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Seguradoras atraem clientes
com o descarte ecológico
Serviço de coleta de itens descartados, feito por empresa especializada, é oferecido gratuitamente ao segurado
Murillo Constantino
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VOLUME MOVIMENTADO POR MÊS

150 toneladas

VALOR PARA RECOLHER OBJETOS

de R$ 29 a R$ 149/t

Fonte: Ecoassist
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João Augusto Garutti, da Ecoassist : trabalhamos com todos os nichos, exceto produtos orgânicos

vel dos segurados, que passam a
contribuir com a preservação do
meio ambiente”, aponta.
Por atuar com todos os nichos,
a Ecoassist é pioneira na prestação de serviços sustentáveis no
mercado segurador e financeiro,
e já atende seguradoras como Itaú
Seguros, Allianz, ACE.
“À medida que os clientes são
informados pelas seguradoras de
que eles têm esse benefício, a de-
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ço no pacote de benefícios aos
seus segurados (pessoas físicas,
condomínios, empresas), ela passa a fidelizar os clientes. “O cliente, que não paga nada pelo serviço, tem a facilidade do descarte
sem qualquer esforço”, diz. O recolhimento dos materiais é feito
pelos caminhões da Ecoassist.
“Este é um meio que encontramos também para criar uma consciência ambiental mais responsá-
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O acirramento da concorrência
no mercado de seguros está impondo às empresas do setor uma
busca incansável por serviços
que atraiam e, sobretudo, fidelizem seus clientes. Melhor ainda é
quando o produto pode agregar
valores socioambientais, atributo
exigido por uma parcela cada vez
maior de consumidores.
Essa premissa pautou a criação, há quase três anos, da Ecoassist Serviços Sustentáveis, empresa que vem ampliando sua atuação, oferecendo o serviço de descarte ecológico para clientes das
seguradoras ao recolher o produto, descaracterizando e enviando
para indústrias recicladoras.
Entre as principais solicitações
estão pedidos para recolhimento
de sofás velhos, colchões, armários, móveis em geral, equipamentos eletrônicos, geladeiras, fogões, tecidos e materiais ferrosos.
“Diferente de outras empresas
do mercado, trabalhamos com todos os nichos, exceto produtos orgânicos”, conta João Augusto Garutti, sócio diretor da empresa.
Para provar que o trabalho é
realmente sustentável, Garutti
conta que todo o processo é homologado, tomando como base
as melhores práticas da sustentabilidade. “Isso significa que o
cliente recebe um certificado, garantindo que o resíduo foi corretamente descartado e, principalmente, reciclado”, explica.
De acordo com Garutti, quando a seguradora inclui esse servi-

manda cresce imediatamente. O
descarte de móveis, sofás velhos,
armários, por exemplo, ou de
equipamentos eletrônicos e geladeiras, implica uma operação
complexa para o consumidor, sobretudo se ele tem a preocupação
com a destinação desse resíduo”,
conta o Garutti.
O serviço é oferecido em todas
as capitais e suas respectivas regiões metropolitanas. Por mês, a

empresa movimenta mais de 150
toneladas de lixo, 100% destinado à reciclagem.
Contudo, Garutti destaca que
esse serviço é voltado também para pessoas que não têm apólice de
seguro. Só é preciso acessar o site
da empresa ou entrar em contato
pelo pelo telefone 0800 236 1000,
pagando um valor que varia de
R$ 29 a R$ 149, dependendo do tipo de produto. ■
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Empresas aderem ao relatório de sustentabilidade
Em outubro, 253 companhias
estavam inscritas no Relate ou
Explique da BM&FBOVESPA

A porcentagem de empresas listadas na BM&FBOVESPA que aderiram ao Relate ou Explique subiu
de 45,31%, em maio, para
57,95%, em outubro de 2012. No
total, 253 companhias já informam em seu Formulário de Referência, no site www.bmfbovespa.com.br em Mercados/Ações/

Empresas/Consultas/Relatório
de Sustentabilidade ou Similar,
sobre a publicação de dados relacionados às dimensões social, ambiental e de governança corporativa ou explicam por que ainda
não possuem esta prática, de
acordo com uma atualização extra dos dados, realizada pela BM&
FBovespa. Em maio desse ano, o
número de empresas era de 203.
O Relate ou Explique é uma
recomendação lançada pela bol-

sa neste ano, durante a Rio+20,
com o objetivo de facilitar o
acesso de todos os stakeholders
— especialmente investidores e
analistas — a informações relacionadas aos negócios e às práticas de sustentabilidade das companhias, oferecendo transparência ao mercado. A iniciativa da
bolsa estimula as companhias a
indicarem em seus formulários
de referência a publicação de relatórios de sustentabilidade.

Como resultado, o público tem
acesso a uma tabela, de fácil visualização, que apresenta os
links para os relatórios das empresas que publicam as informações, as explicações daquelas que
ainda não publicam e também
aquelas que deixaram a resposta
em branco. As companhias que
inseriram as informações no seu
Formulário de Referência (item
7.8), até 19 de outubro, integram
o banco de dados atualizado.

As informações socioambientais são uma ferramenta de extrema utilidade e tem ganho cada vez mais importância para os
investidores. Segundo recente
pesquisa realizada com fundos
de pensão, desenvolvida pelo
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio
Vargas (GVces), os relatórios de
sustentabilidade estão entre as
principais fontes de informação
usadas por analistas. ■ C.R.C.
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