ORÇAMENTO INVESTIMENTOS 2008 (CAPEX)
Em sua última reunião realizada no dia 17/12/2007, o Conselho de Administração da Celesc avaliou a proposta
orçamentária da Empresa para o triênio 2008-2010. Para o ano de 2008, os conselheiros aprovaram o valor de
R$340 milhões para o custeio de novos investimentos na subsidiária de distribuição e o montante de R$38,28
milhões para investimentos na subsidiária de geração. O quadro abaixo apresenta o histórico de investimentos
desde 2004, além da estimativa para 2007 e do montante aprovado para 2008:
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(E) ESTIMATIVA: refere-se aos dados preliminares.
(A) APROVADO: refere-se ao Programa de Investimentos aprovado pelo Conselho de Administração.

Celesc Distribuição S/A - Do volume aprovado, aproximadamente R$248 milhões serão utilizados
pela área técnica para viabilizar obras de ampliação e melhoria do sistema de distribuição de energia
elétrica da Empresa, cuja área de concessão abriga um mercado pródigo, com crescimento médio
anual de 6%. As principais obras a serem realizadas durante 2008 têm o objetivo de garantir o
suprimento de energia nas áreas onde o crescimento de demanda está ainda mais favorecido,
devido ao aquecimento do mercado. Desta forma, a Celesc vai priorizar, em 2008, a construção de
empreendimentos em Florianópolis, Joinville, Navegantes, Jaraguá do Sul, Palhoça, Caçador,
Orleans, Lages, Criciúma, Pomerode e Treze Tílias, além de obras de melhoria e ampliação de outras
subestações. Também se destaca, entre o planejado para o ano, o start ao projeto de automação do
sistema elétrico da distribuição. Em menos de 10 anos, todo o sistema elétrico da Empresa deverá
estar operando automaticamente, melhorando os indicadores de confiabilidade (DEC e FEC) e os
custos operacionais. O Programa de Eletrificação Rural Luz Para Todos terá continuidade com
previsão de atender mais sete mil famílias.
Outros R$42 milhões serão investidos pela área Comercial principalmente na instalação de
equipamentos de medição e ramais de ligação. Na área de medição, já estão em andamento dois
projetos de grande relevância: um projeto piloto de tele medição que vai permitir o
acompanhamento, por meio remoto, de 3.500 unidades consumidoras de várias classes (residencial,
comercial e industrial) e outro específico para tele medição de 1.200 consumidores do Grupo A
(acima de 13,8 kV), majoritariamente industriais.
Instalações gerais - O investimento em Instalações Gerais contempla a aquisição de veículos,
tecnologia de informação e edificações administrativas, com destaque para a área de TI que projeta
o término da implantação do sistema SOMAS (que visa melhorar a gestão de suprimentos da
Empresa) e a aquisição de um Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP), que irá integrar os
subsistemas da Empresa.
Celesc Geração S/A - O orçamento da Celesc Geração S/A apresenta aumento relevante em
relação aos anos anteriores, em linha com a orientação da alta administração e refletindo a intenção
de expansão dos negócios neste segmento. O montante para 2008 será investido principalmente na
repotencialização do parque gerador atual (aproximadamente 82,6MW de potência instalada). O
planejamento da Celesc Geração prevê ainda a participação em novos negócios de geração de
energia e em mercados de fontes de energias alternativas (eólica, biomassa e PCH´s).
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