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Uma organização global que 

integra a disponibilidade de recursos 

com as oportunidades de um

mundo novo, aberto e conectado.

Unimos forças e parcerias para 

integrar as melhores soluções em 

energia.

Quem Somos



Presença global

34 países 

5 continentes

72 milhões de usuários

~ 86 GW 
capacidade instalada líquida

488,2* TWh
de energia distribuída

 15,7 bilhões €
em EBTIDA em 2017 FY

 3,8 bilhões €
em Lucro Líquido em 2017 FY

*Considerando números da Eletropaulo

Enel no Mundo



Enel Brasil

Somos a maior empresa privada 

do setor elétrico brasileiro e 

desempenhamos papel de liderança 

no desenvolvimento das fontes 

renováveis de energia no país. 

Atuamos em toda a cadeia energética, com atividades 

nas áreas de geração, distribuição, 

transmissão e comercialização, 

além de soluções em energia.

Distribuímos energia para mais de 3,5 milhões de 

clientes nos 184 municípios do estado.

Enel Distribuição Ceará
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CANAIS DE ATENDIMENTO



15/07/2019 6

Ceará

14

7

Lojas médio/pequeno porte

Lojas compatilhadas

21
Lojas

30
atendentes

04
autoatendimento

Atendimento Presencial



App

SMS

Autoatendimento

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Call Center Humano 

Presencial

URA

CE - 189 Lojas
3 Unidades Móveis

www.enel.com.br

CE – 26816

CE – 0800 285 0196

App Store ou Google Play

Site

*Até Dezembro/18

CE – 67

Twitter
@EnelClientesBR

Facebook
@EnelClientesBR



ACESSO: Login com E-mail e Senha ou

FACEBOOK ou GOOGLE+

2ª via de Conta

Alteração de data de vencimento

Atualização de Cadastro

Comunicação de Pagamento

Consulta de Débitos

Consulta de ordens (apenas CE)

Ressarcimento (apenas CE)

Endereço Postal

Falta de Luz

Histórico de Consumo

Parcelamento

Religação

Ressarcimento de danos

Geração distribuída

Site – Agência Virtual
www.enel.com.br

Serviços Disponíveis



Troca de Titularidade

Denúncia de Fraude

Consulta de Documentos e Prazos 

Falta de Luz

Consulta Falta de Luz

Alteração de Cadastro

2 via 

Consulta de Débito

Religação 

Comunicação de pagamento

Endereço de cobrança

Débito automático

Histórico de Consumo

Consulta de Protocolo e ordem

Parcelamento

Troca de Titularidade 

Consulta de documentos e prazos

Denúncia de Fraude

Cancelamento de Emergência

Fatura por e-mail (apenas RJ)

Aplicativo Com Login Sem Login



17

COMPOSIÇÃO TARIFÁRIA



Qual o caminho da energia até chegar 
à minha casa?

Antes de chegar à sua casa, a eletricidade percorre um longo caminho. A energia gerada nas 

usinas é conduzida pelas transmissoras e só então é distribuída pelas distribuidoras aos 

consumidores.

Todo esse percurso gera custos. A Enel Distribuição Ceará é responsável por arrecadar esses 

valores através da sua tarifa e repassar aos responsáveis por todo o processo. Além disso, 

também são repassados integralmente os impostos e encargos arrecadados.



Você sabe para onde vai o valor que paga na sua 
fatura de energia?

A Enel trabalha com 

transparência e faz questão 

de explicar o que compõe 

cada parcela da sua conta 

de energia.

Por exemplo, em uma conta 

no valor de R$ 100,00, 

apenas R$ 21,60 são 

destinados à Enel para. 

operação, expansão, 

manutenção da rede 

de energia elétrica e 

para remuneração 

dos investimentos.

Veja abaixo, para onde vai cada parte da fatura



Operações Regional Leste

18/06/2019



Regional Leste
Características

FORTALEZA

Consumidores
271.690 (jun/18)

Municípios
21

População
551.779 (IBGE -2016)

Mercado de Energia
975 GWh (2017)

GWh

Área
18.451 km²

Nº de Subestações
14

Linhas de Transmissão

22

Transformadores
16.380 (jun/18)

Empresas Parceiras
06

Colaboradores: 55

Parceiros: 262
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Operações Aracati



Centros de Serviços (Leste)
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Área: 2.986Km²

Municípios: 5

Consumidores: 72.880

Colaboradores: 9

ARACATI

Área: 9.164Km²

Municípios: 9

Consumidores: 147.158

Colaboradores: 15

RUSSAS

Área: 6.301 Km²

Municípios: 7

Consumidores: 51.652

Colaboradores: 7

JAGUARIBE



Ação da maresia

Lavagem de Estruturas

Custo anual R$ 500.000,00

Georreferenciamento do trecho de lavagem

Trabalho apresentado no 

SENDI 2018

Mais de 10.000 estruturas lavadas por ano



Ação da maresia

Capa Geleada

Utilizamos na região de 

poluição pesada de maresia

Até 5km da orla marítima, o rio 

Jaguaribe é considerado braço 

de mar

Capa protetora para conexões

em ramais de ligações de

conectores cunha ramal.

Possui gel que protege o metal

da maresia

Instalação nos

transformadores com

grande quantidade de

clientes e problema de

conexão



Inspeção PAI

Manutenção Preventiva

Inspeções termográficas nas redes 

de média tensão e baixa tensão, bem 

como transformadores
Inspeções visuais com correção 

imediata de defeitos encontrados nas 

redes de BT e MT

Equipe de poda composta por 6 

pessoas em caminhão com escada 

fixa na carroceria

Execução do plano PAI de 

Equipamentos da SE

Inspeções anuais, distribuídas ao 

longo do ano conforme criticidade de 

cada localidade



Investimento melhorias de rede

Projetos de Melhoria cs ART

Investimento em melhoria de R$ 3.8851.260,49

Principais projetos:

Recondutoramento de MT;

Recondutoramento de BT;

Troca de Transformadores;

Substituição de postes;

Substituição de ramal de ligação;

Instalação de caixa de derivação

ANO VALOR

2017 R$   1.887.723,29 

2018 R$       963.742,21 

2019 R$       999.794,99 

Total Geral R$   3.851.260,49 



Identificar pontos com incidência de raios

Georreferenciamento causa descarga atmosférica

Mais informações para tomada de decisões

Instalação de para-raios de rede de MT

Identificar reiteradas

Auxiliar na identificação da causa raiz

Detalhes do fechamento da incidência
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PPCM – Planejamento de controle 
da Manutenção
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Operações Regional Leste
Importância da Realização de Podas

• Evitar perda de continuidade do sistema elétrico (Garantia sistema);

• Evitar acidentes com terceiros, devido o contato da rede energizada 

com os galhos das árvores;

• Identificar possíveis defeitos cobertos pelos galhos das árvores ;

• Evitar arcos elétricos pelo contato dos galhos de árvores com a rede 

elétrica energizada ocasionando assim acidentes fatais.
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Operações Regional Leste
Processo PPCM (Podas)

Plano Anual de 

Inspeções (PAI) Redes 

BT/MT

Registro da Anomalia 

no sistema com 

criticidades

Análise base de 

anomalias com 

georeferenciamento

Planejamento e 

Programação semanal 

por Prioridades
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Operações Regional Leste
Dados

• Insvestimento Médio de R$ 60.000,00 por mês;

• Insvestimento Médio de R$ 720.000,00 por ano;

• 16.700 Podas realizadas em 2018 no CSA ;

• 50.000 Clientes afetados em 2018 e 10.000 Clientes afetados em 2019;

• Média de 30.000 Podas ANO na regional;
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Operações Regional Leste
Afetação do crescimento das árvores em nosso negócio



39

Operações Regional Leste
Níveis de Tensão

13.8KV

220VAC48VDC

220VAC
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Operações Regional Leste
Importância da Realização de Podas

EVIDÊNCIA 01 EVIDÊNCIA 02
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COPI – Centro de Operações 
Integradas



Centro de Operações Integradas (COPI) – 7 dias x 24 HORAS

Operação Integradas Leste

No COPI em Limoeiro do Norte, é feito a gestão e despacho dos serviços integrados, dos 21 municípios do

Vale do Jaguaribe, em que utilizamos algumas tecnologias como o zoneamento no Google Earth pela TV,

priorizando por proximidade e tipo de Serviços (Ligação Nova, Religação e Incidências, etc.).



Atendimento emergencial

Multskill

Zoneamento

No Centro de Operações Integradas - COPI

em Limoeiro do Norte, é feito a gestão e

despacho dos serviços integrados, dos 21

municípios do Vale do Jaguaribe, em que

utilizamos algumas tecnologias como o

zoneamento no Google Earth pela TV,

priorizando por proximidade e tipo de

Serviços (Ligação Nova, Religação e

Incidências, etc.).

Callback realizado em todas as incidências

Acompanhamento em tempo real 

das equipes de campo



Zoneamento com Multifuncionalidade
Centro de Serviços de Aracati

02 x Viaturas Médias 16hs (JGA e ICP)

04 x Viaturas Leves  

ART – 02-Viaturas Leve + 01-Viatura Média 16 hs

01 Viatura ENEL Cobertura 24hs



Atendimento Serviços

Operação Técnica Leste

Visualização dos reclamações dos clientes no município de Jaguaruana, onde vemos as incidências e as 

equipes mais próximas, a fim de agilizar os atendimentos.
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Tecnologias - Investimento



Telecontrole – Investimento Tecnologia
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Religadores e Chaves

Equipamentos

3.657
3.594

3.491

Instalados Ativos Disponíveis

GPRS; 
2272; 65%

Rádio 
(DMR); 

681; 20%

Satélite; 
538; 15%



Inspeções com drone Leste
LDAT e LDMT

70 km de rede inspecionados e identificados

100 defeitos



Investimento em tecnologia

Inspeção Helicóptero

Empresa investe cerca de R$ 10 milhões em tecnologia que

permite detectar, com precisão e rapidez, pontos da rede

com necessidade de manutenção. · O projeto é inovador no

estado e, até o fim de 2019, mais de 21.000 Km de redes

serão vistoriados em todas as regiões, principalmente nas

áreas rurais.

A aeronave utilizada é equipada com uma câmera de alta resolução, que

filma todo o trajeto, um aparelho de tecnologia LIDAR (da sigla inglesa

Laser Imaging Detection And Ranging), além de um equipamento

termográfico. Com a câmera pode-se registrar possíveis problemas na

rede elétrica de diversos ângulos diferentes. Por meio da tecnologia

LIDAR, é possível detectar a distância exata entre a vegetação e os

condutores elétricos. Já a câmera termográfica permite verificar a

temperatura de conexões e equipamentos. Em terra, uma equipe da Enel

recebe todas as informações geradas pelo helicóptero e, dessa forma,

consegue realizar os serviços de correção na rede com precisão. O

helicóptero opera em altitude segura, garantindo a confiabilidade das

manobras.



Obrigado


