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OS COMENTÁRIOS DE ANTONIO GAVAZZONI NO TWITTER

● 18/01 - Sobre seu primeiro
encontro com sindicalistas

Uma nova
tentativa
de salvar
a Celesc
Presidente assume companhia em meio a
pressões de acionistas para reduzir custos

● 12/01 - Dia em que assumiu a
presidência da Celesc

● 22/01 - Dia em que fortes
chuvas atingiram Santa Catarina

Melina Costa
Wellington Bahnemann

Na noite do último 9 de janeiro,
os acionistas da Celesc, a encren-
cada empresa de energia de San-
ta Catarina, foram convidados a
selar uma trégua depois de anos
de briga. O cenário do encontro
foi um jantar organizado pelo no-
vo governador do Estado, João
Raimundo Colombo, em sua re-
sidência oficial, um palacete em
estilo colonial cercado de árvo-
res em Florianópolis. Estavam
sentados à mesa, além do pró-
prio Colombo, que representava
o governo, controlador da em-
presa; conselheiros ligados à Pre-
vi, maior fundo de pensão do
País que detém mais de 14% do
capital; Lirio Parisotto, um dos
maiores investidores pessoa físi-
ca no País, dono de 11%, e um
executivo da gestora de recursos
Tarpon, que tem outros 13%.

Durante pelo menos três
anos, o grupo de minoritários ba-
teu de frente com o governo em
quase tudo que se referia à ges-
tão da companhia. Esses acionis-
tas já brigaram pela investigação
de pagamentos considerados
exagerados a uma empresa pres-
tadora de serviços e pediram a
exoneração de um diretor finan-
ceiro. Parisotto, o mais aguerri-
do na disputa, entrou com cinco
processos na CVM (Comissão
de Valores Mobiliários) contra a
gestão da companhia. Na casa
do governador, porém, o clima
era ameno. “É claro que, diante
do longo histórico de desman-
dos do governo, estou sempre
com o pé atrás”, diz Parisotto.
“Mas demos um voto de confian-
ça ao novo comando.”

A intenção do jantar era mos-
trar o apoio do governador a An-
tonio Gavazzoni, o novo presi-
dente da Celesc. Aos 36 anos, o
executivo tem um longo currícu-
lo: foi procurador-geral em Cha-
pecó (SC), professor universitá-
rio e hoje faz doutorado em direi-
to. Foi secretário da fazenda de
Santa Catarina e se orgulha de
ter aumentado a arrecadação do
Estado em meio à crise global e
às catástrofes naturais que atin-
giram a região em 2009, por
meio de um modelo de merito-
cracia típico do setor privado.
Seu ritmo é intenso: Gavazzoni
continua trabalhando depois
que chega em casa – o que pode
ser percebido pelo horário de
suas mensagens no Twitter. O
executivo costuma postar sua ro-
tina de trabalho na rede e respon-
de diretamente às perguntas de
internautas.

Gavazzoni assumiu a Celesc
com um discurso de moraliza-
ção e despolitização da compa-
nhia. Ele considera-se um “técni-
co” – apesar de ter sido candida-

to a vice-governador de Colom-
bo (o que acabou não se concreti-
zando) e de ser hoje suplente do
senador Luiz Henrique da Silvei-
ra, ex-governador do Estado.

O executivo assumiu o coman-
do das três empresas em que a
Celesc se divide (holding, distri-
buição e geração) na tentativa,
segundo ele, de dar um rumo úni-
co ao grupo e evitar a divisão in-
terna em feudos. Antes, cada uni-
dade tinha um presidente. Dos
oito diretores, quatro foram tro-
cados – três deles também estão
na faixa dos 30 anos – e uma posi-
ção continua em aberto. “Foi du-
ro, mas nunca um presidente
conseguiu montar sua diretoria
alheio a forças políticas”, diz Ga-
vazzoni. “A gente até poderia fa-
lar de choque de gestão. Mas,
nesse caso, a Celesc precisa de
um choque de realidade.”

No setor elétrico, que é regula-
do pelo governo, cada compa-
nhia recebe da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) as re-
ferências de uma empresa fictí-
cia ideal: estão lá os custos, índi-
ces de qualidade e investimen-
tos. Tudo isso serve para forçar
as empresas a prestar o melhor
serviço pela menor tarifa possí-
vel. Diante dessas regras, a Ce-
lesc é uma companhia inchada.
Seus gastos estão 70% acima do
sugerido pela agência. Segundo
um levantamento feito pelos mi-
noritários, a empresa tem quase
1500 funcionários em excesso.
“Entre as empresas abertas do
setor, a Celesc é a mais ineficien-
te”, diz Marcio Prado, analista
do banco Santander.

Cobertor curto. Como resulta-
do, o dinheiro da tarifa não é sufi-
ciente para cobrir os custos e in-
vestimentos. Os recursos aca-
bam saindo do valor que iria re-
munerar os acionistas. “Essa é a
realidade da Celesc: o cobertor é
curto”, diz Prado. Mas, se nada
for feito, a situação ficará ainda
mais grave em 2012, quando
acontece a revisão tarifária do se-
tor. Estima-se que, com o aperto
da Aneel, as distribuidoras de
energia percam até 30% de sua
geração de caixa. A Celesc, em
específico, corre o risco de tor-
nar-se uma empresa deficitária.

Como se não bastasse, há ou-
tro grande desafio a ser enfrenta-
do. Em 2015, vencerá a conces-
são de operação da Celesc (as-
sim como de outras empresas do
setor) e o governo não decidiu se
– e como – vai renová-las. O Esta-
do consultou especialistas na
questão como Nivalde de Cas-
tro, coordenador do grupo de es-
tudos do setor elétrico da UFRJ
e o advogado David Waltenberg.
Ambos acreditam que o governo
deve acabar renovando as con-
cessões. Mas, até agora, não há

certeza de nada. O problema é
que, se não fizer ajustes até lá, a
Celesc chegará enfraquecida à
discussão. “Se a revisão tarifária
deprimir a remuneração da tari-
fa e o lucro, a prorrogação pode-
rá ficar mais difícil”, diz Gavazzo-
ni. “Se a empresa estiver inefi-
ciente, o governo federal pode
decidir encampar. Já vimos esse
filme antes em outros setores.”

Para evitar o pior dos cená-
rios, Gavazzoni pretende ade-

quar a Celesc aos níveis estabele-
cidos pela Aneel ainda em 2011.

Custos. Um dos primeiros pon-
tos atacados é a inadimplência.
Hoje, a empresa tem R$ 700 mi-
lhões a receber e um dos devedo-
res é o próprio governo de Santa
Catarina. A companhia come-
çou a trabalhar para separar os
devedores quanto ao perfil a fim
de propor políticas diferentes de
quitação. Ao mesmo tempo, está

montando um esquema de moni-
toramento da carteira de clien-
tes para que novos calotes não
ocorram. Gavazzoni já renego-
ciou com o governo o recebimen-
to de mais de R$100 milhões.

O maior enrosco, porém, não
deverá ser resolvido imediata-
mente. A Celesc gasta R$ 200 mi-
lhões a mais que o estabelecido
pela Aneel com folha de paga-
mento. Só para ter uma ideia do
impacto desse valor nas contas
da companhia, a Celesc precisa
investir, nesse ano, R$ 250 mi-
lhões. Quando Gavazzoni assu-
miu, apenas R$ 50 milhões esta-
vam programados no orçamen-
to. Ou seja, R$200 milhões fa-
zem muita falta.

No ano passado, a antiga ges-
tão da Celesc programou um pla-
no de demissões voluntárias que
acabou sendo suspenso na Justi-
ça e depois cancelado pelo pró-
prio conselho de administração.
O medo era que se repetisse o
episódio do PDV realizado no iní-
cio da década, quando os cargos
vagos acabaram sendo preenchi-
dos novamente. Desta vez, Ga-
vazzoni promete criar um pro-
grama de demissões mais efi-
ciente.

Dúvida. Tanto analistas como
os acionistas minoritários con-
cordam com as linhas gerais do
plano de Gavazzoni. A dúvida é
se o novo executivo conseguirá

cumpri-lo – e em tão pouco tem-
po. A Cemig, empresa de energia
de Minas Gerais, por exemplo,
promoveu um programa de de-
missões para economizar R$100
milhões por ano, mas os resulta-
dos só começaram a aparecer
mais de um ano depois.

Há ainda a questão política. A
trajetória da Celesc é marcada
por uma relação íntima com o
poder. Colombo, o atual gover-
nador, já presidiu a companhia.
Eduardo Pinho Moreira, seu vi-
ce, também. E foi exatamente na
gestão de Moreira que minoritá-
rios e governo se digladiaram.
“Mas agora há uma nova admi-
nistração técnica”, defende-se
Gavazzoni.

Entre os investidores, o atual
momento tem merecido espe-
cial atenção. Se o plano de rees-
truturação efetivamente aconte-
cer, os papéis da Celesc podem
atingir um novo patamar. A com-
panhia foi a que menos se valori-
zou entre as principais empre-
sas comparáveis do setor nos úl-
timos cinco anos.

No início de 2010, a Celesc aca-
bou sendo retirada do índice Bo-
vespa devido à baixa liquidez de
suas ações. “Já mudamos nossa
indicação de venda para manu-
tenção dos papéis. Mas ainda
não demos sugestão de compra
porque estamos cautelosos. Va-
mos esperar para ver”, diz Pra-
do, do Santander.

CRISTIANO ANDUJAR/AE

● 28/01 - Em mensagem aos
colegas de trabalho

● Desde 2009, o mercado vem
registrando uma série de opera-
ções bilionárias, movimento lide-
rado por estatais e companhias
de capital estrangeiro. A tendên-
cia é que isso se acentue com o
terceiro ciclo de revisão tarifária
de distribuição, que reduzirá for-
temente a rentabilidade das em-
presas.

O exemplo mais recente foi a
aquisição da cobiçada distribuido-
ra paulista Elektro pela Iberdro-
la, que no Brasil detém 39% da
holding Neoenergia. Os espa-
nhóis pagaram US$ 2,4 bilhões à
Ashmore Energy International
(AEI) pela concessionária.

Outro negócio que chamou a
atenção do mercado foi a entrada
da chinesa State Grid no setor
elétrico brasileiro. A empresa,
maior de distribuição e transmis-
são do mundo e oitava colocada
no ranking global das 500 maio-
res corporações da revista Fortu-
ne, comprou sete linhas de trans-
missões da espanhola Plena
Transmissora por US$ 1,8 bilhão,
no ano passado. No fim de 2010,
a empresa criou a State Grid Bra-
zil Holding para investir no mer-
cado brasileiro.

Não são apenas os estrangei-
ros que lideram esse processo.
Em 2009, a Cemig desembolsou
R$ 2,3 bilhões para adquirir os
ativos de transmissão da italiana
Terna no Brasil, reforçando a ima-
gem da estatal mineira como
uma das principais consolidado-
ras do setor elétrico no País. Os
grupos ligados à construção civil
também demonstram apetite por
ativos no setor elétrico. Isso fi-
cou claro com a entrada, no iní-
cio de 2010, da Andrade Gutier-
rez no capital social da Cemig e o
aumento de participação acioná-
ria da Camargo Corrêa na CPFL,
comprando a fatia do grupo Voto-
rantim.

Segundo o Plano Decenal de
Energia 2010-2019, produzido
pela Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), a demanda por
energia no País deve crescer a
uma média de 5,3% no período. O
que significa uma necessidade
de investimentos de R$ 213 bi-
lhões nos sistemas de geração e
transmissão.

“Sugestão de DVD:
Renato Teixeira &
Sergio Reis – amizade
sincera. Aos
que trabalham
comigo, a música
‘Companheiro meu’.”

Setor elétrico
passa por
consolidação

“Liderança se
conquista pelo
exemplo. Vamos
surpreender.”

“Cai a noite
e equipes da
Celesc seguem
incansáveis
em várias
localidades.”

“Amanhã será um
dia importante,
vamos conversar
com os sindicatos
e colocar assuntos
polêmicos
na mesa.”

Missão. ‘A Celesc precisa de um choque de realidade’, diz Gavazzoni, o novo presidente
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 fev. 2011, Negócios, p. N4.




