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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

 

O ano de 2016 representa um marco que encerra um ciclo de profundas mudanças para a CTEEP, originado em 

2012, com a publicação da Medida Provisória nº 579/12, posteriormente convertida na Lei nº 12.783/13. Ao 

aceitarmos a prorrogação do contrato de concessão, iniciamos um novo estágio na trajetória da Companhia, em um 

cenário de grande complexidade e significativas transformações no setor elétrico brasileiro.  

 

Com coragem, determinação e protagonismo, aceitamos o desafio de reorganizar a empresa, adaptando-a um 

contexto de drástica redução na receita. Abraçamos a tarefa de elevar ainda mais o alto nível de eficiência pelo qual 

a CTEEP sempre foi reconhecida. Assumimos o compromisso contínuo com uma rígida disciplina financeira e de 

controle de custos. E atuamos ativamente para defender os interesses da empresa. Todos esses esforços nos 

renderam conquistas valiosas e avanços relevantes, muitos dos quais se manifestaram ao longo de 2016. 

 

Um dos principais eventos ocorridos foi a publicação, em 20 de abril de 2016, da Portaria nº 120 pelo Ministério de 

Minas e Energia, que estabelece as regras para o pagamento dos ativos não amortizados existentes em maio de 2000 

decorrentes do processo de prorrogação da concessão. Embora inferior ao valor apresentado em laudo protocolado 

na ANEEL em 13 de agosto de 2014, o montante de R$ 3,9 bilhões já foi homologado pela ANEEL. Mesmo com os 

progressos obtidos, permanecemos atuando perante as esferas competentes para pleitear o valor justo pelos ativos 

não amortizados.  

 

Outro tema de grande relevância para a CTEEP é o referente à Lei 4.819/58. Em 2015, a definição do Supremo 

Tribunal Federal quanto à competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para julgar a ação que trata 

desses pagamentos possibilitou obtermos avanços significativos ao longo de 2016, por meio de decisões jurídicas 

favoráveis à Companhia. Em especial está a ação de cobrança que declara a responsabilidade da Fazenda do Estado 

de São Paulo pelo repasse dos valores dispendidos pela CTEEP com pagamento da complementação aos 

beneficiados pela Lei 4.819/58 e determina o reembolso dos valores que não haviam sido repassados anteriormente 

pela Fazenda. Embora essas decisões sinalizem positivamente, foram insuficientes para trazer um desfecho para o 

assunto em razão de recursos interpostos que aguardam julgamento.  Continuamos atuando intensamente para 

solucionar esse tema e desonerar o comprometimento financeiro que tem implicação negativa sobre a 

sustentabilidade e o crescimento da Companhia.  

 

No campo regulatório, também observamos progresso nas discussões sobre a transferência das instalações com 

tensão inferior a 230 kV, as chamadas Demais Instalações de Transmissão (DIT), das empresas transmissoras para 

as distribuidoras. Acreditamos que a incerteza em torno desse tema foi superada com a nota técnica nº 170/2016 

emitida pela ANEEL, após intenso debate com os agentes envolvidos, a qual informou que a transferência de forma 

compulsória ficaria restrita às DIT exclusivas, ou seja, às instalações com tensão abaixo de 230 kV que atendem a 

uma única concessionária. Ainda que representem impactos para as transmissoras, essa mudança reduz tais 

repercussões de maneira significativa.   

 

Também aplaudimos as condições apresentadas nos leilões de transmissão realizados pela ANEEL, dentre os quais 

destacamos a melhora na taxa de retorno dos investimentos e o aprimoramento nos prazos para licenciamento 

ambiental. Esses avanços criaram condições para alcançarmos outro destaque que marca o ano de 2016 e abre um 

novo ciclo para a CTEEP: a conquista de três lotes de projetos de transmissão. Arrematamos dois lotes em parceria 

com a Taesa, na Bahia e em Minas Gerais, e também fomos ganhadores de um empreendimento no Espírito Santo. 

Somados, os aportes nos três lotes arrematados representam investimentos totais de R$1.148,5 milhões e a expansão 

de 625 quilômetros de linhas de transmissão e 1.197 MVA de capacidade de transformação.    

 

Em termos de desempenho operacional, implementamos a reorganização da Diretoria Técnica, trabalhando com um 

modelo mais sinérgico entre as unidades da empresa e fortalecendo pontos estratégicos de nossa rede de 

atendimento aos clientes da Companhia. Essa nova forma de atuarmos nos levou a obter, em mais um ano, 

expressivos indicadores de eficiência. O Índice de Energia Não Suprida (IENS) da empresa apresentou relevantes 

níveis de excelência, resultado que mantém a Companhia entre as melhores no setor.  

Foi também esse trabalho qualificado que nos possibilitou superar com êxito os desafios que tivemos em 2016. No 

mês de junho, devido a eventos climáticos extremos, enfrentamos a maior ocorrência na história da CTEEP em 

termos de abrangência geográfica: a queda de estruturas de torres em nove linhas de transmissão, em cinco 

localidades diferentes do estado de São Paulo. A despeito de toda a complexidade envolvida nesse evento, 

conseguimos restabelecer com agilidade, qualidade e segurança a transmissão de energia, evitando um possível 

colapso do sistema energético na região.  
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Nossos esforços em 2016 também foram voltados para aprimorar a governança de nossas subsidiárias. Avançamos 

na finalização dos testes da IE Madeira e o projeto está prestes a entrar totalmente em operação comercial, 

possibilitando a transmissão de energia em todo o potencial que ele tem a oferecer.  

 

Ao longo do ano passado, aportamos R$ 191,8 milhões em projetos na CTEEP e em suas subsidiárias. Esse 

montante decorre de nossa visão exigente sobre a rentabilidade dos projetos, o que nos levou a adotar uma postura 

mais criteriosa na condução desses investimentos, revisando nossa estratégia de aportes, visando à obtenção de 

retornos superiores. 

 

Os resultados financeiros que alcançamos em 2016 atestam o compromisso da CTEEP com excelência de gestão e 

crescimento sustentável: a receita operacional líquida foi de R$7.789,2 milhões e o lucro líquido registrado ao final 

do exercício foi de R$4.949,3 milhões. Trata-se de um resultado excepcional, fruto dos nossos esforços iniciados em 

2012 e do reconhecimento da base de remuneração regulatória existente na Companhia em maio de 2000. 

 

Reafirmamos o compromisso com o diálogo e o relacionamento com nossos públicos, sempre orientados por 

padrões éticos e de transparência e por princípios como o Pacto Global da Organização das Nações Unidas, do qual 

somos signatários desde 2011. 

 

O ano de 2016 simboliza para a CTEEP o início de uma nova fase.  Para 2017, temos que continuar trabalhando 

para manter a eficiência em nossas operações e a mesma disciplina financeira, a fim de construirmos bases 

sustentáveis de crescimento com os recursos oriundos da recomposição da base de remuneração regulatória. Este 

desafio foi iniciado com os projetos dos empreendimentos conquistados no último leilão, e continuará sendo foco 

central de nossa gestão e de nossa missão.   

 
A CTEEP está pronta para ser protagonista em uma nova etapa de expansão do setor elétrico nacional, contribuindo 

diretamente para a retomada do crescimento do País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reynaldo Passanezi Filho 

Presidente 
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1. PERFIL DA COMPANHIA 

 

A CTEEP é uma das mais relevantes empresas de transmissão do setor elétrico brasileiro. Com tecnologias 

inovadoras, processos bem estruturados e uma equipe de 1.400 profissionais altamente qualificados, a Companhia 

transmite 24% de toda a energia elétrica produzida no País, 60% da energia consumida na Região Sudeste e quase 

100% no Estado de São Paulo. 

 

A CTEEP e suas empresas contam com uma infraestrutura com capacidade instalada de 56.237 MVA de 

transformação e formada por 18.633 quilômetros de linhas de transmissão, 25.785 quilômetros de circuitos, 2.347 

quilômetros de cabos de fibra óptica próprios e 122 subestações com tensão de até 550 kV.  

 

Com suas atividades e de suas empresas controladas e coligadas, a companhia está presente em 16 estados do País: 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 

Atuando segundo os mais exigentes padrões de qualidade e investindo constantemente em tecnologia, na formação 

de suas equipes e na melhoria de seus processos, a CTEEP presta um serviço com altos níveis de confiabilidade, 

sendo considerada pela ANEEL empresa referência em eficiência operativa e indicadores de qualidade de serviço. 

 

A Companhia investe na capacitação profissional de suas equipes e também tem como prioridades a segurança de 

seus colaboradores e a gestão do clima organizacional. Em 2016, a CTEEP conquistou o seu melhor resultado na 

Pesquisa de Clima, com mais de 70% dos colaboradores considerando como positivos os aspectos da empresa 

voltados ao ambiente de trabalho. Esse número coloca a CTEEP em um grupo de empresas que é referência de 

mercado em gestão do clima organizacional, de acordo com a Hay Group, consultoria de gestão de negócios 

internacional. Também foi eleita uma das "Melhores Empresas para Trabalhar" pelo Great Place to Work (GPTW), 

instituto internacional que promove pesquisas organizacionais em 53 países. 

 

Em sua estratégia de atuação, a CTEEP busca analisar os impactos sociais, ambientais e econômicos que suas 

atividades possam trazer, buscando equilibrar as necessidades de crescimento do seu negócio e as demandas da 

sociedade. 

 

A Companhia adota referenciais de mercado para nortear sua atuação em sustentabilidade, como o Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI) e os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis. Também é 

signatária, desde 2011, do Pacto Global das Nações Unidas, um compromisso formal assumido por organizações de 

todo o mundo para mobilizar ações em torno de dez princípios relacionados a Direitos Humanos, Direitos do 

Trabalho, Proteção do Meio Ambiente e Combate à Corrupção. 

 

A CTEEP desenvolve e apoia projetos com foco socioambiental, cultural, esportivo e que contribuem para qualidade 

de vida da população. Em 2016, por meio de leis de incentivo fiscal e recursos próprios, foram destinados R$ 1,9 

milhões a iniciativas voltadas à saúde, à cultura e ao seu programa de relacionamento com a comunidade e 

prevenção de riscos relacionados ao negócio de transmissão. 

 
Reconhecimentos 

 
Pelo segundo ano consecutivo, a empresa foi uma das vencedoras do Prêmio da Associação Brasileira das 

Companhias Abertas (ABRASCA), que destaca os melhores Relatórios Anuais e de Sustentabilidade. A empresa foi 

campeã na categoria de companhia aberta com receita líquida abaixo de R$3 bilhões, uma vez, que esse prêmio 

ocorreu antes do reconhecimento do RBSE.  

 

Em 2016, a Companhia foi considerada uma das 10 melhores empresas na avaliação da Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC), conquista obtida graças à avaliação de sua 

reunião APIMEC realizada em 2015. E figurou entre as 20 empresas com melhor reputação da Bolsa de Valores de 

São Paulo (Bovespa). 
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2. GESTÃO 

 
A estratégia da CTEEP é baseada no desempenho eficiente, na disciplina na gestão econômico-financeira e no olhar 

criterioso para rentabilidade dos investimentos. Esses aspectos, combinados à atuação sinérgica entre as diversas 

unidades da companhia localizadas no Brasil, permitem à empresa entregar um serviço de qualidade e confiável. 

 

A Companhia realiza uma gestão dedicada a temas regulatórios que impactam as empresas do setor. Nesse contexto, 

destacaram-se em 2016 a atuação na revisão do valor homologado pela ANEEL para a recomposição da base de 

remuneração regulatória e a participação ativa da Companhia nas discussões em torno da transferência das Demais 

Instalações de Transmissão (DIT) para as empresas distribuidoras.  

 

A CTEEP tem trabalhado para reduzir as contingências, sendo mais atuante e proativa na solução dos processos e 

passivos judiciais e também melhorando sua estratégia para lidar com essas questões. 

 

A gestão de suas subsidiárias é um tema prioritário para a Companhia. Ações voltadas para aprimorar a governança 

das empresas, alinhando cada vez mais processos operacionais e de gestão e sistemas tecnológicos, foram realizadas 

em 2016 e continuarão neste ano. 

 

 

3. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
Controlada pela ISA, empresa multilatina sediada em Medellin na Colômbia,  com mais de 50 anos de experiência 

em sistemas de infraestrutura lineares, a CTEEP ainda tem entre seus investidores a Eletrobras, maior grupo 

brasileiro de energia elétrica, e mais 60 mil acionistas pessoas física e jurídica de diferentes países, dos quais 

destacam-se abaixo os detentores de mais de 5% das ações ordinárias ou preferenciais: 

 

          

       

 

 
 
Desde 

2002, a 

CTEEP 

integra 

o Nível 

1 de 

Governança Corporativa da BM&FBovespa e 

participa do programa de American Depositary 

Receipts - ADRs - Regra 144 A, nos Estados Unidos, desde 1999. 

A Companhia foi a primeira organização do setor elétrico a obter a certificação internacional Quality Assessment, 

concedida pelo The Institute of Internal Auditors (IIA), que reconhece a qualidade das áreas de auditoria interna das 

empresas. 

 

A Companhia conta com a política de Gestão Integral de Riscos, baseada na metodologia Enterprise Risk 

Management (ERM), que tem como principal objetivo identificar e gerir os riscos estratégicos, operacionais e do 

entorno relacionados às atividades do seu negócio. Também implantou o Sistema de Prevenção a Lavagem de 

Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (SARLAFT), um conjunto de ações preventivas e de detecção de riscos 

para proteger a Companhia do relacionamento com pessoas físicas ou jurídicas que estejam ligadas diretamente a 

práticas de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 

 
  

Ações Ordinárias – 
TRPL3 (39% do Capital 
Social do total) 

Ações Preferenciais – TRPL4 
(61% do  Capital Social total) 

Capital Social 
Total  
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4. DESEMPENHO OPERACIONAL 

 
A CTEEP é referência no setor quando se trata de desempenho. Esse patamar de qualidade é alcançado, ano após 

ano, graças ao uso de tecnologias de ponta, combinado ao profundo conhecimento técnico de seus colaboradores e a 

uma estratégia de operação e manutenção focada na sinergia entre as diversas unidades da Companhia. 

 

Buscando sempre a melhora de seus níveis de eficiência, a empresa realiza um acompanhamento minucioso de seus 

indicadores operacionais. Entre eles, destacam-se o Índice de Energia Não Suprida (IENS), obtido pela relação 

percentual entre o total de energia não suprida durante todas as ocorrências no ano e o total da demanda de energia 

suprida pela Companhia. Em 2016, o IENS foi da ordem de 6,54.10-6 sobre a carga atendida. Esse resultado é 

inferior ao apresentado em 2015, quando a CTEEP registrou o seu melhor IENS em 12 anos, ainda assim comprova 

a tendência de diminuição apresentada nos últimos anos. 

 

A Companhia também adota referenciais de nível mundial, como os indicadores do programa The International 

Transmission Operations & Maintenance Study (ITOMS). A CTEEP é a única empresa brasileira a integrar esse 

programa, que mensura a performance de companhias de transmissão de diversos países, avaliando seu desempenho 

em relação ao nível de serviço e custo.  No ITOMS, a Companhia é referência em diferentes aspectos, entre eles o 

custo de manutenção de subestações. 

 

Um aspecto importante da estratégia operacional da Companhia é a busca constante de soluções inovadoras. Desde 

que foi implantado, o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da CTEEP já investiu R$ 71 milhões em 

105 projetos concluídos e em andamento, que estimularam os colaboradores a encontrar melhorias em equipamentos 

e processos, gerando novos conhecimentos que alavancam o desempenho da CTEEP e trazem benefícios para todo o 

setor elétrico. Somente em 2016, o programa de P&D contou com um aporte de mais de R$2 milhões. 
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5. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
Reconhecimento RBSE 

 

A CTEEP reconheceu em 2016 o valor do RBSE atualizado, com impacto de R$7.318,5 milhões no ativo financeiro, 

R$6.503,6 milhões na receita operacional líquida, R$2.211,2 milhões nas provisões de imposto de renda e 

contribuição social diferidos e R$4.292,4 milhões no lucro líquido. 

 

A mensuração e contabilização do direito referente às instalações do SE foi possível, após a publicação pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em outubro de 2016, da Nota Técnica nº 336/2016, que resultou na abertura 

de Audiência Pública nº 68/2016, para o período de 14 de outubro a 14 de novembro de 2016, com vistas a obter 

subsídios e informações adicionais para aprimoramento do cálculo do custo de capital a ser adicionado à RAP das 

concessionárias de transmissão, abrangidas pela Lei nº 12.783/2013, em consonância com a Portaria MME nº 

120/2016. 

 

Resultados 2016 IFRS 

 
Em 2016, a Receita Operacional Bruta Consolidada atingiu R$8.774,3 milhões, decorrente, substancialmente, da 

atualização do ativo financeiro do contas a receber do RBSE, no montante de R$7.318,5 milhões. 

 

▪ A Receita de Infraestrutura consolidada totalizou R$171,9 milhões em 2016, queda de 38,3% quando 

comparada aos R$278,7 milhões de 2015, decorrente, principalmente, da conclusão de projetos de reforços, da 

implantação de novas instalações de infraestrutura nas subestações e da recapacitação de linhas de transmissão 

na Controladora.  

▪ Nas Controladas, houve redução de receita de infraestrutura devido a fase de implementação da instalação de 

banco de transformadores, capacitores e reatores na IEPinheiros e Serra do Japi. 

 
▪ No exercício de 2016, a Receita de Operação e Manutenção consolidada somou R$835,8 milhões, aumento 

de 0,8% quando comparados aos R$829,6 milhões de 2015. Esse aumento é justificado, principalmente, pela 

variação positiva, referente ao IGPM/IPCA aplicados na parcela da receita de O&M que corrigem a RAP do 

ciclo 2016/2017, redução de entrada de novos projetos e variação negativa da parcela de ajuste (PA). 

 
▪ A Receita de Remuneração dos Ativos da Concessão consolidada somou R$ 7.743,2 milhões em 2016, 

refletindo a atualização do valor do contas a receber do RBSE, que impactou em um ajuste no ativo de 

R$7.318,5 milhões. Excluindo este efeito, a Receita de Remuneração dos Ativos de Concessão consolidada 

somou R$424,7 milhões em 2016, aumento de 36,3% comparada a 2015, refletindo, principalmente, o ajuste 

do ciclo da RAP 2016/2017 e a atualização do ativo financeiro. 

 
▪ As Outras Receitas referem-se a aluguéis com empresas de telecomunicação e prestação de serviços 

relacionados à manutenção e análises técnicas contratadas por terceiros. Em 2016, estas receitas totalizaram 

R$ 23,4 milhões, aumento de 5,4% comparada ao ano de 2015. 

 
As Deduções da Receita Operacional consolidadas atingiram R$985,1 milhões em 2016, frente aos R$154,9 

milhões de 2015, trazendo o efeito da provisão de PIS e CONFINS no montante de R$814,9 milhões sobre a 

remuneração do ativo de concessão do RBSE. 

 

A Receita Operacional Líquida em 2016 atingiu R$7.789,2 milhões, decorrente, principalmente, do 

reconhecimento da remuneração do ativo de concessão do RBSE no montante de R$6.503,6 milhões. 

 

Os custos e despesas de O&M em 2016 registraram R$479,5 milhões, queda de 8,2% em relação ao ano de 2015. 

 

Esta redução dos custos e despesas traz os efeitos, principalmente, do acréscimo nos custos e despesas de pessoal em 

decorrência do dissídio coletivo de 9,32% concedido em 2016; do aumento em materiais pelo consumo de estoque 

aplicado nas manutenções de linhas de transmissão e subestações; do aumento em serviços de terceiros, pela 

manutenção e conservação de linhas de transmissão e subestações e reajustes contratuais; e da redução nas despesas 

de contingências pelo efeito não recorrente, da revisão de metodologia nos processos trabalhistas, realizada em 

2015, quando a CTEEP passou a considerar histórico de condenações com provas disponíveis e casos análogos. 



 

 

Relatório da Administração – Exercício Social 2016 

 

 

 

Os custos de infraestrutura consolidados registraram R$156,4 milhões em 2016, redução de 38,6% em relação a 

2015. Esta variação acompanha a queda na receita de infraestrutura, decorrente da conclusão de projetos de reforços 

e menor atividade de implantação de infraestrutura. 

 

O resultado da equivalência patrimonial consolidado em 2016 registrou receita de R$267,7 milhões, aumento de 

66,0% frente à receita de R$161,3 milhões registrado em 2015.  

 

A variação positiva é proveniente, principalmente, do aumento na receita líquida das subsidiárias IEMadeira e IE 

Garanhuns, refletindo, o ajuste de ciclo da RAP 2016/2017 de ambas e o recebimento da RAP integral na 

IEGaranhuns pela entrada em operação comercial no final de 2015.  

 

O resultado financeiro consolidado registrou despesa de R$109,9 milhões em 2016, aumento de 333,5% frente à 

despesa de R$25,3 milhões registrada em 2015.  

 

A variação reflete, principalmente, o fim das receitas de variação monetária e de juros ativos, referentes à 

atualização do IPCA + 5,59%, pelo recebimento do contas a receber de ativo reversível pela Lei nº 12.783 (RBNI), 

combinado com o aumento nas despesas de variação monetária pela atualização das provisões de demandas 

judiciais. 

 

O resultado do Imposto de Renda e Contribuição Social apresentou despesa de R$ 2.333,9 milhões, devido à 

constituição de provisão de IR/CSLL diferido no montante de R$ 2.211,2 milhões pelo o efeito do reconhecimento 

da remuneração do ativo de concessão do RBSE no resultado de 2016. Excluindo o efeito, o imposto de renda e 

contribuição social consolidado resultou em despesa de R$ 122,7 milhões no ano, 32,8% superior ao registrado em 

2015. 

 

O Lucro Líquido em 2016 totalizou R$4.949,3 milhões, comparado a R$517,2 milhões em 2015, decorrente do 

impacto de R$4.292,4 milhões do reconhecimento da remuneração do ativo de concessão do RBSE. Excluindo esse 

efeito, o lucro líquido foi de R$656,9 milhões em 2016, aumento de 27,0%. 

 

O Ebitda Consolidado, conforme ICVM 527/12 foi de R$7.404,8 milhões. Excluindo o efeito do reconhecimento 

da remuneração do ativo de concessão do RBSE o EBITDA foi de R$901,1 milhões em 2016, aumento de R$225,3 

milhões, comparado ao Ebitda de R$675,8 milhões registrado em 2015. 

 

A dívida bruta consolidada em 31 de dezembro de 2016 somou R$1.010,5 milhões, queda de 7,9% em relação ao 

final de 2015 quando registrou R$1.096,7 milhões, refletindo, principalmente, o pagamento de R$270,2 milhões, em 

principal e juros das debêntures da 1ª e 3ª Emissão da Companhia, e emissão em agosto de 2016 de R$148,3 milhões 

de debêntures de infraestrutura. 

 

As disponibilidades da CTEEP consolidada somavam R$340,6 milhões em 31 de dezembro de 2016, queda de 

23,7% em comparação ao registrado em 31 de dezembro de 2015. A dívida líquida consolidada totalizou R$ 669,8 

milhões, apresentando aumento de 3,0 % em relação à dívida líquida ao final de 2015.  

 
 

6. INVESTIMENTOS  
 
Em 2016, a CTEEP, suas controladas e controladas em conjunto investiram em reforços, novas conexões e 

modernizações um total de R$ 191,8 milhões comparados ao R$ 376,5 milhões investidos em 2015. A variação 

decorre, sobretudo, pelo esforço de negociações comerciais para redução de preços contratuais e projetos suspensos 

por pleitos da CTEEP buscando melhor rentabilidade.  

 

Plano de Investimentos para 2017 

 
Em reunião realizada em novembro de 2016, o Conselho de Administração aprovou Plano de Investimentos para 

2017 em até R$ 513,8 milhões, sendo R$ 310,3 milhões em reforços, novas conexões, modernizações e melhorias na 

CTEEP, R$ 157,6 milhões de investimentos pelas subsidiárias em projeto original, melhorias, reforços e novas 

conexões e R$ 45,9 milhões em capitalização de pessoal e investimentos corporativos. 

 



 

 

Relatório da Administração – Exercício Social 2016 

 

 

 
 

7. MERCADO DE CAPITAIS 

 
As ações ordinárias e preferenciais da CTEEP (BM&FBovespa: TRPL3 e TRPL4) encerraram 2016 cotadas a 

R$ 59,00 e R$ 64,87, o que representa uma variação de 37,24% e 41,95%, respectivamente, em relação a 31 de 

dezembro de 2015. No mesmo período, o Ibovespa apresentou uma valorização de 38,94% e o Índice de Energia 

Elétrica (IEE) de 45,58%.  

 

Ao longo de 2016, as ações preferenciais da CTEEP apresentaram volume médio diário de negociação na 

BM&FBovespa de R$ 27,4 milhões, aumento de 83,9% em comparação ao ano de 2015. O volume total negociado 

de TRPL4 no ano foi de R$ 6.928 milhões. 

 

A média diária de negócios nas ações preferenciais foi de 2.614, representando aumento de 37,0% em relação à 

média de 2015. As ações preferenciais da CTEEP atingiram 650,9 mil negócios em 2016. 

 
 
 

8. AUDITORES INDEPENDENTES 

 

Com respeito à prestação de serviços relacionados à auditoria externa, a CTEEP informa que a Ernst & Young 

Auditores Independentes S.S., prestou apenas serviços relacionados à Auditoria das Demonstrações Financeiras 

individuais e consolidadas do exercício de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Administração 

 

 


