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RESUMO 

 

Essa pesquisa objetivou estudar uma nova política de relacionamento entre empresas privadas 

e a sociedade, denominada de “Criação de Valor Compartilhado”. Essa investigação foi 

realizada através da análise de um programa de sustentabilidade que promove a troca de 

resíduos recicláveis por bônus nas contas de energia de uma distribuidora de energia elétrica 

no estado do Rio de Janeiro denominado “Ecoenel”. Por esse estudo de caso foi possível 

estabelecer um paradigma a respeito dessa nova perspectiva. 
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ABSTRACT 

 

 
 

This research aimed to study a new relationship policy between private companies and 

society, called "Creating Shared Value", through the analysis of a sustainability program that 

promotes the exchange of recyclable waste by bonuses in the energy bills of an energy 

distributor Called "Ecoenel". Through this case study it was possible to establish a paradigm 

regarding this new perspective. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O feroz aumento da complexidade social durante as últimas décadas, proveniente das 

radicais mudanças ocorridas com o desenvolvimento do capitalismo informacional, construiu 

novos desafios para as empresas no seu modo de se relacionar com seus stakeholders (em 

português “partes interessadas”). Houve durante esse tempo a criação de novas demandas 

sociais, muitas vezes provocadas por ações diretas dessas organizações, que afetam o ambiente 

dos negócios, o que trouxe à baila uma necessidade de redimensionamento da sua atuação.  

A partir dessa nova realidades empresas passaram a elaborar novas estratégias 

corporativas de governança que rediscutem o seu papel como agente criador de novas 

oportunidades não apenas diretamente em seu negócio, mas também em outros atores que 

possam estar envolvidos em suas ações. 

A análise de dois princípios atualmente praticados pelas corporações é fundamental para 

a compreensão dessa nova estratégia das corporações: o conceito de desenvolvimento 

sustentável e o de Criação de Valor Compartilhado (CVC). 

A crescente discussão a respeito dos danos provocados pelo modelo de produção 

capitalista também é outro tema de bastante relevância, afinal o conceito de desenvolvimento 

sustentável, cunhado pelo Relatório de Burtland, também ajudou a provocar essa mudança de 

estratégia das empresas. O relatório, intitulado “Our Future Commom”, publicado em 1987 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) diz que “o desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento que atende as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras 

gerações de atender suas próprias necessidades. ” 
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Em 2010 o Creating Shared Value (equivalente inglês para Criação de Valor 

Compartilhado) foi cunhado por Michael Porter e Mark Kramer em publicação na Harvard 

Business Review. Os autores discutem os desafios do capitalismo atual e propõem uma solução 

pautada em ações que gerem ganhos não apenas para a empresa, mas também para a sociedade.  

A solução está no princípio do valor compartilhado, que envolve a geração de valor econômico 

de forma a criar também valor para a sociedade (com o enfrentamento de suas necessidades e 

desafios). É preciso reconectar o sucesso da empresa ao progresso social. Valor compartilhado 

não é responsabilidade social, filantropia ou mesmo sustentabilidade, mas uma nova forma de 

obter sucesso econômico. Não é algo na periferia daquilo que a empresa faz, mas no centro. E, 

a nosso ver, pode desencadear a próxima grande transformação no pensamento administrativo. 

 

A Enel Distribuição Rio é uma concessionária de energia elétrica que atua em 66 

municípios fluminenses1, prestando serviços a mais de três milhões de clientes no estado do 

Rio de Janeiro. A empresa promove projetos de sustentabilidade utilizando a metodologia de 

Criação de Valor Compartilhado, tendo como balizador a relação com seus fornecedores e 

consumidores. 

Um dos programas desenvolvidos pela distribuidora é o Ecoenel, que promove a troca 

de resíduos recicláveis por bônus na conta de energia de seus clientes. O programa foi criado 

em 2008 - quando a distribuidora ainda se chamava Ampla - sob a alcunha de Ecoampla, e 

desde então tem sido importante ator na promoção da coleta seletiva de resíduos dos municípios 

aonde está presente.  

Este presente trabalho procura estabelecer uma análise do Ecoenel, utilizando-o como 

estudo de caso de projeto de Criação de Valor Compartilhado de uma grande empresa através 

principalmente da análise de seus resultados quantitativos e qualitativos. 

                                                           
1 Anexo I: Municípios da área de concessão da Enel Distribuição Rio 
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Dessa forma este trabalho será estruturado da seguinte forma: o primeiro capítulo fará 

uma discussão a respeito dos conceitos de sustentabilidade e de Criação de Valor 

Compartilhado; o segundo fará uma análise sobre o posicionamento da Enel a respeito desses 

conceitos; o terceiro capítulo terá como foco a análise do estudo de caso – o Ecoenel; e o quarto 

capítulo reservará espaço para a análise do Ecoenel como um programa de CVC. 

 

 

2. RSE E CVC: CAMINHOS DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS COM 

A SOCIEDADE  

 

 

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) surgiu durante o século XX, seguindo as 

principais características da sociedade industrial (1750-1950), que tinha como ponto de apoio 

a produção de bens industriais em larga escala realizada principalmente nas fábricas e a 

acumulação de capital pelos donos dos meios de produção. A cartilha econômica que 

caracterizou essa época foi a smithiana, segundo a qual a interferência do Estado na economia 

serviria apenas para obstruir a livre concorrência, que era um elemento essencial ao 

desenvolvimento econômico e cujas benesses seriam repartidas por toda a sociedade.  Caberia 

ao Estado responsabilizar-se pelas ações sociais, promoção da concorrência e proteção da 

propriedade; já as empresas gerariam empregos e maximizariam o lucro, o que criaria tamanha 

quantidade de riqueza que todos dentro da sociedade seriam beneficiados.  

Nessa época a prática de ações sociais pelas empresas era desestimulada, pois não era 

papel social das companhias realizar esse tipo de iniciativa. Assim, a atuação social era 
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realizada de maneira filantrópica e individual, de acordo com a vontade dos grandes 

empresários e líderes dessas corporações. De acordo com TENORIO (2014): 

O ato filantrópico assumia caráter pessoal, representado pelas doações 

efetuadas por empresários ou pela criação de fundações, com a Ford, a Rockefeller e 

a Guggenheim. Posteriormente, com as pressões da própria sociedade, a ação 

filantrópica passou a ser promovida pela própria empresa, simbolizando o início da 

incorporação da temática social na gestão empresarial.  

  

Importante frisar que a postura de não-realização de ações sociais das organizações era 

incentivada pela própria academia. Segundo GUIMARÃES (1984), uma corrente de autores 

como “Levitt, Friedman e outros negam a exigência de uma participação empresarial na esfera 

relativa aos problemas sociais. Melhor dizendo, defendem a ideia de que os empresários 

desempenham uma responsabilidade social ao administrarem lucrativamente suas empresas”. 

Entretanto os problemas ocasionados pela sociedade industrial, como o aumento da 

miséria, os problemas ambientais e a precariedade das relações trabalhistas provocaram 

pressões da sociedade para que as empresas respondessem a respeito desses temas. Então, 

segundo TENORIO (2014), a RSE passou a ser compreendida também como o cumprimento 

de obrigações legais referentes às dimensões trabalhistas e ambientais e começou a ser praticada 

pelas empresas e não mais apenas por figuras individuais. 

A mudança da base econômica provocada pela depressão de 29 inicia a transição da 

sociedade industrial para a sociedade pós-industrial, caracterizada por um aumento no nível de 

serviços e na difusão de novas tecnologias, além do aumento de escolaridade da população. O 

New Deal, política econômica implementada por Franklin Delano Roosevelt em 1933 como 

resposta aos problemas provocados pela depressão econômica, promoveu maior interferência 

do Estado na economia, quebrando o ideário smithiano que vigorava até então e provocando 

um freio na ideologia liberal dominante. A partir dessa época, passando pela recuperação do 

pós-Guerra, até a década de 70 predominou no planeta o pensamento keynesiano de ampla 
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participação do Estado na economia e na vida social. Se a sociedade industrial, espelho do 

pensamento smithiano, buscava estritamente a prosperidade através do sucesso econômico, os 

valores da sociedade pós-industrial são distintos. O novo modelo de sociedade, segundo 

TENORIO (2014) passa a buscar o aumento da qualidade de vida, a valorizar as ações sociais 

promovidas pelos indivíduos e pelas empresas e a buscar soluções eficazes aos problemas 

ambientais provocados pela exploração em larga escala dos recursos naturais. A base social da 

RSE contemporânea, contrapondo-se a antiga, está diretamente associada ao modelo pós-

industrial, com a valorização do capital humano. 

Na década de 1980, com a retomada de uma agenda neoliberal – principalmente através 

dos governos Reagan nos EUA e Thatcher na Grã-Bretanha - e o aprofundamento da 

globalização, a RSE sofre novas transformações por conta de uma nova ideologia econômica. 

Durante essa década a RSE passa a atender a uma lógica de mercado, sendo uma espécie de 

braço deste. Assim, dentro dessa concepção, as empresas que não fossem responsáveis 

socialmente poderiam sofrer retaliações dos seus clientes e ver seus produtos encalhar nas 

prateleiras. Esse modelo econômico promoveu a intensificação de problemas sociais ao redor 

do planeta. Não obstante após essa época houve a proliferação de Organizações Não-

Governamentais (ONGs) e o fortalecimento do terceiro setor, numa tentativa da sociedade de 

resolver dilemas criados pelo neoliberalismo 

A partir da década de 90, com o avanço da ideologia neoliberal e as demandas sociais 

provenientes desse direcionamento econômico a RSE passa a ser enxergada como componente 

fundamental de uma política global de desenvolvimento sustentável e começa a integrar uma 

agenda muito mais extensa, que engloba novas iniciativas incentivadas por órgãos 

internacionais; um exemplo é o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU, além 

de novos procedimentos dentro do mercado de construção de  diálogo com o meio social. A 

responsabilidade social das empresas está a partir de então associada ao estabelecimento de um 
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comportamento ético, transparente e socialmente responsável com cada stakeholder – parte 

interessada e impactada pelo negócio.– a fim de contribuir para a melhoria das condições e 

qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente e, consequentemente, promover a 

sustentabilidade dos negócios. Essa mudança de paradigma amplia a atuação da empresa para 

além do campo econômico e estende suas ações às dimensões ambientais e sociais. Segundo 

AFLALO (2011), o Instituto Ethos, criado pelo empresário Oded Grajew, define 

responsabilidade social como: 

A forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 

empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento 

de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, 

preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. 

 

Esse novo conceito de responsabilidade social empresarial é aplicado até os dias atuais, 

mas a partir do esgotamento do atual modelo de produção, o avanço da tecnologia e as 

mudanças nas formas de relacionamento provocadas pela evolução informacional inicia-se um 

novo movimento de relação das empresas com a sociedade. 

Michael Porter e Mark Kramer, considerando a nova realidade social emergente 

principalmente da crise econômica de 2008, apontam uma saída para o capitalismo que, 

segundo eles, encontra-se sitiado por conta dos modelos de gestão adotados pelas empresas nos 

últimos 20 anos, fruto de uma política neoliberal, onde o objetivo-fim da atividade da empresa 

numa determinada localidade é o retorno financeiro a curto prazo. Essa ação direcionada das 

empresas para o lucro em um curto espaço de tempo é, segundo os autores, inimiga da inovação 

e causadora de um ideário de trade-off – oposição - entre o progresso social e o progresso 

econômico. 

De acordo com PORTER E KRAMER (2010), a adoção da RSE provocou a 

responsabilização da empresa pelas mazelas da sociedade, pois as comunidades onde elas estão 

instaladas têm a percepção de que a empresa lucra as suas custas, sem que seja gerado nenhum 
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tipo de benefício para o entorno das localidades. É por conta disso que muitos governos criam 

instrumentos de regulamentação para que os problemas sociais sejam resolvidos às custas da 

empresa. A visão estratégica das companhias e as políticas públicas das últimas décadas 

colocaram as empresas e a sociedade em campos opostos do tabuleiro e criaram um 

antagonismo entre a eficiência econômica e o progresso social. 

A solução segundo PORTER E KRAMER (2010) para os problemas enfrentados 

atualmente no capitalismo, onde a legitimidade das empresas caiu vertiginosamente, seria a 

Criação de Valor Compartilhado (CVC), que une o valor econômico e o valor para sociedade. 

Importante ressaltar que, para os autores, a CVC é um conceito diferente de Responsabilidade 

Social Empresarial, Filantropia Social ou Sustentabilidade. Para que a CVC tenha sucesso será 

necessário que além de uma nova cultura entre os gestores das empresas, o poder público 

também entenda que é importante formular estratégias de forma a fomentar esse novo 

paradigma e não criar entraves que não permitam o seu desenvolvimento. 

O propósito da empresa terá que ser redesenhado para a Criação de Valor Compartilhado 

e não o do lucro por si só. Essa ideia vai de encontro ao que diz Karl Marx em “O Capital” 

(1867), já que segundo o autor o capitalismo se alimenta do lucro produzido pela mais-valia, 

que é a diferença entre a soma do valor de produção e do valor de trabalho e o valor final da 

mercadoria no mercado. A ampliação da margem de lucro é, de acordo com Marx, fundamental 

para que o capitalismo continue se reproduzindo. 

A CVC seria uma nova saída encontrada pelo capitalismo para uma de suas crises. Na 

sua perspectiva são as necessidades da sociedade que definem o mercado, pensamento muito 

parecido com o da escola liberal de Adam Smith. Porém dessa vez a atuação da empresa está 

voltada para outro objetivo, para além do retorno financeiro rápido. Segundo a perspectiva 

econômica liberal, a empresa contribui para a sociedade ao dar lucro. Dentro dela a empresa se 

preocupa em vender mais e mais produtos, com necessidade de retorno em curto prazo. Para 
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isso gestores recorrem a ferramentas de gestão tradicionais, como as reestruturações, o corte de 

pessoal ou a transferência para regiões de menores custos, em especial aquelas que contam com 

legislação trabalhista mais fragilizada. Essa prática promove pouca inovação e disputa em 

preços, sem vantagem competitiva. Nesse tipo de competição as comunidades sentem que 

pouco se beneficiam dos vultuosos lucros da empresa; o que elas sentem, na verdade, é que 

esses lucros são obtidos as suas custas. 

Os programas de RSE surgiram como uma maneira de melhorar a reputação da empresa 

e são vistos como um gasto necessário do dinheiro do acionista. Já a CVC promoveria um ganho 

compartilhado entre todas as partes, maximizando o progresso econômico. A localização da 

empresa torna-se, portanto, um valor fundamental para o seu sucesso, assim como o 

reconhecimento de que o progresso social do seu entorno também é capaz de criar condições 

favoráveis para elevar o seu retorno econômico, afinal muitas mazelas sociais podem afetar 

diretamente o seu negócio.  

Segundo PORTER E KRAMER (2010) há três formas de gerar valor compartilhado: 

a) Reconceber produtos e mercados; 

b) Redefinir a produtividade na cadeia de valor; 

c) Montar clusters setoriais de apoio nas localidades da empresa; 

 

Os três caminhos para a geração de valor compartilhado se reforçam 

mutuamente. Fortalecer o cluster, por exemplo, permitirá mais compras no local e 

cadeias de suprimento menos dispersas. Produtos e serviços novos, que atendam a 

necessidades sociais ou sirvam a mercados ignorados, vão exigir escolhas na cadeia 

de valor em áreas como produção, marketing e distribuição. E novas configurações da 

cadeia de valor vão gerar demanda de equipamentos e tecnologia que poupem energia, 

conservem recursos e deem apoio a trabalhadores. 

 

Esses três valores ao serem incorporados a visão estratégica da companhia irão, 

portanto, melhorar os seus resultados através da criação de um ambiente favorável ao seu pleno 

desenvolvimento. O valor compartilhado é o lucro que gera benefícios para a sociedade e é 
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considerado a próxima evolução do capitalismo, devendo estar incorporado pelas empresas em 

suas ações. Empresas como a Coca-Cola e a GE já promovem iniciativas nesse sentido. Além 

delas, a Enel – empresa do setor elétrico– também incorporou a metodologia de criação de valor 

compartilhado ao seu negócio. Essa decisão da empresa será objeto de investigação no próximo 

capítulo. 

 

 

2.1. O POSICIONAMENTO DA ENEL 

 

 

A Enel – acrônimo de Ente nazionale per l’energia elétrica - é uma empresa 

multinacional de origem italiana, fundada em 1962, que atua no mercado de energia e gás. O 

Grupo Enel está espalhado por mais de 30 países, marcando sua presença em quatro diferentes 

continentes (América, Ásia, África e Europa) e atendendo a mais de 65 milhões de usuários 

finais ao redor do mundo, em atividades de distribuição, transmissão, conversão e geração de 

energia.  

No Brasil a Enel é uma holding de companhias instaladas no Rio de Janeiro, no Ceará, 

em Goiás e no Rio Grande do Sul, com suas operações ocorrendo por todo o país. Até 2015 a 

Enel no Brasil prestava serviços para mais de 6,7 milhões de clientes e contava com 17.622 

colaboradores. No referido ano a empresa gerou 4.468 GWh de energia e distribuiu 23.088  

GWh a diferentes perfis de clientes.  

O mercado de energia, tradicionalmente conservador, tem sofrido profundas mudanças 

por conta de diversos fatores que estão afetando os negócios dos principais players envolvidos 
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nesse mercado. A profunda recessão econômica, aliada às mudanças no mercado de geração de 

energia, o câmbio climático e novas formas de regulação são desafios que as empresas do setor 

elétrico terão que encarar à curto prazo. Segundo Carlos Ewandro Naegele Moreira, responsável 

pela área de Recursos Humanos da Enel no Brasil, em palestra dirigida aos colaboradores da 

Enel no país, “o mercado de energia foi o que menos mudou em 50 anos no Brasil, e é o que 

mais mudará nos próximos cinco.” (2017) Por isso a visão estratégica da empresa está 

sustentada em um conceito chamado de “Open Power”, ou “Energia Aberta” em tradução 

literal, o que significa “abrir o universo da energia às novas tecnologias; abrir novas formas de 

gestão da energia; abrir novos usos da energia; e abrir mais parcerias”. Assim a Missão da 

empresa está construída da seguinte forma: 

a) Abrir o acesso à energia a mais pessoas; 

b) Abrir o mundo da energia às novas tecnologias 

c) Abrir novas maneiras para que as pessoas gerenciam a energia; 

d) Abrir novos usos da energia; 

e) Abrir novas parcerias; 

 

A Enel acredita que ao seguir essa filosofia estará apta para encarar os novos desafios 

do futuro, em especial aqueles que impactarão diretamente o seu ambiente de negócios. Isso 

fica claro durante a leitura do seu Relatório de Sustentabilidade de 2015, uma das publicações 

que servem para nortear o presente trabalho. Cabe destacar que um dos compromissos da 

empresa com o futuro é até 2050 tornar-se uma organização completamente neutra nas emissões 

de carbono, numa estratégia aliada a política de combate as mudanças climáticas. O CO2 é o 

principal gás de efeito estufa (GEE) e o seu aumento de concentração na atmosfera tem 

consequência direta no aquecimento global, um dos principais problemas que a humanidade 

terá de enfrentar no século XXI. Sem uma descarbonização da economia talvez não seja 
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possível deixar para as próximas gerações um planeta saudável e pleno em recursos naturais 

para que a vida continue existindo de maneira satisfatória. Além disso o aquecimento global 

pode afetar diretamente os negócios da empresa, uma vez que um planeta mais quente pode ter 

um crescimento de demanda de energia ainda maior do que o planejado, associado a catástrofes 

naturais que podem impactar diretamente locais aonde ela está presente.  

A Sustentabilidade, alinhada ao conceito de “Open Power”, encontra-se no centro da 

cultura corporativa da organização, incorporada ao seu core business através da metodologia 

de Criação de Valor Compartilhado (CVC), para ações dentro e fora da própria corporação. 

Dentro da empresa a estratégia de sustentabilidade é comandada pelo CEO do Grupo, que criou 

uma diretoria de Inovação e Sustentabilidade ligada diretamente a ele. A existência dessa 

estrutura organizacional enfatiza o quanto esses dois temas são importantes para a companhia. 

Vale dizer também que em todos os países onde a Enel está presente existe uma diretoria de 

Sustentabilidade dentre as empresas do grupo naquele território, complementando a estratégia 

da corporação. 

A Enel, para além da sua própria estrutura organizacional, mantém uma posição ativa 

no que diz respeito a ações empresariais em apoio ao desenvolvimento sustentável do planeta. 

O grupo é uma das 12 mil organizações signatárias do Pacto Global, iniciativa da Organização 

das Nações Unidas para mobilizar a comunidade empresarial a adotar em suas práticas de 

valores preceitos fundamentais principalmente relacionados a ética, meio-ambiente, direitos 

humanos e combate à corrupção. Também se comprometeu a apoiar o cumprimento dos 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), elaborados pelas Nações Unidas. Os 

ODS compõem uma agenda de nível mundial adotada em 2015, composta por 17 objetivos e 

169 metas a serem atingidos até 2030 dentro de quarto dimensões: Social, Ambiental, 

Econômica e Institucional. Durante o lançamento dos ODS em 2015, em relação aos 17 
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objetivos adotados, a Enel se comprometeu com quatro deles, com metas compartilhadas entre 

todas as suas empresas pelo planeta: 

ODS 4: Educação de Qualidade, Energia Acessível e Limpa - Apoiar Projetos 

Educacionais para 400 mil pessoas até 2020.  

ODS 7: Energia Limpa e Acessível - Proporcionar o acesso à energia justa, sustentável 

e moderna, beneficiando 3 milhões de pessoas, principalmente na África, Ásia e América 

Latina.  

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico - Promoção do emprego e do 

crescimento econômico inclusivo, sustentável e duradouro para 500 mil pessoas 

ODS 13: Ação contra a Mudança Global do Clima: Ações específicas para combater as 

alterações climáticas, com o objetivo de alcançar a neutralidade de carbono até 2050. 

Em 2015 a empresa criou seu plano de Sustentabilidade no Brasil, com diversas ações 

que têm como ponto de intersecção o uso da metodologia de Criação de Valor Compartilhado, 

criada por Michael Porter, reafirmando que para a empresa é impossível separar seus ganhos 

econômicos de seu compromisso com o progresso social e com o desenvolvimento dos locais 

aonde atua. As ações relativas ao Plano de Sustentabilidade de 2015 foram separadas em três 

dimensões: Negócios e Governança, que teve 73% de avanço, Ambiental, que teve 78% de 

avanço e Social, que teve 93% de avanço. O avanço global do plano de Sustentabilidade em 

2015 foi de 81,1%. 

A elaboração de um plano de Sustentabilidade 2016 – 2020 levou em conta o contexto 

da sustentabilidade no planeta, os compromissos assumidos pela Enel em 2015, como o 

cumprimento dos ODS as quais o grupo se comprometeu e fez uma análise das principais 

tendências globais futurais, eventos que impactarão diretamente a vida das pessoas e afetarão o 

ambiente de negócios. 
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A Enel executa no país mais de 57 projetos socioambientais, todos eles pautados na 

metodologia de Criação de Valor Compartilhado, já citada anteriormente. Esses projetos em 

sua maioria pertencem a uma plataforma da empresa chamada “Enel Compartilha” e constroem 

oportunidades de geração de riqueza da empresa com seus clientes, incentivando uma Esses 

projetos estão divididos em três grupos, de acordo com as ODS que representam: 

a) Acesso à Energia – Projetos que tem como objetivo permitir o acesso à energia a 

indivíduos de comunidades baixa renda 

b) Desenvolvimento Econômico e Social das Comunidades – Projetos focados no 

desenvolvimento das comunidades aonde a Enel atua 

c) Apoio às comunidades locais – Apoio a iniciativas comunitárias e de assistência 

social. 

A tabela abaixo nos oferece uma dimensão da quantidade dos programas desenvolvidos pela 

empresa dentro de cada um desses grupos e o alcance deles em 2015: 

Categoria Quantidade de Projetos Beneficiados 

Acesso à Energia 21 projetos 289,7 mil beneficiados 

Desenvolvimento econômico e 

social das comunidades  

18 projetos 92,6 mil beneficiados 

Apoio às comunidades locais 18 projetos 2,2 milhões de beneficiados 

 

Atrelar esses programas ao negócio da empresa é vital. O acesso à energia elétrica das 

populações mais carentes e a adequação do seu consumo de energia ao seu orçamento familiar 

é fundamental para a sustentabilidade econômica do negócio. Os programas socioambientais 

da Enel, através da metodologia de Criação de Valor Compartilhado, objetivam propiciar as 

condições para que isso aconteça. É o que diz Marcia Massoti, responsável por Sustentabilidade 

da Enel Brasil, à revista Época: 
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“Hoje, ajudamos a população carente a acessar a energia elétrica, que é tão 

fundamental para todos nós, sem que ninguém fique devendo na praça ou corra o risco 

de ter o serviço cortado” (2016) 

Como reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos projetos socioambientais da 

empresa nos estados aonde atua, em 2015 a Enel foi contemplada em algumas premiações 

importantes do país: 

a) Guia Exame de Sustentabilidade 

b) Prêmio Época Empresa Verde 

c) Prêmio BNDES em Economia Solidária 

d) Prêmio PNUD – Referência em Negócios Inclusivos 

e) Selo Verde Instituto Internacional Socioambiental Chico Mendes 

f) GC Advanced Pacto Global 

g) Empresa Cidadã 

Dentre as iniciativas desenvolvidas destaca-se no Relatório de Sustentabilidade o 

Ecoenel, programa da empresa no ramo da distribuição que promove a troca de resíduos 

recicláveis por bônus na conta de energia. O Ecoenel é regulado pela lei no. 10.295 de 17 de 

outubro de 2001 (Lei de Eficiência Energética) e foi criado em 2007 no estado do Ceará sob a 

alcunha de Ecoelce, já que o programa era desenvolvido pela Coelce, antiga distribuidora do 

Estado. Desde então iniciativas similares foram criadas ao redor do Brasil por outras 

distribuidoras de energia elétrica. Em 2008, aproveitando o sucesso do Ecoelce, foi criado o 

Ecoampla, na época desenvolvido pela Ampla, antiga concessionária de energia do estado do 

Rio de Janeiro. Em 2016, com a mudança de nome das empresas (a Coelce passou a se chamar 

Enel Distribuição Ceará e a Ampla mudou para Enel Distribuição Rio), os programas passaram 

a se chamar Ecoenel Ceará e Ecoenel Rio, respectivamente. Somados os programas desde 2007 

envolveram mais de 160 mil clientes, recolheram 27 mil toneladas de resíduos e concederam 

mais de 4 milhões de reais em bônus. Apenas em 2015 foram 4 mil toneladas de resíduos e 858 
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mil reais em bônus. Os programas já foram diversas vezes premiados por terem se tornado uma 

solução inovadora para o problema do gerenciamento de resíduos das mais de 40 cidades aonde 

atuam.  

O desenvolvimento do Ecoenel Rio, doravante denominado apenas Ecoenel, será alvo 

de análise no próximo capítulo. 

 

 

3. ESTUDO DE CASO: ECOENEL  

 

 

Desde 2008 a Enel desenvolve dentro da sua área de concessão, que abrange 66 

municípios do estado do Rio de Janeiro, um programa socioambiental denominado “Ecoenel”, 

que promove a troca de resíduos recicláveis por bônus da conta de energia elétrica da 

distribuidora. O programa tornou-se referência no Estado durante o período no âmbito do 

gerenciamento de resíduos sólidos ao promover a consciência socioambiental aos beneficiados 

pela ação. 

 

3.1. ECOENEL E O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 

 

 

A partir da Revolução Industrial a forma do homem se relacionar com a natureza se 

modificou completamente. A necessidade de produção da indústria motivou uma procura nunca 
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antes vista por combustíveis fósseis que fornecessem a energia necessária para a produção em 

larga escala que satisfizesse a demanda advinda das novas classes formadas nas cidades no 

século XVIII. A disseminação dessa nova prática e o avanço tecnológico trouxeram consigo 

uma consequência devastadora para a natureza: o uso indiscriminado de recursos naturais 

finitos.  

Nos séculos que se passaram, após a utilização em larga escala dos recursos minerais e 

fósseis abundantes anteriormente, começou a se observar a escassez destes. Além disso, os 

índices de poluição e desmatamento, por exemplo, chegaram a níveis alarmantes, provocando 

um debate dentro da sociedade a respeito do modelo de desenvolvimento adotado até então, 

que privilegiava a produção em detrimento da conservação dos recursos naturais do planeta.  

Diante desse cenário deteriorado, várias reflexões foram feitas em âmbito acadêmico e 

em fóruns organizados pela sociedade civil. O desdobramento da discussão criou em 1987 o 

termo “desenvolvimento sustentável”, publicado no Relatório de Brundtland. Segundo o 

documento desenvolvimento sustentável é: 

O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, 

sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias 

necessidades; significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível 

satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, 

fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as 

espécies e os habitats naturais. 

 

 

O desenvolvimento sustentável tem como princípio um desenvolvimento que equilibre 

o que posteriormente foi considerado o tripé da Sustentabilidade: os campos social, econômico 

e ambiental. Apenas a preocupação com essas três áreas, a partir de uma evolução da economia 

e da sociedade com a utilização racional dos recursos naturais será capaz de promover a 

existência de um mundo sem esgotamento dos recursos, que serão fundamentais para uso das 

novas gerações. 
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Fazendo a aplicação do conceito diretamente no que concerne aos resíduos sólidos, 

podemos citar os 3R’s da Reciclagem, uma série de ações práticas que, uma vez adotadas 

individual e coletivamente, são capazes de diminuir a geração de rejeitos e resíduos. 

a) Reduzir – Consumir itens de acordo com a nossa necessidade real, evitando o 

desperdício; 

b) Reutilizar – A reutilização dos resíduos gerados pode diminuir a demanda por 

novos produtos, que consomem matérias primas e energia para serem produzidos; 

c) Reciclar – Transformar física ou quimicamente um produto que já não tem mais 

serventia e transformá-lo em insumo ou matéria-prima para o desenvolvimento de 

outro item. 

É no âmbito da reciclagem que o Ecoenel atua. Todos os resíduos arrecadados pelo 

programa são destinados para a indústria de reciclagem através de parcerias que constituem 

uma rede de recicladores. 

 

3.2. BILHÕES PERDIDOS NO LIXO 

 

 

A gênese do programa vem a partir da publicação do livro “Bilhões perdidos no lixo”, 

escrito por Sabetai Calderoni em 1996. A obra é uma rica análise sobre o mercado de reciclagem 

no país, com uma metodologia inovadora que promove a valoração dos resíduos sólidos 

recicláveis. Através do livro foi possível olhar para os resíduos com uma outra visão, pautado 

por um estudo científico que comprova que resíduos recicláveis têm valor financeiro. À época 

o livro concluiu que era possível extrair 1,1 bilhão de reais anuais através da reciclagem no 

município de São Paulo e mais de 5,8 bilhões no Brasil como um todo. 
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Além disso, a obra também traz o cálculo de energia economizada por cada resíduo 

através da reciclagem, comprovando o ganho energético com a reciclagem dos materiais se 

comparado com a energia despendida para extrair a mesma quantidade de material de forma 

bruta na natureza. 

 

 

3.3. O PROGRAMA 

 

 

O Ecoenel – Programa Sustentável de Troca de Resíduos por Bônus de Energia -, 

consiste na troca de resíduos recicláveis por bônus na fatura de energia elétrica dos clientes da 

Enel, com destinação organizada do material à indústria de reciclagem. Este programa constitui 

também uma nova forma de tratamento e de pagamento das faturas de energia elétrica pela 

população. O Ecoenel está fundamentado no conceito de eficiência energética em razão da 

economia de energia que é obtida no reprocessamento do material para a produção de novos 

produtos, em detrimento da produção básica a partir da matéria prima não-reprocessada. Seu 

objetivo principal de criação foi organizar um programa de coleta seletiva de resíduos com valor 

de mercado e ainda propiciar alternativas para o pagamento das faturas de energia elétrica. Cabe 

ressaltar a importante abordagem de recuperação energética do projeto conseguida com a 

destinação para cadeia de reciclagem de materiais que estavam sendo depositados em aterros 

sanitários e outros locais de destinação imprópria. O programa Ecoenel está inserido nas 

ferramentas da Gestão Integrada de Resíduos, que objetiva o manejo ambientalmente saudável 

dos resíduos sólidos e as questões relacionadas com esgotos. Também contribui diretamente 

com a coleta seletiva de resíduos, prevista na Lei no. 12.305/10, que instituiu a Lei Nacional de 
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Resíduos Sólidos. Além de ser uma alternativa de pagamento das faturas para os clientes das 

áreas atendidas pelo projeto, o programa também conseguiu criar uma cultura de consumo 

consciente nessa população. 

 

Para participar, a condição sine qua non é a existência de um número de cliente da Enel, 

que será utilizado como sua única e intransferível identidade nos ecopontos. Importante 

ressaltar que qualquer cliente Enel – seja pessoa física ou jurídica – pode participar do 

programa.  

Para conceder o desconto, a Enel vende o material coletado a cooperativas e empresas 

de reciclagem pelo mesmo valor dado de desconto através das bonificações. Cada ecoponto tem 

um reciclador associado e é ele quem fará a compensação para a empresa dos bônus dados aos 

clientes. As vantagens a respeito desse modelo serão citadas no próximo capítulo. 

 

 

Figura 1 - Cliente realizando troca em um ecoponto do programa 
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3.4 OBJETIVO GERAL 

 

O Ecoenel objetivou não apenas promover uma solução ecológica, mas contribuiu para 

uma mudança cultural, alterando hábitos de consumo e o papel de cada cidadão na melhoria da 

qualidade de vida. O programa se destaca por dialogar de forma madura com o tripé da 

Sustentabilidade: o viés econômico é reforçado pelos bônus concedidos aos clientes 

participantes, além do ganho obtido pelos recicladores através da alta qualidade e separação do 

material; o âmbito social é medido através do engajamento dos consumidores que mensalmente 

vão aos ecopontos com seus resíduos separados para troca; o aspecto ambiental é facilmente 

percebido pela correta destinação dos resíduos para a reciclagem, contribuindo para a 

preservação do meio-ambiente. A Enel, dentro da sua diretoria de Sustentabilidade, tem 

incentivado esse tipo de prática e a enxerga não apenas como um projeto social, e sim como um 

programa estratégico para a empresa. Desta forma, o presente projeto apresentou um conjunto 

de oportunidades no contexto socioeconômico nacional, dentre as quais cabe destacar:  

o A necessidade de controle de resíduos sólidos (não orgânicos), evitando a poluição 

e garantindo uma logística adequada de destinação, sem o uso de aterros sanitários;  

o O momento da economia nacional, onde a parcela informal ocupa um volume 

significativo em relação à economia formal; 

o O controle de patologias causadas pela exposição de lixo ao meio ambiente, como 

a dengue, a peste bubônica e a leptospirose; 

o O fortalecimento do mercado de resíduos, garantindo valor ao material reciclável 

- propiciando oportunidades de negócio na cadeia de resíduos; 

o A destinação de materiais recicláveis para a indústria, contribuindo com a cadeia 

de reciclagem e criando uma cultura de valorização dos resíduos. 
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3.5. ECOPONTOS  

 

Para facilitar o atendimento, a Enel disponibiliza ecopontos, estabelecidos em diversos 

pontos da área de concessão da empresa em parceria com prefeituras, recicladores e instituições 

locais. Nesses locais o cliente da empresa é atendido e tem a pesagem dos seus resíduos 

realizada. Todo o material coletado é armazenado nesse local até que o reciclador possa fazer a 

retirada. O Ecoenel conta com 63 ecopontos distribuídos nos municípios de Niterói, São 

Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Cordeiro, São Pedro d’Aldeia, Petrópolis, Magé, Mangaratiba e 

Búzios. 

 

A infra-estrutura desses ecopontos é composta por um balança para pesagem dos 

resíduos, máquina POS para inserção de dados da coleta, conteiners e big bags para 

Figura 2 - Ecoponto  
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armazenamento dos resíduos, além de um operador para atender o cliente e realizar a pesagem. 

Há também uma tabela de preços com a valoração por cada tipo de resíduo. Os valores contidos 

nessa tabela representam de forma clara o quanto de bônus o cliente receberá em sua fatura de 

acordo com a quantidade de kgs levada ao ecoponto. O cliente pode se dirigir ao ecoponto 

quantas vezes quiser, dentro de seu horário de funcionamento, que é previamente divulgado 

pela empresa e na fachada dos ecopontos. 

 

 

 

3.6. RESÍDUOS RECEBIDOS 

 

O projeto teve início com o recebimento de papéis, metais, plásticos e vidros. No 

decorrer do projeto foi incluso o recebimento de óleo vegetal, devido à grande dificuldade 

encontrada pela população para descartar este resíduo de forma adequada.  

Figura 3 - Tabela de bônus 
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            Desde o início do programa, em 2008, até 2016 o programa recolheu mais de 6.600 

toneladas de resíduos recicláveis: 

 

Tipo de Material Quantidade Coletada (T) 

Papel 3.943 

Plástico 999 

Vidro 759 

Metal 580 

Outros 274 

 

             Importante frisar o valor agregado dos resíduos recebidos graças à boa organização 

dos ecopontos e a higienização feita pelos clientes previamente, uma vez que todos os 

resíduos coletados são limpos e separados pelos participantes. 

           Dentro dos ecopontos cada tipo de material é armazenado separadamente, facilitando 

a vida do reciclador que posteriormente vai transportar e transformar o material.  

Figura 4 - Resíduos armazenados dentro do ecoponto. À esquerda copos plásticos; à direitas garrafas PET 
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3.7 OPERAÇÃO DO PROGRAMA 

 

O fluxo operacional do programa pode ser observado no seguinte esquema: 

 

Figura 5 Fluxo de operação do programa 

 

1) Cliente leva seus recicláveis já separados e lavados para o ponto: Essa primeira ação é 

fundamental para a realização da coleta. É nela que o cliente vai segregar os resíduos gerados em 

sua casa. O único material que deve ser lavado previamente é o tetrapak por conta da possibilidade 

de criação de vetores. Todo o restante pode ser entregue apenas limpo, afinal não utilizar água – 

outro recurso natural finito - em demasia também é importante para garantir a sustentabilidade do 

planeta. Nas visitas realizadas ao ecoponto do programa foi possível notar que os clientes 

participantes há mais tempo já estão completamente habituados ao processo de separação e 

limpeza dos resíduos. 

 

2) Cliente informa seu número de cliente para ser cadastrado no programa:  Basta ao cliente 

informar sua UC para que o operador ambiental insira suas informações no sistema e realize a 

coleta. Não é necessário que o participante seja o titular da conta.  
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3) Os resíduos são pesados e os dados inseridos no sistema: Toda a operação é realizada pelo 

operador ambiental do ecoponto. A balança de pesagem fica a vista do cliente durante toda a 

operação. 

 

4) Após a pesagem, o cliente recebe um boleto: O boleto contém toda a descrição da pesagem 

realizada. Duas vias são geradas: uma fica pro operador ambiental e a outra para o cliente. O 

cliente também pode consultar os seus bônus através da internet. 

 

5) O valor da troca será computado e repassado ao cliente: O bônus virá na próxima fatura de 

energia do participante, dependendo da sua data de fechamento da sua fatura. 

 

3.8 RESULTADOS 

 

Durante a sua existência o programa gerou ganhos compartilhados entre a empresa, a 

sociedade e o meio-ambiente. O conceito de CSV (Creating Shared Value) – criado por Michael 

Porter e Mark Kramer - está no DNA do Ecoenel, para muito além da RSE (Responsabilidade 

Social Empresarial) propriamente dita. Promover a coleta seletiva no Rio de Janeiro é um 

enorme desafio, com múltiplas frentes, devido principalmente a um recente passado onde a 

reciclagem de resíduos não era um tema prioritário para a população nem para o poder público. 

Políticas incorretas adotadas no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos resultaram em 

diversos problemas ambientais para a população e em uma consequente degradação ambiental. 

Portanto é necessário disseminar práticas que envolvam o correto gerenciamento dos resíduos, 

aplicando o princípio dos 3Rs. Para além dos números absolutos da quantidade de resíduos 

recicláveis arrecadados e dos bônus gerados para os participantes, que são os indicadores mais 



26 
 

utilizados pelo Ecoenel, há também outras medições realizadas para quantificar os resultados 

do programa em diferentes dimensões. 

 Uma delas é a captura de CO2 gerada pela reciclagem de resíduos. O dióxido de 

carbono (CO2) é um dos GEEs (gases de efeito estufa) responsáveis pelas mudanças climáticas 

do planeta. Combater o aquecimento global está diretamente ligado a reduçã de emissão de 

CO2 na atmosfera. 

Outra variável medida é a quantidade de energia economizada através da reciclagem. O 

ganho energético obtido pelo reaproveitamento do lixo é importante ação de eficiência 

energética, capaz de ajudar na solução dos problemas referentes a oferta/demanda de energia 

do país. 

Ano Resíduos coletados 

(T) 

Bônus concedido 

(R$) 

Clientes 

Bonificados 

Energia Economizada 

(KwH) 

2008 219,8 R$ 44.606,85 2.881 963.022,92 

2009 498,2 R$ 73.534,20 11.041 2.115.697,42 

2010 549,3 R$ 89.139,07 4.704 2.292.974,31 

2011 791,7 R$ 172.798,99 6.108 3.226.083,71 

2012 1.262,3 R$ 254.376,85 11.279 4.432.639,61 

2013 775,3 R$ 137.299,13 7.313 3.131.886,73 

2014 604,2 R$ 112.250,23 5.065 2.563.216,74 

2015 882,8 R$ 144.278,89 5.345 3.854.968,66 

2016 973,4 R$192.441,92 4.941 4.281.581,92 

2017 237,7 R$ 53.363,83 2.229 1.046.030,30 

 

Tabela 1 - Resultado consolidado do programa. Período de Referência: 2008 a Maio de 2017. 

 

Os resultados acumulados durante os anos do programa encontram-se abaixo: 

 41.700 participantes 
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 6.790 toneladas de resíduos arrecadados 

 R$1,2 milhão em bônus na conta de energia de clientes 

 28 milhões de KWh de energia economizados 

 16.792 toneladas de CO2 evitadas 

Uma outra inferência pode ser feita pelos tipos de material levados para reciclagem pelos 

participantes do programa. Um paralelo em relação aos tipos de produtos consumidos por essa 

população poderia ser feito, mas esse trabalho não se aprofundará nesse tema. 

Resíduo Total Coletado2 (ton) 

PAPEL 4.229 

PLÁSTICO 1.055 

VIDRO 774 

METAL 602 

OUTROS 186 

TETRAPAK 96 

Tabela 2 - Resíduos arrecadados pelo programa 

 

Vivemos em um planeta com recursos naturais vastos, porém finitos. A quantidade de 

insumos que o meio-ambiente oferta aos habitantes do planeta é bastante abundante e possibilita 

o pleno desenvolvimento de vida na Terra a milhões de espécies de animais e vegetais. 

Entretanto a forma da economia humana atual e a maneira com a qual são retirados os recursos 

do meio-ambiente provoca um déficit entre o tempo que a natureza precisa para se recuperar de 

um conjunto de ações antrópicas e a demanda por novos recursos oriunda da própria velocidade  

                                                           
2 Período considerado: 2008 a Maio de 2017 
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das atividades humanas. Algumas previsões são catastróficas e promovem uma reflexão a 

respeito de quanto tempo levará para que alguns insumos estejam esgotados no planeta.   

Segundo WACKERNAGEL E GALLI (IPEA, 2009) a escassez de recursos naturais e 

a destruição dos ecossistemas deverão disparar os preços dos alimentos e da energia no futuro, 

ao mesmo tempo em que o valor dos investimentos a longo prazo entrará em colapso. A 

reciclagem é uma alternativa interessante para solucionar – ou pelo menos diminuir esse 

problema -, já que promove a transformação física/biológica de materiais e cria insumos para 

diversos itens sem que seja necessária nova exploração de recursos naturais. Por isso, outro 

cálculo muito relevante realizado pelo Ecoenel é a equivalência de recursos naturais que 

deixaram de ser retirados da natureza através da reciclagem feita pelo programa. Importante 

ressaltar que através de um website os próprios participantes do programa podem verificar 

individualmente o quanto de recursos naturais deixaram de ser explorados por conta se sua 

participação no Ecoenel. A tabela abaixo apresenta os resultados calculados pelo próprio 

programa: 

Material Reciclável Toneladas 

Recicladas 

Deixaram de ser retirados da 

natureza 

Equivalência 

 

 

METAL 

 

 

602,43 

572,31 MINÉRIO DE 

FERRO (T) 

114,46 Vagões de Metrô 

301,22 CARVÃO (T) 18,83 Ônibus 

48,19 CAL (T) 43,81 Carros de 

Passeio 

3.192,90 ENERGIA 

(MWH) 

18.039,00 Casas 

Abastecidas/Mês 
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Também é possível segmentar os resultados dos ecopontos do programa por município 

de atuação. Nesse cálculo não foram considerados as modalidades itinerantes, onde um mesmo 

ecoponto pode estar presente em municípios diferentes, nem os municípios com menos de 10 

toneladas de resíduos reciclados. Nota-se que a microrregião do Rio de Janeiro, aonde a maior 

parte dos ecopontos foi instalada, é quem apresenta os melhores índices de arrecadação do 

Ecoenel, em especial a cidade de Niterói, aonde fica a sede da Enel.  

 

 

PAPEL 

 

 

4.229,44 

42.294,45 ÁRVORES 

CORTADAS 

402,80 Campos de 

Futebol 

414.485.606,08 ÁGUA (L) 1.657,94 Piscinas 

Olímpicas 

 

 

19.286,27 

 

 

ENERGIA 

(MWh) 

 

 

108.961,97 

 

 

Casas 

Abastecidas/Mês 

 

PLÁSTICO 

 

1.055,05 

10,55 PETRÓLEO 9,59 Carros de 

Passeio 

5.591,77 ENERGIA 

(MWH) 

31.591,94 Casas 

Abastecidas/Mês 

 

 

 

VIDRO 

 

 

 

774,85 

774,85 VIDRO NOVO 

(t) 

 

48,23 

 

Ônibus 

542,40 

 

AREIA (t) 

 

10,85 

 

Vagões de Metrô 

495,91 

 

ENERGIA 

(MWh) 

 

2.801,73 

 

Casas 

Abastecidas/Mês 

Tabela 3 - Equivalência de recursos naturais que deixaram de ser retirados da natureza graças ao Ecoenel 
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Como já dito anteriormente, os ecopontos são categorizados de duas maneiras distintas: 

os ecopontos fixos referem-se àqueles que abrem, em sua maioria, de segunda a sexta em 

horário comercial e estão situados sempre no mesmo local; os ecopontos móveis são aqueles 

cuja atividade está condicionada a dias específicos da semana, de acordo com uma agenda pré-

Município Resíduos arrecadados pelo 

programa (T) (2008 – 2017) 

Microrregião IDHM 2010 

Niterói 3.579 

 

Rio de Janeiro 0,837 (Muito Alto) 

São Gonçalo 1.609 Rio de Janeiro 0,739 (Alto) 

Magé 413 Rio de Janeiro 0,709 (Alto) 

Petrópolis 374 Serrana 0,745 (Alto) 

Maricá 105 Rio de Janeiro 0,765 (Alto) 

Armação dos Búzios 98 Lagos 0,728 (Alto) 

Teresópolis 42 Petrópolis 0,730 (Alto) 

São Pedro D’Aldeia 30 Lagos 0,712 (Alto) 

Campos dos Goytacazes 27 Campos dos 

Goytacazes 

0,716 (Alto) 

Mangaratiba 25 Itaguaí 0,753 (Alto) 

Miracema 24 Santo Antônio de 

Pádua 

0,713 (Alto) 

Itaboraí 19 Rio de Janeiro  

Cordeiro 10 Cantagalo-Cordeiro 0,729 (Alto) 

Tabela 4 - Arrecadação histórica do programa segmentada por município 
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estabelecida e divulgada aos clientes pela empresa através do seu website. Abaixo temos o 

resultado de arrecadação, em toneladas, dividido por tipologia de ecopontos em 2016. Os dados 

nos mostram que a tipologia de ecoponto fixo tem um resultado de arrecadação mais efetivo do 

que o de ecopontos móveis:  

 

Tabela 5- Resíduos arrecadados por tipologia de ecoponto em 2016 

 

A tabela 6 transparece um dos grandes desafios do programa: alcançar um número mais 

expressivo de participantes nos municípios aonde é desenvolvido. Obviamente a quantidade 

de pessoas que aderem ao programa varia de acordo com a quantidade de ecopontos em cada 

município, como poderá ser visto na tabela 6, mas é necessária uma estratégia mais agressiva 

de divulgação e o investimento em educação ambiental para que haja maior engajamento por 

parte da sociedade. Em relação a esse ponto há a necessidade de se ressaltar que a quantidade 

de ecopontos em cada cidade é produto de uma equação complexa, que envolve a 

dependência de múltiplos fatores. 

746

190

Ecoponto Fixo Ecoponto Móvel

Toneladas coletadas - 2016
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Tabela 6 - Resultado do programa em 2016 

Município Clientes bonificados pelo 

programa (2016) 

Resíduos 

arrecadados 

(toneladas) (2016) 

Microrregião População (Censo 

2010) 

IDHM 2010 

Niterói 2.778 308 

 

Rio de Janeiro 487.562 hab 0,837 (Muito Alto) 

São Gonçalo 1.025 307 Rio de Janeiro 999.728 hab 0,739 (Alto) 

Magé 97 68 Rio de Janeiro 227.322 hab 0,709 (Alto) 

Petrópolis 410 55 Serrana 295.917 hab 0,745 (Alto) 

Maricá 88 25 Rio de Janeiro 127.461 hab 0,765 (Alto) 

Armação dos Búzios 71 23 Lagos 27.560 hab 0,728 (Alto) 

Mangaratiba 162 11 Itaguaí 36.456 hab 0,753 (Alto) 

Itaboraí 44 7 Rio de Janeiro 218.008 hab. 0,693 (Médio) 

Cordeiro 174 6 Cantagalo-

Cordeiro 

20.430 hab 0,729 (Alto) 

São Pedro D’Aldeia 89 6 Lagos 87.875 hab. 0,712 (Alto) 

Araruama 16 3 Lagos 112.008 hab. 0,718 (Alto) 

Duque de Caxias 35 2 Rio de Janeiro 855.048 hab. 0,711 (Alto) 
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  É premente a necessidade de ampliação da quantidade de ecopontos do programa. Há 

municípios que contam com apenas um ponto de coleta, mesmo tendo grande extensão 

territorial. Quanto maior a cobertura do programa territorialmente falando, maior o potencial 

de participantes. 

 

Município Clientes 

bonificados pelo 

programa (2016) 

Resíduos 

arrecadados 

(toneladas) (2016) 

Ecopontos População 

(Censo 2010) 

Área (km²) Relação km² por 

ecoponto 

Niterói 2.778 308 

 

17 487.562 hab 136,37 km² 8,02 km² 

São Gonçalo 1.025 307 7 999.728 hab 249,25 km² 35,60 km² 

Magé 97 68 2 227.322 hab 387,61 km² 193,8 km² 

Petrópolis 410 55 1 295.917 hab 774,54 km² 

 

774,54 km² 

 

Maricá 88 25 1 127.461 hab 362,88 km² 362,88 km² 

Armação dos 

Búzios 

71 23 1 27.560 hab 70,22 km² 70,22 km² 

Mangaratiba 162 11 1 36.456 hab 347,77 km² 347,77 km² 

Itaboraí 44 7 5 218.008 hab. 423,95 km² 84,79 km² 

Cordeiro 174 6 1 20.430 hab 115,63 km² 115,63 km² 

São Pedro 

D’Aldeia 

89 6 1 87.875 hab. 341,47 km² 341,47 km² 

Araruama 16 3 1 112.008 hab. 632 km² 632 km² 

Duque de Caxias 35 2 1 855.048 hab. 470,52 km² 470,52 km² 

Tabela 7 - Resultado de 2016 considerando a proporção  km²/ecopontos no município 
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4. O ECOENEL COMO PROGRAMA DE VALOR 

COMPARTILHADO 

 

Diante do que foi exposto, nesse capítulo será feita uma análise a respeito dos principais 

ganhos do programa que podem alçá-lo a um paradigma de criação de valor compartilhado, ou 

seja, um programa que além de ganhos econômicos para a empresa gere também progresso 

social. 

Para que cheguemos a uma conclusão a respeito disso, segmentaremos a análise em duas 

partes: a primeira vai se referir aos ganhos que o programa proporciona para a sociedade, 

enquanto a segunda versará sobre os ganhos obtidos pela empresa. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), foi instituída pela lei n. 12.305/2010, 

de 2 de agosto de 2010 e regulamentada pelo decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010. A lei, 

fruto de mais de 21 anos de discussão entre o poder público e a sociedade civil dentro do 

Congresso Nacional é um marco para a gestão de resíduos sólidos no país pois cria um 

arcabouço jurídico para o tema, um problema histórico para os defensores do meio-ambiente 

no nosso território. A questão do lixo é um tema que mexe com a vida de milhões de brasileiros, 

principalmente a partir do aumento das zonas urbanas do país. Segundo estudo da Organização 

das Nações Unidas mais de 93,6% (238 milhões de pessoas em números absolutos) dos 

brasileiros residirão em cidades em 2050. Portanto o desafio para o futuro é que sejam criadas 

condições legais afim de que os municípios estejam prontos para suportar todo esse contingente 

populacional produzindo, consumindo e gerando ainda mais toneladas diárias de lixo.  
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A PNRS estabelece as principais diretrizes para a gestão de resíduos sólidos dentro de 

cada município e define a responsabilidade dos atores envolvidos na geração, consumo e 

descarte correto de cada material.  

A Abrelpe – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais - em seu estudo anual “Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil” traça um perfil da 

gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) no país através de dados coletados de múltiplas 

fontes. Nesse sentido, vamos considerar como resíduos sólidos urbanos o que diz a lei 12.305: 

resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como 

gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 

soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível;  

 

 Em sua edição de 2015 a publicação traz dados que demonstram uma evolução ainda 

bastante lenta desse tema no país, apesar da lei 12.305/2010 estar em vigor.  

Segundo o estudo há uma geração de 79,9 milhões de toneladas de resíduos no país por 

ano, com um índice de cobertura de coleta de 90,8%. Ou seja, cerca de 7,3 milhões de toneladas 

de resíduos sólidos urbanos não são recolhidas no país, o que por consequência gera uma 

destinação imprópria a esses resíduos que não são coletados pelo serviço de limpeza urbana. 

Importante frisar que a responsabilidade da coleta de lixo dentro de um município é da 

Prefeitura. É ela a responsável pela montagem da rota de coleta, contratação de toda a 

infraestrutura necessária para a operação e divulgação aos munícipes dos dias de coleta nos 

diferentes bairros da cidade. Dos 5.570 municípios brasileiros, é possível afirmar que 3.859 

deles possuem algum tipo de iniciativa voltada para a coleta seletiva, sem que essas iniciativas, 
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entretanto, abranjam a totalidade dessas cidades. 58,7% dos resíduos coletados no país tem 

disposição ambientalmente adequada dos resíduos, que é o descarte em aterros sanitários. 

17,2% dos resíduos gerados no país ainda são depositados em lixões, locais sem nenhum tipo 

de preparo para receber esse tipo de material. Por conta da desaceleração econômica do país 

(queda de 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2015 e 3,6% em 2016) nos últimos anos e 

o alto custo de manutenção dos aterros sanitários, é importante observar que alguns lixões 

outrora desativados estão voltando a ser utilizados, em especial no Rio de Janeiro. Nesse caso 

podemos citar o lixão de Gramacho (Duque de Caxias), Babi (Belford Roxo) e Itaoca (São 

Gonçalo). Esse panorama deve estar refletido no relatório de 2016 da ABRELPE. 

Falando dos resíduos sólidos urbanos apenas no Rio de Janeiro temos o seguinte 

panorama: 

 

População Total 

 

RSU Gerado (t/dia) 

RSU Coletado 

(kg/hab/dia) (t/dia) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

16.461.173 16.550.024 21.834 22.213 1,307 1,323 21.518 21.895 

 

Analisando os dados da tabela acima observamos que a cobertura de coleta de resíduos do 

estado do Rio de Janeiro é quase universal (98% dos resíduos gerados por dia foram coletados 

em 2015). O que preocupa, para além da coleta, é o tipo de disposição que é dada para esses 

resíduos coletados. No país há três tipos de disposição são comumente utilizadas:  

a) Lixão – Disposição sem proteção do solo e do ar, provocando a contaminação dos 

lençóis freáticos e a emissão de gases de efeito estuda (GEEs) 

b) Aterro controlado – Disposição onde o solo é coberto por terra, sem tratamento de gases 

e com a possibilidade de emissão de chorume. 
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c) Aterro sanitário – Disposição que tem proteção do solo através de mantas e camadas de 

terra, assim como o tratamento do chorume e dos demais gases gerados pela 

decomposição anaeróbia do lixo. 

Novamente considerando o Rio de Janeiro para recorte, temos o seguinte quadro a respeito 

da disposição final dos resíduos sólidos urbanos no estádio no ano de 2015: 

 

Apesar de o Estado estar em boa posição se compararmos esses números com a média do 

país (no Brasil apenas 58,7% dos resíduos são dispostos em aterros sanitários), ainda há muito 

o que avançar para que a legislação possa ser cumprida. É dentro desse desafio que está inserido 

o Ecoenel: como a coleta seletiva de resíduos pode ajudar a sociedade a enfrentar o problema 

do lixo? 

 O PNRS estabelece a coleta seletiva como “coleta de resíduos sólidos previamente 

segregados conforme sua constituição ou composição”. Essa separação é fundamental para que 

seja feito o reaproveitamento/reciclagem do material, evitando que ele precise ser disposto em 

aterros. A coleta seletiva evita o dispêndio de dinheiro da administração municipal para a 

68,40%

21,70%

9,90%

68,60%

21,40%

10%

0,00%
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Disposição de RSU no Estado do Rio de Janeiro em 2015

2014 2015



38 
 

disposição de RSU. Esse custo logístico de disposição engloba a coleta, o armazenamento, o 

transbordo e a própria disposição do material no aterro. Portanto, apesar de estar em apenas 10 

dos 92 municípios fluminenses, o Ecoenel – por se tratar de um programa de coleta seletiva - é 

uma ferramenta capaz de economizar verba pública nas cidades aonde se faz presente.  Para 

chegar a essa conclusão é preciso considerar que só em 2015 cerca de 970 toneladas de resíduos 

deixaram de ser dispostas em aterros sanitários e foram encaminhadas para a reciclagem através 

do programa de sustentabilidade da Enel. Importante frisar também que a reciclagem de 

resíduos promove o aumento da vida útil dos aterros sanitários, uma vez que os aterros têm um 

tempo de operação diretamente relacionado a quantidade de resíduos que neles são depositados 

diariamente. 

A coleta seletiva também é fundamental para melhorar o ambiente urbano e prevenir 

problemas relacionados a fenômenos naturais, como enchentes provocadas pelas chuvas, 

principalmente no verão. Também é importante ressaltar que o assoreamento dos rios é 

potencializado por ações antrópicas, em especial pelo depósito de resíduos nos braços fluviais. 

Esse aspecto se relaciona diretamente com a cadeia de valor da Enel, afinal esses impactos 

mesmo que não diretamente afetem o negócio da empresa, podem ter feito direto em 

fornecedores, distribuidores e clientes. 

Outro valor gerado pelo projeto para a sociedade está nos bônus distribuídos nas contas 

de energia. De 2008 a 2016 o projeto concedeu mais de 1,1 milhão de reais em bônus aos 

clientes da empresa que trocaram resíduos sólidos recicláveis nos ecopontos do programa. Em 

um cenário de aumento das tarifas de energia provocados principalmente pela crise hídrica 

enfrentada pelo país no último ano devida a falta de chuvas (segundo o IPCA a alta no último 

ano na conta de luz foi de 60,42%), essa é uma alternativa interessante para que a população 

pague menos pelo seu consumo. O dinheiro economizado pelos clientes da empresa através 
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desses descontos pôde ser investido com outras necessidades que não o pagamento da conta de 

energia, beneficiando assim outros setores da economia. 

Mais um ganho relacionado ao programa está a criação de empregos fomentada pela 

iniciativa dentro da sua operação, afinal o Ecoenel promove a geração de empregos dentro do 

mercado de reciclagem. Segundo estimativas da empresa cerca de 30 mil reais foram gerados 

através dos empregos diretos criados pelo programa.  

Em relação aos ganhos proporcionados para a empresa, começarei falando a respeito do 

branding para a marca da Enel. Para conceituação, considerei branding como uma série de ações 

estratégicas que contribuem para a construção da percepção do consumidor em relação a 

empresa de uma forma positiva. Uma pesquisa foi realizada em 2016 pela equipe do programa 

para avaliar a satisfação dos clientes com o Ecoenel. A metodologia utilizada foi a do 

preenchimento de questionários pelos participantes do programa nos ecopontos e envolveu 160 

pessoas em 6 ecopontos diferentes. As respostas foram utilizadas para essa investigação e 

podem ser vistas no detalhamento abaixo. A média de idade dos participantes da pesquisa é de 

54 anos; o respondente mais velho tem 87 anos e o mais novo 24.  

A primeira pergunta se referia ao gênero dos participantes do programa e mostrou que 

em sua maioria as trocas são feitas por mulheres: 

 



40 
 

 

 

O nível de satisfação dos respondentes com o programa é de quase 100%, reforçando o 

quanto os participantes têm uma visão positiva a respeito da iniciativa; essa percepção é uma 

grande aliada para que a empresa possa melhorar seu relacionamento com os clientes. 

 

56,00%

42,60%

1,40%

Gênero

Feminino Masculino Não Respondeu

96,20%

3,80%

Você está satisfeito com o Programa?

Sim Não
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Quase todos os respondentes, muito provavelmente influenciados pela satisfação com o 

programa, também disseram que recomendariam o Ecoenel para outras pessoas. 

 

Sobre a palavra que melhor define o programa na opinião dos participantes da pesquisa, 

a palavra “SUSTENTABILIDADE” se destacou em relação às outras: 

 

A maioria dos respondentes também afirmou que a sua visão sobre a empresa mudou 

após o projeto: 

99,40%

0,06%

Você recomendaria o projeto para outras pessoas?

Sim Não

87,40%

10,10%

5,00% 1,90%

Qual palavra melhor define o programa?

Sustentabilidade Bônus Resíduo Lixo
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As respostas a respeito da satisfação com o programa e da percepção do cliente em 

relação a empresa demonstram que o Ecoenel promove a criação de um novo tipo de relação 

entre o consumidor e a distribuidora de energia elétrica, promovendo o fortalecimento da marca 

da empresa dentre os participantes do projeto. 

 A Enel costuma, em relação a divulgação de seus projetos de sustentabilidade – tal qual 

o Ecoenel - na mídia adotar uma política de divulgação de ações através de mídia espontânea 

por acreditar que essas iniciativas não precisam de pagamento para serem divulgadas pela 

imprensa. Por sua natureza socioambiental elas por si só, portanto, criam pautas de interesse da 

mídia e consequentemente da população. Assim sendo, enquanto em muitas outras ações são 

necessários investimentos para que haja divulgação e a marca seja fortalecida, no caso de 

projetos como o Ecoenel esse valor não precisa ser aplicado.  

Conforme já exposto, apenas em 2016 o Ecoenel teve mais de quatro mil e novecentos 

participantes, que foram bonificados em sua conta de energia através da troca de seus resíduos 

recicláveis em ecopontos do programa. O tamanho e o alcance do programa, obviamente, 

refletem-se na sua presença na mídia, seja em âmbito municipal ou nacional. O Ecoenel tem 

88,30%

11,70%

Sua visão sobre a empresa mudou após o projeto?

Sim Não
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sido divulgado em diversos meios: televisão, mídia impressa, mídia eletrônica, revistas. A 

promoção de um programa de coleta seletiva que beneficia o meio-ambiente através da 

reciclagem e os participantes deste com o desconto na conta de energia obviamente fortalecem 

a marca da Enel perante a opinião pública, associando-a a um conceito de empresa que se 

preocupa com a sustentabilidade do planeta. 

Apenas em 2016 o programa gerou, segundo cálculos da própria empresa, quase 700 

mil reais em mídia espontânea, valor bastante significativo. 

Além do valor ganho com fortalecimento de marca, há também um ganho de 

arrecadação através dos descontos gerados pelo próprio programa. Durante o ano de 2016 mais 

de 192 mil reais foram concedidos em bônus aos participantes do Ecoenel. Esses bônus são 

uma forma de auxiliar o consumidor a realizar o pagamento de suas faturas de energia, de 

maneira a adequar o seu consumo ao seu orçamento familiar. Como esses bônus são 

compensados pela empresa posteriormente pelo reciclador que dará a destinação 

ambientalmente adequada aos resíduos, essa é uma relação de troca de valor completamente 

inovadora e benéfica para todas as partes: benéfica para o cliente que pagará menos pelo seu 

consumo de energia elétrica; benéfica para o reciclador, que receberá um material de melhor 

qualidade; benéfica para a empresa, que poderá diminuir seus índices de inadimplência, 

conforme pode ser visto no esquema a seguir. Estima-se pela empresa que cerca de 53 mil reais 

foram ganhos em arrecadação através do programa só em 2016. 

Por fim o quadro abaixo resume o esquema dos ganhos associados a cada agente 

envolvido no programa: 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

A partir dos resultados expostos durante a investigação e de toda a análise que envolve o 

conceito de Criação de Valor Compartilhado pela literatura atual, conclui-se que o Ecoenel é 

um programa que se encaixa de maneira bastante satisfatória dentro dessa nova perspectiva do 

negócio das empresas. Entretanto é importante alertar que, apesar do grande retorno que o 

programa traz para a sociedade, ainda há desafios que devem ser encarados nos próximos 

anos, como o aumento da abrangência do programa, a maior adesão de clientes ao projeto e o 

aumento da quantidade de resíduos reciclados graças ao Ecoenel. Para superar esses desafios, 

será necessário melhorar a comunicação do programa, estabelecer um maior número de 

parcerias e promover campanhas de mobilização que sejam realmente atraentes para a 

população. Assim será possível maximizar os resultados de forma a gerar ainda mais valor 

para todos os envolvidos.  
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ANEXO I – Listagem de municípios da área de concessão da Enel Distribuição Rio 

Município 

Angra dos Reis 

Aperibé 

Araruama 

Areal 

Armação dos Búzios 

Arraial do Cabo 

Bom Jardim 

Bom Jesus do Itabapoana 

Cabo Frio 

Cachoeiras de Macacú 

Cambuci 

Campos dos Goytacazes 

Cantagalo 

Carapebus 

Cardoso Moreira 

Casimiro de Abreu 

Conceição de Macabu 

Cordeiro 

Duas Barras 

Duque de Caxias (parte) 

Guapimirim 

Iguaba 

Itaboraí 

Italva 

Itaocara 

Itaocara 

Itaperuna 

Itatiaia 

Laje do Muriaé 

Macaé 

Macuco 

Magé 

Mangaratiba 

Maricá 

Miracema 

Natividade 

Niterói 

Nova Friburgo (parte) 

Paraíba do Sul (parte) 

Paraty 

Petrópolis 

Porciúncula 
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Porto Real 

Quissamã 

Resende 

Rio Bonito 

Rio das Ostras 

Santa Maria Madalena 

Santo Antônio de Pádua 

São Fidélis 

São Francisco do Itabapoana 

São Gonçalo 

São João do Barra 

São José do Ubá 

São José do Vale do Rio Preto 

São Pedro da Aldeia 

São Sebastião do Alto 

Saquarema 

Silva Jardim 

Sumidouro 

Tanguá 

Teresópolis 

Trajano de Moraes 

Três Rios (parte) 

Varre-Sai 

 


