
Campinas, 04 de maio de 2020. 
  
Ref. Ofício – Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna 
  
Ilustríssimo Senhor João Rodrigues dos Santos, Presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Jaguariúna 
  
Prezado João, 
  
O momento exige mobilização da sociedade em torno da preservação da saúde de todos. 
A CPFL tem adotado, nesse sentido, diversas medidas de prevenção, incluindo as 
definidas pelo Ministério da Saúde, autoridades de saúde dos Estados e Municípios e 
demais autoridades sanitárias. Fomos, inclusive além, antecipando o fechamento das 
agências presenciais de atendimento, visando a preservação da saúde de nossos 
colaboradores e de nossos clientes. 
  
A CPFL compreende que a situação de emergência nacional em saúde pública poderá 
afetar a atividade econômica, o que atinge diretamente a Distribuidora de Energia, que 
depende do equilíbrio econômico financeiro para manter a prestação de serviços 
essenciais à população, especialmente hospitais, postos de saúde e toda a rede de saúde 
necessária ao combate da emergência em saúde relacionada ao COVID 19. 
  
Nossas obrigações incluem a arrecadação de impostos, tributos, encargos setoriais, 
pagamento de geradores de energia, transmissores de energia, bem como pagamento de 
nossos colaboradores e fornecedores de serviços e materiais que estão operando todos 
os dias para manter o serviço essencial de fornecimento de energia em funcionamento. 
  
Destacamos que, de cada R$ 100 arrecadados pelas concessionárias distribuidoras, 
apenas cerca de R$ 18 correspondem ao custeio e remuneração da atividade de 
distribuição de energia elétrica (ou seja, pagamento dos custos de operação, incluindo 
colaboradores, e manutenção e reposição de ativos), destinando-se os demais R$ 82 a 
despesas das quais as distribuidoras apenas repassam a terceiros – tais como compra de 
energia, transmissão, encargos setoriais e impostos. 
  
A CPFL, após diversas interações com outras distribuidoras de energia, Governo 
Federal e ANEEL, implementou medidas de flexibilização relevantes em suas 
atividades. Além disso, desde 25 de março, estamos seguindo as medidas definidas pela 
ANEEL no âmbito da Resolução Normativa 878/2020. A implantação dessas ações (que 
incluem a proibição de corte de energia para residências por 90 dias) necessariamente 
impõe desafios drásticos em nossa capacidade de arrecadação e manutenção das nossas 
obrigações. 
  
Por fim, em relação a prorrogação da cobrança de valores das próximas faturas e 
suspensão do corte, informamos que a adoção de tais medidas é inviável visto que ela 
implicaria em enorme impacto para a arrecadação da empresa. Dessa forma, seguiremos 
as determinações da ANEEL e continuaremos à disposição de nossos clientes, 
mantendo as prerrogativas não suspensas por determinação do órgão Regulador. 
  
Não obstante a todo esse cenário difícil pelo que passa nosso país e as dificuldades de 
fluxo de caixa que também estamos sujeitos, a CPFL mantém o acesso aberto para seus 



clientes comerciais e industriais representados por essa Associação, colocando-nos à 
disposição da associação e de seus sócios pelos nossos canais de atendimento, através 
dos quais o empresário poderá nos contatar e solicitar nossos serviços. 
  
Reiteramos nosso compromisso com a Associação Comercial e Industrial de 
Jaguariúna e ficamos à disposição. 
  
Atenciosamente, 
  
Rafael Lazzaretti 
Diretor Comercial - Distribuidoras de Energia do Grupo CPFL 
rlazzaretti@cpfl.com.br 
 

 


