
     Novo ano, compromisso renovado

A cada ano, a vida nos oferece 
uma nova oportunidade de fazer 
mais e melhor. Para a Celesc, 

uma empresa dinâmica por essência, não 
é diferente e 2018 surge como um tempo 
de consolidação de diversos projetos que a 
Empresa vem forjando com perseverança 
e muito trabalho. Na Geração de energia, 
os esforços permitiram a manutenção da 
concessão de usinas; parcerias para no-
vos empreendimentos e mais eficiência na produção de energia própria. Para 
2018, nosso objetivo é ampliar o espaço de atuação na área. No setor de Trans-
missão, estreamos em 2017 como sócios da EDP Brasil na construção de 485 
km de linhas elétricas e de uma subestação em alta tensão. As obras vão elevar o 
sistema elétrico catarinense a um novo grau de confiabilidade. Na Distribuição, 
a cada ano temos investido cerca de R$ 350 milhões para garantir a infraestru-
tura necessária ao atendimento de uma população que, por sua pujança econô-
mica, é responsável pelo quinto maior mercado consumidor de energia elétrica do 
País. A novidade para 2018 é que parte desses recursos está sendo, pela primeira 
vez, financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma conquista 
que se traduz em custos menores para a Empresa e em mais benefícios para os 
consumidores. Aliando qualidade à inovação e consumo consciente, desde 2000 
investimos mais de R$ 300 milhões em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e 
em Eficiência Energética. Juntando esses projetos aos de Responsabilidade So-
cial temos, hoje, muitos exemplos de que estamos fortemente engajados com o 
crescimento sustentável. Os anos passam e a Celesc cada vez mais se consolida 
como uma empresa de atuação competitiva e visionária no setor elétrico. O tempo 
passa e torna cada vez mais importante o  papel que a Empresa desempenha na 
promoção de serviços que fazem de Santa Catarina deter um dos melhores índices 
de qualidade de vida do Brasil. Somos, com muito orgulho, uma Empresa que 
demonstra ser mais do que cabos, postes, redes e usinas. Em 2018, nosso compro-
misso continua sendo o  de seguir firme nesta trajetória! 

Orçamento 2018 O Conselho de Ad-
ministração da Celesc aprovou Orçamen-
to de R$ 463 milhões para investimentos 
em 2018. Em valores aproximados, serão 
aplicados R$ 349 milhões na rede de distri-
buição de energia, sendo R$ 301 milhões 
para ampliação e melhora do sistema, R$ 
38 milhões para a área comercial e R$ 9 
milhões para aquisição de carros para o se-
tor de atendimento da empresa. Parte dos 
investimentos têm participação e/ou con-
trapartida do consumidor conforme regras 
regulatórias.

Renovação da frota Com investimen-
tos de quase R$ 20 milhões entre compras 
e locação, foram adquiridos, em 2017, 345 
veículos novos responsáveis pela renova-
ção de 40% da frota total da Celesc. Além 
da redução de R$ 1milhão em custos de 
manutenção de veículos em 2018, a me-
dida garante condições de trabalho mais 
seguras aos empregados da Celesc e mais 
eficiência na prestação do serviço à popu-
lação. É parte do conjunto de ações que a 
Divisão de Transportes do Departamento 
de Administração vem efetivando nos úl-
timos anos, favorecida pelo incremento de 
orçamento aprovado pela Diretoria e Con-
selho de Administração da companhia.
 
Mudanças na cobrança A partir des-
te ano, clientes da Celesc com faturas em 
atraso no valor de R$ 450,00 a R$ 3 mil 
podem regularizar a situação por meio de 
parcelamento do débito via Agência Web. 

Para isso, basta fazer o cadastro na agên-
cia online (celesc.com.br) e clicar sobre 
Parcelamento, na coluna Minha Conta. 
As condições do parcelamento online são 
exatamente as mesmas oferecidas nas lo-
jas físicas: entrada de 33% e parcelamento 
do saldo em até seis vezes. Vale ressaltar 
que o consumidor que acumular faturas 
em atraso estará sujeito a receber uma 
intimação do Tabelionato de sua comarca 
informando que a dívida irá a protesto.  A 
medida visa resguardar o direito de crédi-
to da empresa, inibir a rolagem da dívida 
e agilizar o recebimento dos valores. 

Estrutura para inovação A Celesc 
foi eleita a segunda melhor distribuidora 
do Brasil e também do Sul do país, entre 
as empresas que atendem mais de 400 mil 
unidades consumidoras, no Prêmio IASC 
2017, promovido pela Aneel. Foram ouvi-
dos consumidores residenciais de 584 mu-
nicípios brasileiros. Na área de concessão 
da Celesc, os clientes da empresa conferi-
ram índice 73,90 ao grau de satisfação em 
relação aos serviços prestados, bem acima 
do índice médio nacional para a catego-
ria, que foi de 62,28. Para o presidente da 
empresa, Cleverson Siewert, o prêmio é 
reflexo dos investimentos em tecnologia, 
inovação, capacitação técnica e procedi-
mentos que contribuem para a manuten-
ção da Celesc pública e para atender, cada 
vez melhor, os clientes. A cerimônia foi 
realizada em Brasília, no início do mês de 
fevereiro.
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