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PLANO TRANSFORMA 

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE 

RONDÔNIA E PERMITE AVANÇAR 

30 ANOS EM TRÊS

No fim de 2018, o Grupo Energisa assumiu a concessão 

de distribuição de energia elétrica em Rondônia. O 

objetivo sempre foi transformar a infraestrutura e 

promover o desenvolvimento do estado e a qualidade de 

vida da população. Passados três anos e R$ 1,7 bilhão 
em investimentos, o desafio está na reta final para ser 

cumprido. 

Foram 25 subestações construídas, 15 ampliadas, 

mais de 1 mil quilômetros de novas linhas de 
alta tensão e 16 mil quilômetros de linhas de 
média e baixa tensão energizadas. As 52 subestações 

existentes foram modernizadas e uma parte relevante da 

rede está sendo automatizada a cada ano. Na prática, em 

três anos, o Grupo fez pelo estado quase o mesmo que foi 

feito nos 30 anos anteriores, quando foram construídas 52 

subestações. 

O investimento que a Energisa executou nesses três anos 

prepara o estado de Rondônia para o futuro. É possível 

atrair novos empreendimentos, aumentar a produtividade 

em regiões já ocupadas e gerar desenvolvimento, emprego 

e renda para o rondoniense. 

Com a infraestrutura, o estado também fica mais apto a 

fazer a transição energética. Rondônia conta hoje com 

verdadeiras “estradas de energia”. Está verdadeiramente 

conectado com o restante do país. Energia não é mais um 

gargalo para o crescimento. 

Que venham os próximos 30 anos! 
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Supervisor Albert e sua equipe em Cacoal.
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CARTA DO COLABORADOR 

Dos três anos que a Energisa comemora em Rondônia, participo há um ano e meio 

desse processo de crescimento e evolução energética. E, embora tenham sido meses 

de muito trabalho, me sinto grato. Tenho uma rotina guiada por Valores muito claros 

e objetivos que melhoram a vida dos meus familiares e amigos, além de abrir espaço 

para um novo projeto de futuro para a população desse estado. 

Nós, do Grupo Energisa, trabalhamos guiados por seis Valores: 

Vida 
Pessoas 
Cliente 
Compromisso 
Inovação 
Resultado

Cada um deles nos ajuda a lembrar o que fazer e o que não fazer, mesmo em meio 

a desafios tão grandes, como o que assumimos aqui em Rondônia. Nenhuma das 

nossas metas é mais importante que o cuidado com a segurança e com a Vida - a 

nossa, a de nossos colegas e a da população. Temos Compromisso com o Cliente e 

com o Resultado, mas também com o bem-estar das nossas Pessoas. É por isso que 

Inovamos no jeito de ser e fazer, em procedimentos e em processos, para multiplicar 

nossos Valores no estado de Rondônia com Segurança. 

ALBERT BARRETO
Supervisor de equipes de campo de Cacoal
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A Energisa assumiu a concessão da 
distribuidora de energia em Rondônia 
e o Saimon agora tem emprego com 
carteira assinada, plano de saúde para a 
família, treinamento e oportunidade de 
crescimento. 

DE BRASILEIROS 
PARA BRASILEIROS 

NO BRASIL 

5º maior grupo
de distribuição do país

20 milhões
de pessoas atendidas 

19 mil colaboradores 

EM RONDÔNIA

680 mil clientes, cerca de 1,7 milhão 
de pessoas atendidas  

Maior prestadora de serviços públicos 
depois do governo federal 

Presença nos 52 municípios com colaboradores 
próprios e terceiros

A Energisa é uma companhia brasileira, que emprega brasileiros. Em Rondônia, mais que duplicou o número de 
equipes, trouxe para dentro da empresa atividades que eram terceirizadas e atraiu novos fornecedores, que também 
geraram empregos. Como resultado, uma em cada três vagas abertas no estado nos dois primeiros anos de operação 
da nova concessionária estava ligada às atividades da empresa. 

VALOR CLIENTE

Sebastião Santiago, técnico de distribuição 
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Em três anos, a Energisa já realizou mais de 300 mil horas de treinamento apenas para colaboradores próprios. A 
empresa também incentiva o treinamento dos empregados de empresas parceiras. Oferece infraestrutura, como 
o campo de treinamento que possui em Porto Velho, e traz profissionais de outros estados para as capacitações. 
Além disso, todos os seus colaboradores têm à disposição uma plataforma de educação corporativa, com cursos 
de áreas tão diversas como relações interpessoais, línguas estrangeiras e libras. 

APOSTA NO DESENVOLVIMENTO HUMANO

“Desde que chegou em Rondônia, a 
Energisa tem sido uma grande parceira 
da Fiero, do Sesi e do Senai no que é um 
dos nossos maiores propósitos: qualificar 
a mão de obra do estado para atrair mais e 
novos empregos e empregadores.” 

Marcelo Thomé
Presidente da Federação das 
Indústrias de Rondônia (Fiero)

Alana Zamora Alves Leão – assistente administrativo
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9 MIL toneladas de aço

2 MIL toneladas de cabos para linhas

A Energisa desenvolveu um plano de transformação para a concessão de Rondônia e a Mereciana, o 
Fernando e a Alyce estão fazendo obras em todo o estado para alcançar o resultado.

Até o fim de 2021, o plano de transformação de três anos criado pela Energisa quando chegou em Rondônia, 
em outubro de 2018, estará 100% executado. Foram realizados investimentos nos 52 municípios. No 
primeiro ano (2019), o foco foram as melhorias na rede existente. A partir de 2020 e 2021, começou o 
projeto de ampliação da infraestrutura. O Grupo Energisa elegeu o estado como seu principal destino de 
investimentos, com resultados práticos para a vida dos clientes que têm acesso à energia e tiveram fontes 
de eletricidade poluentes substituídas por energia limpa e de qualidade. 

Investimentos nos52 MUNICÍPIOS

VALOR RESULTADO

72 MIL toneladas de concreto 

Mereciana Ramos de Souza, 
Técnica de fiscalização. 

Alyce Vilhalba Souza
Engenheira de projeto e construção.

Fernando Teixeira Spironello
Supervisor de Manutenção de Transmissão.
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250 MIL CLIENTES BENEFICIADOS 
POR PROGRAMAS SOCIAIS 

Enquanto realizava grandes obras de infraestrutura, a 
Energisa também ampliou o acesso à energia e o alcance 
dos programas sociais do setor elétrico no estado. O 
número de beneficiários da Tarifa Social de energia elétrica 
mais que triplicou e já alcança mais de 100 mil clientes. 
Mais de 2 mil geladeiras e 57 mil lâmpadas foram trocadas 
por modelos mais eficientes, que economizam energia. 

Os programas também chegaram às áreas rurais. A Tarifa Rural, que apoia pequenos produtores que usam eletricidade na 
irrigação e na secagem, por exemplo, alcança 140 mil clientes. Já o programa Luz para Todos levou energia para 9 mil 
clientes entre 2019 e 2021. 

“Tínhamos uma energia que 
oscilava muito, que atrapalhava 
o desenvolvimento local. Isso (o 
investimento) torna o local favorável 
para atrair empresas e indústrias porque, 
quando uma empresa se instala em 
um local, uma das preocupações é que 
tenha uma energia boa, que comporte 
maquinários.”

Depoimento do vice-prefeito de Ariquemes, Gabriel 
Amaral, sobre a ampliação da oferta de energia para 
o distrito de Bom Futuro

“Meu trabalho não é fixo e, 
por isso, nossa renda varia, mas sempre 
tento manter minhas contas em dia. Se a 
gente deixa acumular para o outro mês, 
fica mais difícil de pagar”

Adenilton Silva de Almeida
Morador do bairro Nacional em Porto Velho
Cliente nº 100 mil da Tarifa Social de Energia
Elétrica em Rondônia
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A Energisa levou rede nova de energia para Costa Marques, substituiu a usina termoelétrica e passou a 
entregar energia limpa e de qualidade e bem-estar para a Fabiana.

293 MIL 
TONELADAS/ANO 
a menos de CO2 na atmosfera 

+ 90 MIL CLIENTES
 com energia limpa e de qualidade 

13 TÉRMICAS 
DESLIGADAS
(até julho de 2022)

VALOR CLIENTE

O compromisso com a descarbonização é um dos carros chefes da Energisa na área ambiental e Rondônia 
é um dos principais destinos de investimento nesse segmento. Das 19 usinas térmicas a óleo diesel que 
serão desativadas pelo grupo até 2025, 13 estão em Rondônia e serão desligadas até 2022. Para isso, a 
empresa está investindo em novas subestações e linhas de alta tensão que conectam os clientes do estado 
ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o mesmo que abastece de eletricidade a maioria dos brasileiros. 
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“Era muito difícil puxar água do poço (para o gado) sem energia. Agora, eu 
considero aqui muito melhor. Depois que a energia chegou, a vida é outra”.

Fabiana Pires, produtora rural, moradora de Costa Marques, 
personagem real da campanha publicitária da Energisa.

MAIS INFRAESTRUTURA E MELHOR QUALIDADE

Para a Energisa, a substituição das usinas a óleo pela conexão ao SIN é essencial também para garantir a 
qualidade do serviço para os clientes. Isso porque, além de poluentes, as usinas não oferecem alternativa 
para aumentar a produção de energia quando o consumo aumenta. Em Buritis, onde uma nova subestação 
substituiu a maior dessas usinas, 42 mil clientes, toda a população do município, eram abastecidos por 
uma única térmica. Como não existia uma fonte alternativa, nem backup, quando o consumo ultrapassava a 
capacidade de geração, os clientes podiam até ficar sem energia.

Nova substação de Buritis, durante a fase de obras. Com a energização, no fim de 2021, 42mil clientes passam a ter energia limpa e de qualidade. 
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VALOR COMPROMISSO

Maria da Silva, moradora de Porto Velho 

A Energisa construiu uma rede nova 
na rua da Maria da Silva e agora ela 
tem desconto na conta de energia e 
ganhou uma geladeira nova 

Economia de energia equivalente ao consumo das cidades de Cacoal, 
Vilhena e Candeias do Jamari durante um mês.

Impostos arrecadados sobre energia recuperada suficiente para comprar 

239 ambulâncias com UTI.
Acesso à energia é muito mais do que ter um “rabicho” ligando uma residência à rede elétrica. A Energisa 
tem o compromisso de levar energia de qualidade para os clientes, essencial para fazer funcionar a 
bomba de água, o secador de cabelo do salão de beleza e até mesmo girar o pratinho do micro-ondas com 
segurança. Os rondonienses que só tinham acesso à energia por meio de ligações clandestinas, que não 
podiam reclamar da qualidade, hoje têm uma ligação de verdade. Recebe todo mês o talão de energia, 
que não é apenas mais uma conta para pagar. É sinônimo de cidadania. O talão serve de comprovante de 
residência e muito mais. Com ele, o cliente sabe para onde vai o valor que ele paga pela energia. 

54 MIL clientes regularizados
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VALOR INOVAÇÃO

Agências nos

52 municípios 

Kassia Oliveira Goes
Coordenadora de atendimento da Energisa

Mais de 

2 MILHÕES 
de transações digitais em um ano

O aplicativo e o Whatsapp Gisa levaram o atendimento da Energisa 
para a palma da mão e a Kassia toma todos os cuidados para atender 
os clientes com segurança

Todos os serviços disponíveis nos canais digitais 

Em dezembro de 2020, em meio a pandemia de Covid-19, a Energisa 
migrou todos os dados de clientes e operação para um sistema 
integrado, o mesmo que é usado por algumas das distribuidoras mais 
bem avaliadas no país. A mudança permitiu aprimorar o serviço via 
Whatsapp, que havia sido lançado no começou do ano, quando as 
agências foram fechadas para prevenir a disseminação da doença. 
Também viabilizou o lançamento do aplicativo Energisa ON e a melhoria 
do site da empresa.  Como resultado, menos de um ano depois, dois 
em cada três serviços realizados pela empresa passam pelos canais 
digitais. As agências voltaram a funcionar, foram modernizadas, mas 
o acesso digital transformou a vida do cliente. 

INOVAÇÃO NA INFRAESTRUTURA E NO JEITO DE SER

A Energisa também investiu em tecnologia para a gestão da sua rede e das equipes. Em três anos, todas as subestações 
da empresa e as redes dos maiores municípios foram automatizadas. Com isso, o Centro de Operações Integradas (COI), 
que funciona em Porto Velho, consegue enxergar a rede e fazer manobras para mudar o caminho que a energia faz para 
chegar aos clientes de forma remota, sem a necessidade de deslocamento de equipes para consertar pequenas falhas. 

A empresa também investiu em uma nova infraestrutura de telecomunicações. Novas subestações, como as sete que foram 
construídas ao longo da BR-429, são conectadas por uma rede de fibra ótica. 20 antenas de rádio garantem a cobertura de 
quase todo o estado e o contato com as equipes mesmo em áreas onde o celular não pega. Esses investimentos também 
contribuem para a solução mais rápida de problemas na rede e mais tempo de energia disponível, ou seja, melhoram a 
qualidade do serviço da empresa. 
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O instrutor da Energisa, Thiago Alcade, treinou 800 colaboradores da empresa em apenas um ano. 
Agora, precisa que a população cuide e tenha cuidado com a rede elétrica.

Os colaboradores da Energisa e 
das terceirizadas passam por uma 
rotina pesada de treinamentos, 
para garantir que os procedimentos 
de segurança sejam cumpridos 
à risca e todos retornem em 
segurança para suas famílias. 
Muita gente não autorizada, sem 
treinamento, insiste em mexer 
na rede e nos medidores. Além 
disso, orientações simples, como 
não soltar pipa perto da rede ou 
solicitar o desligamento quando 
há risco de contato durante uma 
obra, são ignoradas. É por isso 
que a Energisa atua para orientar 
os clientes sobre medidas de 
segurança. Porque energia é 
coisa séria. Porque um acidente 
na rede oferece risco de morte 
para os envolvidos e pode deixar 
municípios inteiros sem energia.   

VIDA EM PRIMEIRO LUGAR
O projeto de investimento de R$ 1,7 bilhão que tocamos entre 2019 e 2021 em Rondônia 
não foi tarefa fácil. Além dos mais de 3 mil colaboradores diretos e indiretos que 
trabalham nos escritórios e nas equipes de campo, foram necessários centenas de 
profissionais nos canteiros de obras, muito foco e disciplina nos objetivos traçados. 
Nossa maior preocupação, em todos os momentos, foi a segurança dessas pessoas. 
Nenhuma meta, nenhum prazo justificou o descuido com a vida, seja na rotina de 
trabalho ou nos alojamentos, onde nos deparamos com a necessidade de prevenção de 
um novo risco, o da Covid-19. A Energisa não parou. Agora, com uma rede maior, mais 
subestações, o cuidado com a segurança também precisa ser maior. Estamos fazendo 
nossa parte com campanhas de conscientização e muito treinamento para colaboradores 
e a comunidade. E contamos com a parceria da população, de nossos clientes, para 
evitar atitudes de risco como construir próximo aos linhões, soltar pipas perto da rede 
elétrica e das subestações, mexer na rede de forma indevida. Com o cuidado de cada um 
poderemos atuar para garantir energia de qualidade sem riscos para as pessoas e para 
o fornecimento.

Fabrício Sampaio
Diretor-técnico da Energisa 

1000 dias sem acidentes 

VALOR VIDA
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Os desafios de 2020 e 2021, com uma pandemia que alterou a rotina de 
todos, tornaram difícil pensar o futuro. Mas a concessão de 30 anos, os 
compromissos que assumimos com a população de Rondônia no fim de 
2018 e o serviço essencial que prestamos não nos permitiram esperar 
a crise passar. Com todos os desafios que se colocaram – restrições de 
movimentação de pessoas e materiais, aumento dos custos de insumos 
importantes -, mantivemos nossos planos e o resultado não poderia ser 
melhor. 
Fechamos 2021 com indicadores importantes do setor de energia 
elétrica alinhados com nossas metas. O tempo de falta de energia caiu 
pela metade. Embora o serviço de distribuição de energia esteja sujeito 
a interrupções – o que explica a existência de indicadores regulatórios 
para medir isso –, o cliente de Rondônia, a partir dessa virada de ano, 
tem a mesma disponibilidade de energia que os brasileiros que vivem 
em outros estados. 
Também não falta mais energia para quem quer investir no estado. 
Um frigorífico, um shopping, uma fazenda que dependa da irrigação 
podem solicitar energia a qualquer hora para a distribuidora que terão 
o pedido atendido. Poderão iniciar suas atividades e gerar empregos.
O desafio da Energisa é tornar a distribuidora de energia de Rondônia 
uma das melhores e mais eficientes do país, parceira do desenvolvimento 
do estado, com um compromisso de longo prazo.  
Os planos da Energisa para Rondônia estão só começando. Nosso 
compromisso com energia limpa, de qualidade e com o acesso à energia 
seguirá firme pelos próximos 27 anos.

CARTA DO PRESIDENTE 

André 
Theobald
Diretor Presidente 
da Energisa 
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