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Balanço do terceiro trimestre indica que nos nove primeiros meses o destaque principal foi o alcance
da meta de redução de custos.
A Copel divulgou nesta terça-feira (12) o balanço de resultados do terceiro trimestre de 2019, que
destaca um aumento expressivo de sua receita. Nos nove primeiros meses do ano, o chamado
Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 3,2 bilhões, valor
que já supera em 5% o registrado em todo o ano de 2018. O balanço tem como principal destaque
o alcance da meta de redução de custos perseguida pela subsidiária de distribuição do grupo desde
2016. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice Ebitda da Copel Distribuição alcançou R$ 1,12
bilhão, superando em 3,5% o Ebitda de referência estipulado pela Agência Nacional de Energia
Elétrica &ndash; Aneel, que fiscaliza os resultados das concessionárias de distribuição em todo o
país. &ldquo;Fruto da excelência do trabalho do corpo de empregados, quero destacar o enorme
resultado alcançado pela Copel Distribuição, que alcançou índices de eficiência que igualam ou
mesmo superam os das melhores empresas privadas do setor elétrico&rdquo;, afirmou o presidente
Daniel Pimentel Slaviero. &ldquo;Além de confirmarem o bom desempenho, esta conquista também
reflete nossa convicção de que disciplina financeira é um dos mais importantes pilares para o
crescimento sustentado do negócio&rdquo;, conclui Slaviero. MODERNIZAÇÃO &ndash; Os bons
resultados da distribuidora em 2019 permitiram lançar no último dia 16 de outubro um robusto
programa de modernização de sua rede de distribuição de energia. Com investimentos da ordem de
R$ 2,9 bilhões até 2025, o Programa Transformação vai melhorar a qualidade do fornecimento de
energia e reduzir as interrupções, em especial na região rural. O programa tem como carro-chefe
o &ldquo;Paraná Trifásico&rdquo; &ndash; que prevê a construção de aproximadamente 25 mil km
de novas redes &ndash; e também projeta a implementação de 15 mil novos pontos automatizados
e de tecnologia de redes inteligentes por toda a área de concessão da Copel no Paraná.
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