


História

O Estado de SC era 
abastecido por diversas 
empresas de energia, 
dispersas por todo o território 
catarinense, e em 1955 
através de uma política única 
de distribuição de energia 
elétrica para Santa Catarina é 
criada a CELESC – que é uma 
sociedade de economia mista 
que atua nas áreas de 
geração, transmissão e 
distribuição de energia. 

Durante esse período, 
consolidou-se como uma das 
maiores empresas do setor 
elétrico brasileiro, com 
reconhecimento nacional e 
internacional pela qualidade 
dos seus serviços e por suas 
ações nos campos técnico, 
econômico, ambiental e social.





Missão / Visão / Valores

 MISSÃO  

 Atuar de forma diversificada no mercado 
de energia, com rentabilidade, eficiência, 
qualidade e responsabilidade 
socioambiental.

 VISÃO 

 Cumprir a sua função pública com 
rentabilidade, eficiência e 
reconhecimento da sociedade, com 
abrangência de atuação nacional e 
internacional.

 VALORES 

 Resultados, inovação, valorização das 
pessoas, comprometimento, 
responsabilidade socioambiental, ética e 
segurança.



Formato

 Em 2006, atendendo ao modelo 
preconizado pela legislação do setor 
elétrico nacional,  foi estruturada como 
holding , criando mais duas subsidiárias 
integrais, a Celesc Distribuição e a Celesc 
Geração.

 Detém o controle acionário da SCGÁS e 
mantém participações em empresas afins 
do setor elétrico e da área de 
infraestrutura.



Endereço Sede

Avenida Itamarati, 160 – Itacorubi – Fpolis / SC



SAC

 é um serviço que funciona como um elo entre a 
empresa e o consumidor, esta ferramenta é uma 
forma da empresa de manter um contato direto 
com o consumidor/cliente. Neste contato o cliente 
pode tirar duvidas, resolver problemas, fazer 
sugestões ou até mesmo elogios ao produto ou 
serviço que lhe foi oferecido.



SAC Celesc

 A Celesc reconhece que os clientes têm 
percepções, exigências e expectativas 
diferenciadas e deve atendê-los com 
segurança, concisão, profissionalismo e 
isonomia. Em seus relacionamentos 
com clientes, a Celesc compromete-se 
a:

a. usar linguagem e meios adequados às 
culturas e condições diversificadas de 
cada região na sua área de concessão; 

b. agir com cortesia, respeito e 
compreensão, independente de 
considerações, opiniões e critérios 
pessoais; 

c. orientar para o consumo eficiente de 
energia elétrica, de forma a reduzir o 
desperdício, que causa prejuízos 
ambientais à sociedade, econômicos e 
financeiros ao País, à Empresa e aos 
próprios clientes; 



SAC Celesc

d. buscar práticas de gestão que permitam obter resultados 
capazes de minorar o impacto dos custos administrativos 
sobre a composição tarifária; 

e. reconhecer os interesses éticos e legais dos clientes; 

f. não divulgar os dados constantes no cadastro dos clientes 
a terceiros; 

g. divulgar para o cliente/consumidor todos os seus direitos, 
independentemente de sua classe de consumo.



SAC Celesc

 Site da empresa é uma Agencia 

 Web – Cliente tem acesso a 

 muitas funcionalidades pelo portal

         www.celesc.com.br

 Entre eles:

 Atualizar cadastro;

 2º via; Religar relógio, etc.



SAC Celesc

 Modelo da Fatura de cada unidade 
consumidora 



SAC Celesc

 Mais de 100 lojas de Atendimento Presencial – 
distribuídas no estado inteiro;

 Em Florianópolis a unidade

 de atendimento fica na Rua

 Saldanha Marinho, nº 374 –

 Ed. Zigurate – Centro – Fpolis

 Conselho de Consumidores

 Celesc (Conccel): órgão 

 Consultivo formado por 

 representantes de todas as 

 classes de consumo. 

  

Contato pelo e-mail conccel@celesc.com.br





SAC Celesc

Por meio dos 
seguintes 
telefones:

§ Teleatendimento 
0800 48 0120 
(Comercial) 
§ Teleatendimento 
0800 48 0196 
(Emergencial) 
§ Teleatendimento 
0800 48 3232 
(Ouvidoria)

Falta de luz? 
Envie um SMS 
para o número 
48196 com a 
mensagem sem 
luz e o número da 
unidade 
consumidora (ou 
CPF do titular da 
fatura).

O SAC - 
Ouvidoria faz 
parte do comitê 
de Ética da 
empresa.
O Coordenador 
atual é o Sr. 
Paulo Roberto 
Meller.

Atribuições do 
Coordenador:

§ zelar pela 
manutenção de 
todos os canais 
de manifestação;
§ receber as 
manifestações 
dos canais de 
comunicação;



SAC Celesc

A comunicação 

de denúncia 

poderá ser 

realizada por 

meio de relato 

presencial, por 

telefone 

(somente pela 

Ouvidoria), pelo 

Canal de 

Denúncia no 

site da Celesc, 

por relato 

escrito, 

memorando ou 

carta, devendo 

o denunciado 

ser notificado 

do recebimento, 

bem como da 

conclusão do 

caso apurado. 

O Comitê de 

Ética e/ou a 

Auditoria 

deverão 

averiguar a 

manifestação 

relatada, 

emitindo a 

Solicitação de 

Apuração de 

Ética (SAE) 

[documento 

inicial]. 

Relatório de 

Apuração Ética 

(RAE) deverá 

acompanhar a 

SAE, no qual 

deverão constar 

o relato 

investigativo, as 

etapas, os fatos 

e os 

documentos 

que embasaram 

a averiguação, 

além das 

recomendações 

feitas pela 

pessoa que 

conduziu o 

processo.



Conclusão

 O canal de comunicação 
Cliente/Empresa é praticamente todo 
feito pela Agencia Web. A maioria dos 
serviços estão disponíveis on-line. Para 
os que não tem familiaridade com a web, 
existem as agencias regionais, 
praticamente uma em cada cidade e 
também existe o 0800.

 Nada foi encontrado a respeito de 
Feedback aos clientes que reclamam do 
Serviço e os principais motivos de 
reclamação;

 Sugestão seria ter mais clareza no SAC 
Celesc, para o cliente não ser 
prejudicado pois Energia Elétrica é 
essencial e todos dependem muito dela. 
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