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É possível uma estatal com mercado cativo ter foco no cliente, blindagem contra influências 
políticas e demitir quem não trabalha bem? O presidente da Celesc, Carlos Rodolfo Schneider, 
acha que sim – e diz como. 
  
Ninguém nasce em Joinville impunemente – que o digam os empregados da Centrais Elétricas de 
Santa Catarina (Celesc). Desde o início do ano passado, eles estão aprendendo isso da maneira 
mais direta possível. Legítimo representante da elite industrial da maior cidade catarinense, onde 
o trabalho duro e a eficiência são vistos como fundamentais para o sucesso de qualquer negócio, 
o presidente da companhia, Carlos Rodolfo Schneider, está disposto a implantar na estatal uma 
cultura típica de empresa privada. Na prática, o controlador do grupo H Carlos Schneider, que 
comanda, entre outras companhias, a Ciser, maior fabricante de porcas e parafusos da América 
Latina, busca levar para a Celesc o que aprendeu no dia-a-dia dos negócios da família. 
 
Uma de suas principais bandeiras é a luta contra a cultura que impera nas estatais de 
despreocupação com a competitividade. E essa guerra diária é feita de apostas ousadas, como a 
negociação com sindicatos para acabar com a estabilidade no emprego de funcionários 
ineficientes. O combate à malandragem de alguns empregados, que batiam o ponto na guarita de 
acesso à empresa e desperdiçavam tempo no estacionamento ou na lanchonete, por exemplo, 
exigiu apenas uma pequena alteração interna: agora, o funcionário só “marca presença” depois 
que chega ao local de trabalho. 
 
O senhor vem de uma experiência bem-sucedida na iniciativa privada. Está sendo difícil se 
adaptar ao serviço público? 
Minha maior frustração é com a demora com que as coisas acontecem na empresa pública. O que 
me deixa otimista é o número de oportunidades que enxergo de melhorar. A grande dificuldade é 
fazer as negociações políticas que são necessárias para que se possa conduzir a empresa de 
forma adequada. Então, uma de minhas tarefas aqui é blindar a empresa contra o excesso de 
interferência política. Quero acabar com os partidos dentro da Celesc. Isso é uma coisa cultural 
aqui dentro. Por isso, a mudança não pode ser feita em dois ou três anos. 
 
O sistema elétrico catarinense é confiável? 
Não. Eu diria que nenhum sistema no Brasil é confiável. O sistema elétrico também não é. Por 
vários motivos: falta de regras claras, inconsistência de modelos do setor, uso político das 
empresas, falta de dinheiro para investimento e desperdício de recursos. Esses motivos não 
permitiram que se construísse no Brasil um sistema elétrico confiável. Nosso sistema ainda está 
buscando confiabilidade. Para conseguir isso, temos de investir mais e melhor. Precisamos reduzir 
os custos de nossos investimentos. Precisamos comprar melhor e contratar me lhor. A licitação 
não é necessariamente a melhor forma de contratação. Ela é uma contratação transparente, mas 
não significa que você estará fazendo uma contratação mais barata ou que atenda à melhor 
relação custo-benefício. E isto precisa ser aprimorado. Tenho certeza de que a Celesc, como 
outras distribuidoras, tem comprado e contratado mais caro do que precisaria. Por exemplo: até 
um mês atrás, tínhamos de colocar um preço de referência nas nossas licitações. Isso era um 
balizador para o fornecedor. Ele sempre cotava perto daquele número, quando muitas vezes podia 
ser um valor inferior. A partir de agora, não precisaremos mais colocar o preço de referência no 
edital. Nós teremos o preço de referência guardado conosco, internamente, e vamos aguardar. Se 
os competidores apresentarem um valor dentro do nosso banco de preço, nós contratamos. Se 
não, repetimos a licitação.  
 
“Hoje, quem entra aqui já não tem garantia de emprego. E vamos negociar com o 
sindicato para estender isso a todos. O sindicato precisa entender que a empresa 
moderna se pauta pelo desempenho”  
 



Há outras medidas para baixar custos na compra de suprimentos? 
Temos de atualizar nosso banco de preços. Como funciona hoje a atualização? Temos uma 
referência antiga de preço que todo mês é reajustada de acordo com o índice de aumento de 
custos fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Só que o mercado não funciona apenas a 
partir dos índices da FGV. Muitos materiais tiveram seu preço reduzido em função de uma oferta 
superior à procura e do aumento de eficiência das fabricantes. Desde o ano passado, defendo a 
atualização do nosso banco de preços, mas a área técnica dizia que não era preciso, que o 
sistema estava atualizado. Agora, no entanto, está começando a haver o entendimento de que é 
preciso fazer a atualização. Fizemos um convênio com a Cemig e vamos trocar informações sobre 
banco de preços. Vamos trocar dados também com a Copel, do Paraná. 
 
A empresa não estava sabendo comprar, gerir e vender? 
A empresa continuava agindo como sempre agiu, o que é típico de quem tem mercado cativo. 
Essa é uma característica que não é exclusiva da Celesc. Ela é comum a toda empresa que não 
precisa atuar em mercados competitivos. Ela busca ser eficiente no que faz, mas não busca ser 
eficaz.  
 
As Parcerias Público-Privadas (PPPs) podem ajudar as estatais a melhorar seus serviços? 
A Celesc está desenvolvendo um PPP. É um projeto de investimentos em geração, por meio de 
PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas, com capacidade instalada de até 30 megawatts). A Celesc 
vai investir só 4% do valor (orçado em R$ 500 milhões), e vamos agregar 200 MW na nossa 
capacidade. A Celesc entra com a expertise e com o PPA (contrato de compra de energia). É uma 
garantia que o mercado tem do retorno do investimento. O empreendedor tem a garantia do 
retorno, e a Celesc tem a garantia do produto. É uma coisa difícil, mas viável se for bem 
trabalhada. 
  
Mas isso não é um retrocesso? Afinal, faz poucos anos que a geração foi repassada para a 
iniciativa privada. 
O governo anterior acreditou na privatização da geração como forma de garantir investimentos 
para evitar um problema de racionamento. Mas isso até agora não deu resultado. A Celesc é 
totalmente dependente do mercado. Se houver uma nova falta de energia, estamos sujeitos a 
pagar um preço muito alto no mercado. Então, queremos aumentar um pouquinho nossa 
segurança na área de abastecimento.  
 
E o novo modelo do setor elétrico. As propostas estão no caminho correto? 
O marco regulatório tem, como ponto positivo, a intenção de criar regras. Mas há vários pontos 
que desagradam aos agentes do setor. Vejamos o caso das distribuidoras, por exemplo. Não 
concordamos com a obrigatoriedade de contratar a energia com cinco anos de antecedência. 
Como vamos administrar a energia que compramos se no meio do caminho perdermos um 
cliente? Isso deve mudar na regulamentação da lei. 
 
Recentemente, a empresa anunciou a troca do diretor financeiro. Esse movimento faz parte do 
seu projeto de melhorar a gestão da companhia? 
A Celesc é uma empresa que faturou US$ 1 bilhão no ano passado e que tem só três diretores. 
Acho que são poucas as empresas desse tamanho que têm tão poucos diretores. Então, eu 
preciso ter pessoas dedicadas e que sejam conhecedoras de suas áreas. O diretor financeiro que 
está deixando a empresa é uma pessoa dedicada e íntegra, mas pouco familiarizada com a área 
financeira. Isso acabou não funcionando. E esse é um luxo que não podemos nos dar. Afinal, a 
área financeira tem sob a sua guarda não só a área financeira, mas também a área de 
suprimentos e o departamento jurídico, todos setores fundamentais. Esse novo diretor vai ter de 
reformular o sistema de suprimentos, modernizar a organização do estoque e resolver um 
problema grave do departamento jurídico. Nós não temos a estrutura adequada para atender às 
demandas da empresa. É inconcebível que o departamento jurídico se envolva em questões 
trabalhistas (das quais pode ser o próprio beneficiário). Esse conflito de interesses historicamente 
tem se mostrado desinteressante para as empresas. Então, tive a preocupação já no ano passado 



de pedir ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) a autorização para terceirizar o contencioso em 
torno da empresa. Não fomos autorizados, mas esse novo diretor vai ter de encontrar uma 
alternativa para resolver o problema. 
 
Em linhas gerais, qual será o destino da Celesc? Qual o rumo da sua administração? 
Nós temos duas palavras-chave aqui: competitividade e confiabilidade. Confiabilidade é a base de 
sobrevivência de qualquer empresa. Somente se a companhia for confiável para seus diversos 
públicos é que ela sobreviverá. Por outro lado, para que tenha condições de competir, ela tem de 
se adaptar à nova realidade. Hoje, temos seis distribuidoras públicas entre 64 espalhadas pelo 
país. Portanto, temos de enxergar a Celesc como uma empresa privada para que tenhamos 
condições de competir em um setor que já foi parcialmente desregulamentado, do ponto de vista 
do mercado e que pode vir a ser mais desregulamentado no futuro. Por esta razão, temos de ser 
uma empresa competitiva, apesar da desvantagem de termos algumas amarras na administração 
pública, principalmente a Lei 8.666 que trata das contratações. Como temos essa desvantagem 
em relação às privadas, precisamos compensar isso com outras vantagens, o que significa buscar 
criatividade, modernização de gestão e desenvolvimento de novas oportunidades. 
 
Como isso é possível na prática? É possível fazer na Celesc o que é feito na iniciativa privada? 
Com certeza. Excetuando-se as restrições de contratação que existem na empresa pública e 
atrapalham muito a gestão, temos a mesma necessidade de uma gestão moderna, de sermos 
produtivos, de sermos criativos, de buscarmos novos mercados, de buscarmos agregar valor ao 
produto. Então, as necessidades são as mesmas. E apesar de o ritmo de implantação ser mais 
lento, pela dificuldade de contratação e também por vícios culturais do setor público, eu diria que 
as linhas de ação não variam muito. Aquilo que temos de fazer na empresa pública é o que é feito 
na empresa privada. 
 
A Celesc já é competitiva? 
Se a Celesc atuasse em um mercado sem clientes cativos, teríamos muita dificuldade de competir. 
Não só a Celesc: todas as distribuidoras de energia. Justamente porque mesmo aquelas que já 
foram privatizadas ainda não conseguiram modernizar suficientemente suas estruturas, não 
conseguiram a produtividade adequada para competir num mercado totalmente livre. A Celesc 
está fazendo um avanço importante. A vontade que a Celesc tem de implantar um novo modelo 
de gestão é um fato que precisa ser considerado. Mas ainda notamos que os funcionários 
entendem a importância das mudanças, mas não querem abrir mão de privilégios que não 
combinam com esse novo modelo de gestão. O próprio sindicato é um exemplo disso. O sindicato 
defende o novo modelo, mas não abre mão de privilégios que foram concedidos pela empresa e 
que são incompatíveis com um mercado mais dinâmico e competitivo. Essa consciência ainda não 
está bem desenvolvida na empresa.  
 
E como se desenvolve essa consciência entre os empregados e os sindicalistas? 
No ano passado, definimos a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Agora, estamos 
implantando o planejamento estratégico com a participação de todos os funcionários, justamente 
com o intuito de que todo o mundo assuma o compromisso com o futuro da empresa. Porque na 
medida em que os trabalhadores assumem esse compromisso e entendem a necessidade de 
terem seu desempenho avaliado, isso começa a mudar. Além disso, passamos constantemente a 
mensagem de que temos de mudar. Temos de buscar reduzir nossos custos. Temos de encontrar 
formas de agregar valor ao produto. É uma mensagem que você tem de dar diuturnamente. É 
uma questão cultural e uma questão negocial com o sindicato.  
 
E os resultados já estão aparecendo? 
Já temos uma conscientização entre os func ionários. No começo, quando se falou em contrato de 
resultados, de assumir compromisso de ser avaliado, muita gente ficou reticente. Agora, já 
estamos sentindo uma aceitação relativamente boa dessa novidade entre os trabalhadores. 
 
 



A diferença entre a Celesc e uma empresa privada chegará um dia a ser muito pequena? 
A gestão realmente vai estar muito próxima – com exceção da questão das contratações. E aqui 
quero fazer um parêntese. No ano passado, apresentei à ministra das Minas e Energia, Dilma 
Roussef, a idéia de buscarmos uma forma de flexibilizar a gestão da empresa pública, 
principalmente na questão da Lei 8.666. Ela achou interessante a idéia e na semana passada 
disse que já tem uma proposta para encaminhar ao Congresso. Ela diz que isso é uma coisa 
importante para todas as empresas públicas brasileiras, até porque virá oficializar uma situação 
de flexibilidade de gestão que a Petrobras já está vivendo, mas ainda não está totalmente 
legalizada. Com essa mudança, vamos dar um novo passo para tornar as empresas estatais 
competitivas. 
 
Qual é exatamente essa proposta? A idéia é facilitar as demissões? 
Não. A mudança principal seria nas contratações. A lei facilitaria as contratações, atendidos 
determinados requisitos, como governança corporativa, transparência da gestão e coisas do 
gênero. 
 
E o problema de não poder demitir quem não trabalha de forma adequada? 
Isso não é uma questão legal, é resultado do acordo coletivo. Não precisamos ter esse tipo de 
amarra. Aliás, já não temos isso para funcionários novos. Qualquer funcionário que entrar hoje na 
Celesc não tem mais garantia de emprego. Ainda temos isso para os funcionários que estão 
trabalhando aqui, há alguns anos, mas pretendemos negociar isso com o sindicato. O sindicato 
precisa entender que isso não é compatível com uma empresa moderna. A empresa moderna 
precisa se pautar pelo desempenho dos funcionários. Quem tiver bom desempenho é importante 
na empresa. Quem não tiver um bom desempenho não é importante para a organização. 
 
A intenção é poder trocar facilmente os profissionais que não corresponderem? 
Gostaríamos de chegar lá. Ou melhor, gostaríamos de gerir essa parte do negócio como gere uma 
empresa privada – e como gerem, por exemplo, a Copel e a Cemig, onde ninguém tem 
estabilidade de emprego. A garantia de emprego não é compatível com uma empresa que quer 
ser competitiva. 
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