cidades da área de concessão da
companhia. O museu reúne em uma
carreta, com 13 metros de compri-
mento, experimentos científicos que
permitem ensinar à população como
usar a energia elétrica de forma segura.
Um dos experimentos é uma miniu-
sina hidrelétrica, que possibilita a vi-
sualização do funcionamento de toda a
cadeia da energia elétrica - da geração,
passando pela transmissão, até a dis-
tribuição à casa do cliente.

Já no teatro, uma peça que reforça
de maneira dinâmica e até mesmo inte-
rativa as mensagens que permeiam todo
o "Circuito Cultural": o uso seguro e ra-
cional de energia elétrica. No Cine Elek-
tro a empresa exibe em um telão filmes
para um público de cerca de 50 pessoas.
A idéia é promover a inserção cultural
das comunidades, pois em muitas
cidades visitadas não há salas de cinema.
"Esse acaba sendo o primeiro contato
de crianças, jovens e adultos com a séti-
ma arte", comenta Mazzon..

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, a. 13, n. 126, p. 86-96, jun. 2008.




