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EDUCAÇÃO

na conta de luz
em 2008, os descontos nas faturas totalizaram R$ 1 milhão

Fotos: divulgação

E se a sustentabilidade
se tornar rentável?
A empresa de energia Endesa, por meio da Coelce, sua
distribuidora no estado do Ceará, desenvolveu uma
engenhosa ação para promover a consciência sobre re-
ciclagem. O Programa Ecoelce oferece crédito aos con-
sumidores que levam resíduos selecionados para pos-
tos de coleta autorizados. Este valor pode ser debitado
na conta de luz do depositante ou doado a instituições
filantrópicas cadastradas.

À primeira vista, este projeto parece um exemplo
claro de sustentabilidade corporativa, já que a empresa
promoveu melhorias ambientais, por estimular as pes-
soas a reciclarem seu lixo, e sociais, por distribuir re-
cursos que beneficiam especialmente as classes com
menor renda. No entanto, para ser caracterizada como
sustentável, seria preciso que esta ação gerasse resulta-
dos econômicos positivos também para a empresa. É
provável que, com o programa, a redução no índice de
inadimplência e os ganhos com imagem possam ter su-
perado os gastos com o programa. Mas é preciso refle-
tir: um programa dessa natureza deve ser o objetivo de
empresas que buscam uma atuação mais sustentável?

É aí que entra a inovação. Apesar de o programa ser
incontestavelmente inovador, ele está desatrelado do

core business de uma
empresa que gera e dis-
tribui energia — o setor
mais vigiado por ativis-
tas do clima. Nesse sen-
tido, o recente trabalho
do professor de Harvard
Michael Porter, defen-
dendo a geração de va-
lor compartilhado, se
torna uma grande ins-
piração para as empre-
sas. Segundo Porter,
elas precisam observar
seu ambiente de atua-
ção e buscar neles opor-
tunidades de gerar so-
luções, que promovam
simultaneamente lu-
cros e ganhos para a so-
ciedade. É preciso re-

fletir sobre o valor das ações realizadas, ou seja, os ga-
nhos gerados em relação aos custos incorridos.

É possível imaginar algumas questões que irão afetar
o negócio da Endesa. Atualmente, grande parte das or-
ganizações e da sociedade está refletindo sobre formas
de reduzir o consumo de energia. O modelo de negócios
da empresa está preparado para este ambiente? Quais
as inovações necessárias na empresa e em sua cadeia
produtiva para torná-lo rentável neste novo ambiente?

Estas reflexões têm o potencial de explicitarem um
conjunto de temas capaz de promover melhorias para a
sociedade, por meio do desenvolvimento de novos ne-
gócios para a empresa.

A Endesa demonstrou capacidade de inovação com
seu programa de apoio à reciclagem, agora cabe a ela
aproveitar a estrutura construída inovando também
em áreas ligadas ao seu negócio. O sistema de créditos
pode ser usado para financiamento de equipamentos
de baixo consumo, promovendo eficiência energética
e, assim, possibilitando que a empresa busque crédi-
tos de carbono.

A inovação é a base do desenvolvimento, inclusive o
sustentável. Novas alternativas para a solução de pro-
blemas ambientais, econômicos e sociais são sempre
bem vindas. Porém, quando elas também são capazes
de promover o desenvolvimento das empresas, há ga-
nhos ainda maiores para todos os envolvidos. ■

RAFAEL TELLO
Professor e pesquisador do
Centro de Desenvolvimento da
Sustentabilidade na Construção
da Fundação Dom Cabral

Quando as novas
alternativas de
soluções de
problemas
ambientais são
capazes de
promover o
desenvolvimento
das empresas,
há ganhos maiores
para todos
os envolvidos

os próximos alvos do Ecoelce.
De acordo com Moragas, a
companhia vai instalar lixeiras
nas praças de alimentação dos
centros comerciais para atrair
clientes das classes mais altas
para o programa.

Enquanto isso, no Rio de Ja-
neiro, a Ampla está de olho nos
clientes corporativos. A ideia é
instalar recipientes dentro de
fábricas e empresas e fazer o re-
colhimento do material arreca-
dado periodicamente. O teste
será feito com a fabricante de
embalagens Itaquera, que fica
em Magé. “Temos ainda o pro-
jeto de levar postos itinerantes
para cidades onde não há pon-
tos de coleta. A ideia é deixá-
los por dois meses em cada mu-
nicípio”, acrescenta. ■

FORA DO BRASIL

Projeto chega ao Chile e deve ir para o Peru

Depois do sucesso no Brasil,
a Endesa levou o projeto que
faz a troca de lixo reciclável por
descontos na conta de luz para
o Chile, país onde também atua.
Segundo André Moragas,
diretor de relações institucionais
da companhia, o programa
Ecochilectra entrou em operação
em setembro do ano passado,
em uma região carente chamada
Peñalolén, em Santiago. Cerca
de 470 famílias já participaram e,
no período, foram arrecadados
7,6 toneladas de resíduos.
“Pelos números obtidos até
agora, acredito que será um

sucesso. Estudamos agora levar o
projeto para o Peru e Colômbia.”
O executivo acrescenta que
o investimento no programa
é feito pela Endesa e pelos
parceiros que fazem a coleta dos
materiais. Até hoje, a Ampla,
subsidiária do Rio de Janeiro,
já investiu no Ecoampla
R$ 1,3 milhão. O estado possui
13 postos de coleta e conta com
os parceiros Clin, Pakera, Mafis,
Lopes Meriti e Coopreserva.
Já o Ecoelce possui 55 postos de
coleta no Ceará, sendo 33 fixos
e 22 móveis, e a Coelce já investiu
quase R$ 2 milhões no programa.

No posto de coleta de Niterói (RJ), a comerciante Rosângela Calvet troca
resíduos recicláveis por crédito na conta de luz. Ela é uma das 300 mil pessoas
do Rio de Janeiro e do Ceará que já foram beneficiadas pelo projeto criado
pela empresa do setor elétrico Endesa Brasil. A companhia tem planos
de replicar o programa em outros países onde atua, como Peru e Colômbia.

■ INVESTIMENTO

R$3,2mi

Desde 2008, a Endesa Brasil
já alocou no programa

■ BENEFÍCIOS
Os descontos nas contas das
300 mil famílias somam

■ RECICLAGEM

9,5milhões

O total reciclado pelo
programa chega a (em t)

R$1milhão
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 17.
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