Comunicado ao Mercado – 04/19
Copel anuncia novos diretores para subsidiárias integrais e medidas de
melhoria de eficiência e redução de custos
A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, com
ações listadas na B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foram indicados o Sr. Maximiliano Andres Orfali, como Diretor Presidente
da Copel Distribuição, e o Sr. Franklin Kelly Miguel, como Diretor Presidente da Copel Comercialização, além do
Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira, nomeado Diretor Presidente da Copel Telecom em 10 de
janeiro de 2019.
O Sr. Maximiliano Andres Orfali é funcionário de carreira da Copel, graduado em Engenharia Elétrica pela
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), especialista em Sistemas Elétricos de Potência (UFSC) e em
Gestão Técnica de Concessionárias de Energia (UFPR), além de MBA em Gestão de Negócios e Gestão Avançada
em Finanças Empresariais. Com 24 anos de carreira, predominantemente na Copel Distribuição, ocupou diversos
cargos de gestão, tendo sido Diretor Presidente dessa subsidiária entre 2017 e 2018.
O Sr. Franklin Kelly Miguel é Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e formado
em Direito pela Faculdades Dom Bosco. Possui pós-graduação em Comercialização, Operação e Planejamento da
Indústria de Energia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), MBA – Executivo em Energia (FGV), é
Mestre em Engenharia Elétrica (UFSC) e Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (USP). O
Sr. Franklin é professor na FGV desde 2011 na área de regulação, comercialização e tarifas do setor elétrico.
Empregado de carreira da Copel, desde 1998, foi Diretor Presidente da Copel Comercialização entre 2016 e 2017,
além de ter atuado na empresa como engenheiro, gerente de departamento, superintendente e assessor da
presidência.
O Sr. Wendell Oliveira foi CEO da GE Power Conversion, na divisão de motores elétricos da GE, trabalhou na
Siemens nos anos 2000, foi CEO da operação no país da multinacional francesa do setor de energia Rexel e
Consultor de Negócios.

Comunicado ao Mercado – RI 04/19
Medidas de melhoria de eficiência e redução de custos
Adicionalmente, como parte de nosso plano de melhoria continua de eficiência e redução de custos, estamos
avaliando várias iniciativas que serão adotadas no curto, médio e longo prazo, as quais destacamos algumas com
implementação imediata, tais quais:
1. Redução de 50% dos cargos de Assessores e a extinção dos cargos de Gerente Assistente de
Superintendência, em todas as Diretorias;
2. Os diretores-adjuntos das subsidiárias deixam os seus cargos sem nomeações em substituição; e
3. Desocupação dos prédios locados em Curitiba, da Rua Emiliano Perneta, da Rua Comedador Araújo e do
Polo Barigui, na Rua Mario Tourinho, um total de 5.000 m² de área útil.
Essas medidas possibilitarão uma economia anual de aproximadamente R$10 milhões e vêm em consonância
aos compromissos assumidos pela nova gestão, às quais se somam boas práticas de governança e compliance,
que constituem um pilar de sustentação dos negócios da Copel.

Curitiba, 29 de janeiro de 2019.

Adriano Rudek de Moura
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
ri@copel.com ou (41) 3331-4011

