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AVISO GERAL

GERÊNCIA DE NEGÓCIOS E PRODUTOS -
GNP

Revoga o aviso 010/03 de 19/02/03.

A partir do Ato do Presidente 008/04 foi instituída na estrutura organizacional da empresa a
Gerência de Negócios e Produtos - GNP, subordinada à Diretoria Administrativa e Financeira - DA.
As principais atribuições dessa Gerência estão discriminadas abaixo:

1. Agregar na GNP as ações de gestão comercial da CET e de desenvolvimento de produtos,
focadas na geração de novos negócios e parcerias em geral.

2. Concentrar e padronizar as ações de comercialização dos produtos existentes (Zona Azul, por
exemplo) e de muitos outros, já elaborados pelas diversas áreas da empresa, porém não
comercializados.

3. Efetuar estudo para valoração e possibili dades mercadológicas em conjunto com a área detentora
e responsável pelo Produto objeto do estudo.

4. Realizar estudo dos instrumentos legais necessários para viabili zação das transações aos
interessados do mercado.

5. Valorizar os produtos gerados pela empresa, proporcionando importante e necessária
recomposição de receita que pode ser obtida nas parcerias, quer através de venda direta, quer
pela permuta, a preço justo, de trabalhos que hoje oneram o orçamento da CET e que podem ser
patrocinados e/ou comercializados.

6. Contatar as áreas em que já foram identificadas parcerias externas para iniciar os estudos
necessários.

Com base no escopo dos trabalhos da GNP, solicitamos às áreas da Companhia:

1. Identificar trabalhos com o potencial relatado acima e enviar material à GNP para os estudos
necessários.

2. Não fornecer produtos, com potencial comercializável e/ou que possam ser patrocinados, a
terceiros sem o aval da GNP.

Esclarecimentos adicionais serão obtidos através dos telefones: 3120-9887; 3120-9886 e 3120-9891
e pelos e-mails: dcp@cetsp.com.br; ddp@cetsp.com.br; celso@cetsp.com.br e ivob@cetsp.com.br.
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