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COMUNICADO AO MERCADO
Companhia assina contrato com consultoria especializada para elaboração de Programa de Eficiência
Operacional e Organizativa
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA (CELESC), empresa de capital aberto, com ações negociadas na
BM&FBOVESPA, listada no Nível 2 de Governança Corporativa, comunica aos acionistas e ao mercado em geral
que contratou consultoria especializada, Roland Berger Strategy Consultants, para levantamento, construção de
proposta e implantação de um programa de eficiência operacional e organizativa.
Durante o ano de 2012, em conformidade ao novo Estatuto Social da Celesc, foi elaborado o Plano Diretor,
denominado Celesc 2030, que estabelece a visão de longo prazo para o Grupo e suas unidades de negócio.
Aprovado pelo Conselho de Administração em 22 de novembro, conforme apresentado via Teleconferência
específica em 13/12/2012 (*). O Plano tem, ainda, como desdobramentos o Planejamento Estratégico com
detalhamento de ações e metas para o período 2013-17 e o Plano Regulatório em que foi definida agenda
regulatória estratégica para a companhia.
Como encadeamento das ações estratégicas acima descritas, Novo Estatuto Social e Plano Diretor – Celesc 2030,
o Programa de Eficiência Operacional e Organizativa ora iniciado contemplará: mapeamento e inovação ou
redesenho de processos e atividades; mapeamento de competências funcionais; definição de nova estrutura
organizacional e construção de planos de ação para implantação das melhorias identificadas, configurando-se,
assim, como um dos principais viabilizadores das mudanças estratégicas almejadas pela Companhia e peça
fundamental para a necessária reestruturação operacional pós-PDV (Plano de Demissão Voluntária).
A Companhia reafirma seu compromisso com a busca permanente de melhoria de performance com vistas à
agregação de valor aos seus negócios.
(*) Apresentação e áudio disponíveis em: www.celesc.com.br/ri
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