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A RGE

189 mil km² de área de concessão 

152,5 mil km de rede de distribuição

381 municípios

2,9 milhões de clientes

Responsável por distribuir energia elétrica em 66% do Rio Grande do Sul e 
atender 2,9 milhões de clientes residenciais, industriais e comerciais em 

381 municípios gaúchos, a RGE é hoje a maior distribuidora da CPFL 
Energia em extensão territorial e número de cidades atendidas. 



ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO 

• Divulgação das medidas preventivas a serem adotadas pelos colaboradores para mitigar os riscos
de contágio;

• Intensificação da limpeza e higienização de todos os locais de trabalho;

• Disponibilização de álcool gel e máscaras para 100% das Bases de Leitura e Entrega;

• Disponibilização de veículos para colaboradores realizarem o deslocamento de trajeto
(CasaxTrabalho) para evitar o uso do transporte público – com lotação máxima de 3 pessoas;

• Higienização diária dos smartphones utilizados pelos agentes comerciais;

• Retirada das atividades os colaboradores enquadrados nos grupos de risco;

• Adequação das reuniões de segurança eliminando a aglomeração das equipes;

• Medição da temperatura corporal dos agentes comerciais antes do início da jornada;

• Implementação do home office preventivamente para todas as atividades que podem ser
realizadas de forma remota;

• Cancelamento de eventos, viagens aéreas e terrestres, reuniões e treinamentos presenciais;

• Antecipação da campanha de vacinação contra gripe;
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Serviço de Dist. Energia Elétrica – COVID19

Resolução 878/2020 – Publicada em 24/03/2020 – Vigência de 90 dias

Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade 

pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19).

Principais pontos:

• Vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras de energia destinadas aos
serviços e atividades considerados essenciais e cientes do Grupo B;

• Suspensão do cancelamento do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica;

• Isenção do faturamento complementar das unidades consumidoras que não registrarem o mínimo de três valores de
demanda iguais ou superiores às contratadas;

• Preservar e priorizar o fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais;

• Elaborar plano de contingência específico para o atendimento de unidades médicas e hospitalares e de locais
utilizados para o tratamento da população;

• Realização de leitura em intervalos diferentes ou não realização da leitura, com a realização do
faturamento pela média aritmética;

• Suspensão da exigibilidade de atendimento presencial ao público, entrega de faturas, etc.



Serviço de Dist. Energia Elétrica – COVID19

Resolução 878/2020 – Publicada em 24/03/2020

Faturamento por estimativa 

Redação:

“Art. 6º Declarar que as distribuidoras podem adotar as seguintes disposições: 

I - realização de leitura em intervalos diferentes ou não realização da leitura, conforme tratam o inciso IV do art. 85 e o art. 111 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, 

com a realização do faturamento pela média aritmética, observados os §§ 1º e 2º.

(...)

§ 1º A distribuidora deve disponibilizar meios para que o consumidor informe a autoleitura do medidor, em alternativa à realização do faturamento pela média de que trata 

o art. 111 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, e a Resolução Normativa nº 863, de 2019;

§ 2º Na aplicação do § 1º para as classes não residenciais, em caso de não realização de leitura, a não disponibilização de meios para que o consumidor informe a 

autoleitura implicará em faturamento pelo custo de disponibilidade e, quando cabível, pela demanda mínima faturável.” 

IMPORTANTE:

Enfatizamos que não faz parte da estratégia da RGE a realização de faturamentos por estimativa, e que adotamos esta 

alternativa apenas em casos de extrema necessidade, onde não há possibilidade da realização da leitura em campo.



AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES

Enviada 
Proposta de 
Acordo ao 
Sindicato

20/04

Acordo 
Protocolado 

pelo 
Sindicato

26/04

Acordo 
Homologado

05/05

Recebimento 
da Ação Civil 

Pública 

01/04

Deferimento 
parcial da 
decisão  

03/04

Ingresso de 
recurso no 
TRT sem 

êxito

05/04

Suspensão 
das 

atividades 

06/04

Ingresso de 
recurso junto 

ao TST

13/04

Liminar 
deferida pelo 

TST

14/04

Retomada 
das 

atividades

15/04
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8 dias



Serviço de Dist. Energia Elétrica – COVID19

Resolução 878/2020 – Publicada em 24/03/2020

Canais de atendimento

• Site www.rge-rs.com.br

• Aplicativo CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

• SMS grátis. 

• Call Center RGE: 0800 970 0900

Atendimento Digital RGE 
83,82%

Pedido de 2ª via pelo SMS aumentou 
486% na RGE (março x abril)

http://www.rge-rs.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.cpfl.android.autoatendimento&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/cpfl-energia-sa/id793902974


Resolução 878/2020 – Publicada em 24/03/2020

Estratégias de Comunicação

• Inclusão da informação no site da RGE;

• Criação de botão no site – em destaque

• Divulgação de informação nos veículos de imprensa;

• Divulgação nas redes sociais;

• Envio de SMS para os clientes cadastrados; 

• Entrevistas em rádios locais
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Incentivo a adesão de conta digital e pagamento e conta sem sair de casa.

Estratégias de Comunicação:

• Comercial de TV

• Spot de Rádio

• Redes Sociais

• Influenciador digital

• WhatsApp
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A partir de 12/05 todos os clientes RGE navegam gratuitamente no aplicativo, sem gastar sua própria internet.

Estratégias de Comunicação:

• Site RGE

• Redes sociais (Facebook, Instagram, etc)

• Comercial deTV

• Sport de Rádio

• WhatsApp

• E-mail mkt

• Anúncio verso de conta (Junho)

• SMS 

• Cartaz (p/ quando as agências voltarem)

• TV das agências (p/ quando as agências voltarem)

Navegação Gratuita – App CPFL Energia



FAMÍLIA DA SILVANE KNABBEN, 
no Grupo CPFL há 18 anos,

do Ben-Hur Knabben, no Grupo CPFL há 20 anos
e do Maurício Knabben, no Grupo CPFL há 8 meses.


