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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

 

O ano de 2017 foi para a ISA CTEEP a coroação de toda a transformação de sucesso que a companhia 

empreendeu nos últimos cinco anos e que resultou em uma organização mais robusta, eficiente e 

competitiva.  

 

Nesse contexto, um dos mais significativos eventos que tivemos foi o início dos recebimentos pelos ativos 

não amortizados existentes em maio de 2000 (RBSE), decorrentes do processo de prorrogação da 

concessão, que gerou, em 2016, um resultado de R$7 bilhões, com o valor atualizado registrado em nosso 

balanço de R$9 bilhões, cujos efeitos são notados em 2017 e serão incorporados às operações da 

Companhia nos próximos anos. O recebimento desses recursos, fundamentais para manter a qualidade do 

serviço que prestamos à sociedade e para a manutenção do crescimento da organização, são um marco da 

nossa trajetória exitosa para reestruturar a Companhia. Permanecemos empenhados nas discussões jurídicas 

em torno do tema, para garantir o recebimento desses valores de modo integral e no prazo homologado pela 

ANEEL, de oito anos. 

 

Também consolidamos um novo ciclo de crescimento, pautado por aquisições e participações vitoriosas 

nos leilões de transmissão realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 2016 e em 

2017. Somente em 2017, conquistamos cinco lotes, que reforçam a nossa presença em 17 estados do Brasil 

e criam sinergias com as nossas operações atuais. Somados aos lotes arrematados em 2016, esses 

empreendimentos representam um compromisso de investimentos de R$2,5 bilhões no sistema elétrico 

nacional. Alinhada à estratégia de crescimento da Companhia, a ISA CTEEP adquiriu, por cerca de R$101 

milhões, 75% do capital social da Interligação Norte e Nordeste (IENNE), passando a deter 100% do 

controle dessa subsidiária, que conta com ativos nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. 

 

Outra prova de que tivemos um ano especial foram os reconhecimentos obtidos e dos quais nos orgulhamos 

muito: fomos eleitos a Melhor Empresa de Energia do Brasil, pela revista Exame e, pelo segundo ano 

consecutivo, figuramos no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar da Great Place to Work. Essas 

conquistas se completam com o resultado do clima organizacional, que alcançou o melhor índice desde que 

iniciamos sua medição, mantendo a Companhia em um grupo que é referência de mercado em gestão do 

clima no ambiente de trabalho. Tudo isso tem um sentido enorme para a ISA CTEEP, pois está diretamente 

relacionado ao que temos de mais valoroso na Companhia: as pessoas. Foi o nosso time dedicado, 

capacitado e responsável que tornou nossas conquistas possíveis. 

 

No desempenho financeiro em IFRS, a receita operacional líquida registrou R$2,7 bilhões e o lucro líquido 

ao final do exercício foi de R$1,4 bilhão. Nosso compromisso com a contínua geração de valor e a 

sustentabilidade econômica é reconhecido pelo mercado: em 2017, a Fitch Ratings reafirmou a nota de 

crédito da ISA CTEEP como Investment Grade em ‘AAA(bra)’, com Perspectiva estável.  

 

Em 2017, a Companhia realizou captações de cerca R$900 milhões por meio de debêntures, financiamentos 

BNDES e demais linhas de crédito. Ressaltamos que a organização alcançou os mais competitivos custos 

de capital no mercado, diferencial que possibilitou à ISA CTEEP realizar uma das mais bem-sucedidas 

emissões de debêntures do setor elétrico. 

 

Os níveis de eficiência que há anos fazem da ISA CTEEP uma referência no setor elétrico foram mantidos, 

e continuamos modernizando nossa infraestrutura – nesse âmbito, destaca-se a conclusão da digitalização 

da subestação Milton Fornasaro, uma instalação estratégica para o atendimento às cargas da região oeste 

da cidade de São Paulo. Além disso, seguimos internalizando cada vez mais a metodologia de Gestão de 

Ativos, priorizando o gerenciamento inteligente e otimizado dos nossos ativos.  

 

O foco na eficiência é indissociável de uma constante preocupação com a segurança das nossas equipes. 

Fruto dos esforços da empresa voltados à mudança comportamental dos colaboradores e à adoção de novos 

processos e tecnologias ligados à segurança operacional e do trabalho, apresentamos redução de 36% no 

número de acidentes em 2017 na comparação com o ano anterior. 

 

Na gestão do nosso portfólio de investimentos, avançamos significativamente, aportando um total de R$295 

milhões em projetos da ISA CTEEP e de suas subsidiárias. Além disso, superamos a meta de Receita Anual 

Permitida (RAP) de energizações, e a seletividade na escolha dos nossos projetos resultaram em maior 

rentabilidade. 
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Nos temas regulatórios, uma decisão significativa foi estabelecida para a proposta de transferência 

compulsória das Demais Instalações de Transmissão (DIT) - instalações com tensão inferior a 230 kV. 

Após um processo de negociação conduzido com a ANEEL, houve a definição pela não transferência dos 

ativos da ISA CTEEP, segundo o modelo inicialmente desenhado, o que preserva a receita anual permitida 

(RAP) da Companhia. 

 

Em contingências, conseguimos decisões jurídicas favoráveis, que suspenderam por quatro meses os 

pagamentos referentes a complementação aos beneficiados pela Lei 4.819/58, e garantiram retenção de 

cerca de R$51 milhões no caixa da Companhia. Após decisões liminares que retiraram a suspensão desses 

pagamentos, a Companhia mantém uma atuação diligente para um desfecho favorável, com o objetivo de 

preservar a capacidade de investimentos da ISA CTEEP. 

 

Também em 2017, a ISA, grupo empresarial do qual fazemos parte, completou 50 anos - um momento de 

celebração que marcou o lançamento de sua nova marca e da ISA CTEEP. Além de ser um movimento de 

renovação da nossa identidade visual, é o momento de assumirmos um novo propósito para a organização: 

o de construir um legado para as futuras gerações. Esse passa a ser o principal pilar da estratégia de 

sustentabilidade da ISA CTEEP. 

  

Por isso, continuamos totalmente empenhados em apoiar iniciativas que promovam a transformação da 

nossa sociedade. A empresa é signatária do Pacto Global das Nações Unidas, que defende princípios 

relacionados a direitos humanos, do trabalho, proteção ao meio ambiente e combate à corrupção em todas 

as suas formas.  Ao longo do ano passado, cerca de R$7,4 milhões foram investidos em projetos com foco 

social, ambiental e cultural. 

 

O retrato de 2017 é positivo e temos grandes perspectivas e desafios para 2018. Estamos trabalhando na 

execução dos novos empreendimentos, comprometidos com os prazos e com os investimentos 

estabelecidos.  

  

Outra questão relevante em 2018 é a revisão tarifária, processo no qual a ISA CTEEP está participando de 

maneira ativa, transparente e construtiva. Vemos como essencial a definição de um valor adequado para a 

RAP de Operação e Manutenção, assim como a manutenção dos valores atuais de Custo Médio Ponderado 

de Capital (WACC) dos projetos e da Base de Remuneração Regulatória (BRR), para que as empresas 

tenham condições necessárias para permanecer investindo e mantendo a qualidade de suas operações. 

  

Da mesma forma, estamos totalmente engajados no trabalho de definição do novo marco regulatório do 

setor elétrico, que está sendo conduzido pelo Ministério de Minas e Energia (MME). Este é um movimento 

fundamental para modernizar o funcionamento legal do setor, tornando-o mais eficiente, e o MME merece 

reconhecimento pela forma bastante produtiva com a qual está tratando esse processo, buscando um diálogo 

aberto com todos os agentes do setor.  

 

Continuaremos evoluindo na solução das questões técnicas identificadas na Interligação Elétrica do 

Madeira, para que o projeto transmita energia em sua capacidade total e a RAP do projeto seja recebida 

integralmente.  

 

No ambiente de rápidas transformações que caracteriza o setor elétrico, a inovação é um fator decisivo de 

sucesso, por isso, seguiremos captando melhorias em processos e assimilando novos recursos tecnológicos, 

além de identificar oportunidades, como o armazenamento de energia por meio de baterias. Esse estudo, 

que está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), tem potencial para abrir 

formas complementares de operação da nossa rede e outros horizontes de oferta de serviços.  
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Uma empresa dinâmica, viva, com um forte senso de propósito e em constante evolução. Essa é a ISA 

CTEEP que temos hoje. Vencemos muitos desafios e nos reinventamos, sempre com o compromisso de 

entregar um serviço confiável e de qualidade à sociedade. Manteremos nossa rota rumo ao próximo patamar 

de crescimento da organização, para deixar um legado de desenvolvimento para a população brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reynaldo Passanezi Filho 

Presidente 
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1. PERFIL DA COMPANHIA 

 

Umas das principais empresas do setor energético brasileiro, a ISA CTEEP é responsável por conectar o 

país, por meio da eletricidade, com uma robusta infraestrutura existente em 17 estados: Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Tocantins, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo e Bahia. 

 

Com capacidade instalada de 65.060 MVA de transformação, sua rede é formada por 126 subestações com 

tensão até 550 kV, 18.642 quilômetros de linhas de transmissão, 25.795 quilômetros de circuitos e 2.358 

quilômetros de cabos de fibra óptica própria. Pela infraestrutura da organização é transmitida cerca de 24% 

da energia produzida no Brasil e 60% da energia consumida na região Sudeste. 

 

Suas operações contam com o que há de mais avançado no mercado em recursos tecnológicos e é sustentada 

por quatro unidades regionais (localizadas em Cabreúva, Taubaté, Bauru e São Paulo), além de um Centro 

de Operação de Transmissão (COT), em Jundiaí, e de um Centro de Operação de Retaguarda (COR) em 

Cabreúva. Com uma equipe de aproximadamente 1.500 colaboradores em constante capacitação. 

  

A Companhia investe continuamente em inovação e na modernização de seus processos, o que se traduz 

em altos índices de qualidade, confiabilidade e segurança na prestação de seus serviços. Nos últimos 10 

anos, a empresa investiu cerca de R$10 bilhões na expansão do sistema de transmissão. 

  

Como parte dos direcionamentos que norteiam sua estratégia de negócios, a ISA CTEEP adota referenciais 

de mercado focados em sustentabilidade, como o Dow Jones Sustainability Index (DJSI). A Companhia 

também investiu em 2017 R$7,4 milhões em projetos com enfoque para a promoção da saúde, formação de 

jovens em situação de risco para o mercado de trabalho, disseminação da cultura e do esporte e na 

conscientização e relacionamento da comunidade no entorno de nossos ativos, por meio de recursos 

próprios e incentivados. 

 
Reconhecimentos 

 
Os esforços realizados pela ISA CTEEP nos últimos anos também resultaram em importantes 

reconhecimentos. Em 2017, a organização foi eleita como a Melhor Empresa de Energia do Brasil, pela 

revista Exame, e também figurou, pelo segundo ano consecutivo, no ranking das Melhores Empresas para 

Trabalhar da Great Place to Work. Além disso, a companhia alcançou o melhor resultado de clima 

organizacional de sua história, o que a manteve entre as empresas referência de mercado em gestão do 

clima. 

 

 

2. GESTÃO 

 
A eficiência em suas operações, combinada à gestão econômica sustentável e ao gerenciamento criterioso 

da rentabilidade de seus investimentos permanecem sendo bases da atuação da ISA CTEEP. Aliado a isso, 

a Companhia mantém uma postura de participação ativa em discussões de relevância, como o debate sobre 

o novo marco regulatório do setor elétrico. 

 

A integração com suas subsidiárias segue como parte fundamental da estratégia organizacional da ISA 

CTEEP, juntamente com um olhar atento para o mercado, na busca por oportunidades de aquisições.  

 

Em 2017, a estratégia de maximização da rentabilidade seguiu trazendo resultados significativos - prova 

disso s são os lances exitosos apresentados nos cinco lotes conquistados no leilão de transmissão em abril, 

fruto de um planejamento centrado na busca de sinergias operacionais e de alcance de melhores retornos 

dos investimentos. 
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3. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
A Governança Corporativa da CTEEP é exercida por meio do Conselho de Administração – apoiado pelos 

comitês de Remuneração e de Auditoria Interna – e da Diretoria Executiva. A Política de Governança 

Corporativa parte dos princípios e práticas da boa governança adotados pela Companhia: transparência, 

prestação de contas, cumprimento à lei e respeito aos acionistas, colaboradores e demais stakeholders. Ao 

longo dos anos, a Companhia construiu um caminho sólido entre a transparência e a governança corporativa 

como forma de agregar valor ao negócio, estabelecendo relacionamentos éticos e socialmente responsáveis. 

  

Desde 2002, a CTEEP integra o Nível 1 de Governança Corporativa da Bolsa (B3), que conta com os mais 

altos níveis de governança corporativa, e Participa do programa de American Depositary Receipts - ADRs 

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

 

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. 

 
 

4. DESEMPENHO OPERACIONAL 

 
Eficiência operacional e investimentos constantes em tecnologias inovadoras seguem norteando o trabalho 

desenvolvido pela ISA CTEEP. Além de profissionais altamente qualificados e experientes, a Companhia 

está atenta às necessidades do setor elétrico para manter a sua posição de destaque no segmento.  

 

Neste contexto, um dos principais projetos de 2017 foi a conclusão da digitalização da subestação Milton 

Fornasaro, uma instalação estratégica para a cidade de São Paulo, que atende cerca de 600 mil usuários. 

Com essa modernização, a Companhia aumenta a confiabilidade e segurança dos serviços prestados à 

sociedade. 

 

Além disso, a ISA CTEEP foi a primeira Companhia privada de transmissão de energia a realizar, com 

recursos próprios, ensaio completo com o simulador RTDS - sigla em inglês para Simulador Digital em 

Tempo Real. O equipamento imita fenômenos elétricos - como manobras e perturbações do sistema - e 

permite que dispositivos reais de proteção e controle sejam contemplados na avaliação. Isso faz com que 

análises sejam rápidas, precisas e mais próximas da realidade.  O primeiro ensaio completo foi realizado 

também na subestação Milton Fornasaro, na capital paulista.  

 

Em 2017 o Índice de Energia Não Suprida (IENS) foi de 0,0005729% da carga atendida. O indicador 

compara o percentual de energia interrompida durante as perturbações ocorridas no ano com o total de 

energia que seria suprida se não houve interrupções. 

 

Na ISA CTEEP, o foco em eficiência está diretamente ligado à constante preocupação com a segurança das 

equipes. Por meio de treinamentos, adoção de novos processos e implementação de tecnologias de 

segurança, houve redução em 36% no número de acidentes em 2017, no comparativo com o ano anterior. 

 
 

5. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
Reconhecimento RBSE 

 

Em 2016, foi remensurado e contabilizado o valor referente às instalações do Sistema Existente (SE), 

conforme condições previstas na Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) nº 120/2016 e Nota 

Técnica ANEEL nº 336/2016, o que gerou um impacto na Receita Bruta (Remuneração Ativos de 

Concessão) no montante de R$7.328,5 milhões em 2016. Para fins de explicação das variações ocorridas 

entre 2017 e 2016, será desconsiderada a contabilização extraordinária da RBSE (dados são apresentados 

“ex-RBSE”). 
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Resultados 2017 IFRS 

 
Em 2017, a Receita Operacional Bruta Consolidada totalizou R$ 3.050,5 milhões. Excluindo o impacto 

da RBSE (“ex-RBSE”), a receita operacional bruta consolidada atingiu R$1.554,7 milhões, aumento de 

7,5% em relação ao 2016 “ex-RBSE”, decorrente, principalmente, do aumento na receita de infraestrutura. 

 

▪ A Receita de Infraestrutura consolidada totalizou R$247,1 milhões em 2017, aumento de 43,8% 

quando comparada aos R$171,9 milhões de 2016, decorrente, principalmente, da evolução de projetos 

de reforços para substituição de bancos de transformadores, revitalização e substituição de disjuntores 

e comutadores, nas Subestações Taubaté, Bauru e Milton Fornasaro. 

 

▪ No exercício de 2017, a Receita de Operação e Manutenção consolidada somou R$880,9 milhões, 

aumento de 5,4% quando comparada aos R$835,8 milhões de 2016. Esse aumento é justificado, 

principalmente, pela variação positiva referente ao IGPM/IPCA do ciclo da RAP de 2016/2017 para 

2017/2018, aumento na tarifa de CDE para consumidores livres, da entrada em operação de novos 

projetos, compensados parcialmente pela redução no rateio do superávit do sistema e pela parcela 

variável.  

 
▪ A Receita de Remuneração dos Ativos da Concessão consolidada somou R$1.896,4 milhões em 

2017, refletindo, principalmente, a atualização do valor do contas a receber do RBSE. Excluindo este 

efeito, a Receita de Remuneração dos Ativos de Concessão consolidada somou R$400,6 milhões em 

2017, queda de 5,7% comparada ao ano de 2016 ex-RBSE, quando atingiu R$424,7 milhões, 

refletindo, principalmente, o ajuste do ciclo da RAP 2017/2018 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 2017, estas receitas 

totalizaram R$26,1 milhões, aumento de 11,4% comparada ao ano de 2016, principalmente pelo 

aumento nos serviços de análise técnica para empresas de telefonia. 

 

 
As Deduções da Receita Operacional consolidadas atingiram R$349,3 milhões em 2017, considerando a 

provisão de PIS e COFINS diferidos de R$138,4 milhões pela remuneração do ativo de concessão da RBSE. 
 

A Receita Operacional Líquida consolidada em 2017 atingiu R$2.701,2 milhões, impactada, 

principalmente pela remuneração do ativo de concessão da RBSE de R$1.357,4 milhões no período. 

Excluindo esse efeito, a receita líquida consolidada de 2017 foi de R$1.343,7 milhões, aumento de 5,8% 

em relação a receita líquida consolidada ex-RBSE de 2016, de R$1.282,5 milhões. 

 

As despesas administrativas e os custos de O&M em 2017 alcançaram R$498,2 milhões, aumento de 

4,7% em relação aos R$475,8 milhões de 2016. 

 

A variação nos custos e despesas reflete, principalmente, o aumento nos custos e despesas de pessoal em 

função: (i) da mudança estrutural no quadro de colaboradores, que visa aumentar a eficiência da 

Companhia; (ii) da correção do dissídio coletivo no período; (iii) da alteração no critério de contabilização 

dos gastos com pessoal nos projetos de investimento que antes eram capitalizados, sem impacto no 

desembolso caixa da Companhia. Esse aumento foi parcialmente compensado pela reversão de R$26,1 

milhões nas despesas de contingências. 

 

A reversão nas contingências é resultado do maior volume de baixas nas contingências trabalhistas em 

condições mais vantajosas do que considerado na provisão, gerando impacto positivo no resultado de 

R$13,3 milhões. Já as contingências cíveis geraram impacto positivo de R$12,7 milhões pela reversão de 

provisões em processos em consequência de eventos judiciais favoráveis e redução dos valores envolvidos 

pela revisão de prognóstico. 

 

Os custos de infraestrutura consolidados registraram R$225,4 milhões em 2017, aumento de 44,2% em 

relação a 2016, quando registrou R$156,4 milhões. Esta variação acompanha o aumento na receita de 

infraestrutura, decorrente da maior realização de projetos de reforços, principalmente na Controladora. 
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O resultado de outras receitas e despesas operacionais registrou despesa de R$ 55,0 milhões, aumento de 

96,9% em relação a 2016 quando atingiu despesa de R$ 27,9 milhões, principalmente pela constituição de 

provisão para reversão de instalações do Sistema Existente (SE), conforme artigo 5º da Resolução 

Normativa ANEEL nº 762/2017, no montante de R$57,2 milhões compensado, parcialmente, pelo resultado 

por compra vantajosa na aquisição da IENNE no valor de R$ 5,0 milhões.  

O resultado da equivalência patrimonial consolidado em 2017 registrou receita de R$124,8 milhões, 

queda de 53,4% frente à receita de R$267,7 milhões registrada em 2016, decorrente substancialmente: (i) 

da redução no resultado da IE Madeira, em R$69 milhões, impactado, principalmente, pela redução na 

receita líquida decorrente da  parcela variável (PV), no valor de R$ 35 milhões, em consequência do atraso 

da entrada em operação da subestação,  do ajuste do ciclo da RAP 2017/2018, acréscimos nos custos e 

despesas, compensados com melhora no resultado financeiro e redução das despesas de impostos; e (ii) no 

resultado da IE Ganharuns, em R$ 64 milhões, que reflete principalmente a redução da receita líquida pelo 

ajuste de ciclo da RAP 2017/2018 e da revisão tarifária, no valor R$ 48,7 milhões. 

O resultado financeiro consolidado atingiu despesa de R$66,2 milhões em 2017, frente à despesa de 

R$109,9 milhões registrada em 2016. A variação reflete, principalmente, a redução nos valores de juros e 

encargos pela adesão feita no 3T17 ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, combinada 

com a redução nos juros e encargos sobre debêntures pela liquidação parcial, em dezembro de 2016, da 1ª 

emissão (2ª série) e da 3ª emissão e, pelo menor custo médio da dívida, que passou de 11,4% a.a. em 

dezembro de 2016 para 8,3% a.a. em 31 de dezembro de 2017. 

 

O imposto de renda e contribuição social consolidados geraram despesa de R$595,6 milhões em 2017, 

refletindo, principalmente a constituição do IR/CSLL diferidos no montante de R$461,5 milhões, em 

função da atualização do ativo financeiro referente ao contas a receber da RBSE. A alíquota efetiva de 2017 

foi de 30,0%, 

 

O Lucro Líquido em 2017 totalizou R$1.385,5 milhões, decorrente do impacto de R$895,9 milhões da 

remuneração do ativo de concessão da RBSE. Excluindo esse efeito, o lucro líquido seria de R$489,6 

milhões, queda de 25,5% em relação ao lucro líquido de 2016 ex-RBSE, de R$656,9 milhões, explicado, 

principalmente, pelo menor resultado da equivalência patrimonial e pela provisão para reversão de 

instalações descontinuadas relativa à RBSE. 

 

O Ebitda Consolidado de 2017, conforme ICVM 527/12, foi de R$2.059,5 milhões e margem de 76,2%. 

Excluindo o efeito da remuneração do ativo de concessão da RBSE e da provisão para instalações 

descontinuadas, o EBITDA atingiu R$759,2 milhões em 2017 com margem EBITDA de 54,2%, queda de 

15,8% em relação ao EBITDA ex-RBSE de 2016, que atingiu R$901,2 milhões, principalmente, pelo menor 

resultado da equivalência patrimonial. 

 

A dívida bruta consolidada em 31 de dezembro de 2017 somou R$1.943,0 milhões, aumento de 92,3% 

em relação ao final de 2016, quando registrou R$1.010,4 milhões, refletindo as captações para 

implementação do Plano de Investimentos: (i) a 5ª emissão de Debêntures de Infraestrutura de R$300,0 

milhões, em março de 2017; (ii)  o  contrato de crédito internacional, nos termos da Lei nº 4131/1962, no 

valor de R$160,0 milhões, em julho de 2017; (iii) a contratação de R$152,0 milhões de BNDES, em agosto 

e novembro de 2017, para aquisição de máquinas e equipamentos; e (iv) a 6ª emissão de Debêntures de 

Infraestrutura de R$350,0 milhões, em dezembro de 2017. 

 

As disponibilidades da ISA CTEEP consolidada somaram R$616,6 milhões em 31 de dezembro de 2017, 

aumento de 81,0% em comparação ao registrado em 31 de dezembro de 2016, quando atingiu R$340,6 

milhões. Este aumento decorre, principalmente, do início do recebimento do caixa da RBSE, em julho de 

2017, e do maior volume de captações no período. Dessa forma, a dívida líquida consolidada totalizou 

R$1.326,3 milhões. 

 

 

6. INVESTIMENTOS  
 

Em 2017, a ISA CTEEP, suas controladas e coligadas, investiram um total de R$294,9 milhões sendo (i) 

R$197,9 milhões em reforços, novas conexões, modernizações e melhorias, que geram receita adicional à 
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Companhia; (ii) R$85,4 milhões de investimentos das subsidiárias para finalização de obras do projeto 

original, assim como eventuais melhorias, reforços, que contribuirão para a geração de receita adicional à 

Companhia; e (iii) R$11,6 milhões em projetos corporativos e de telecomunicações. 

Do portfólio total de projetos, foram energizados 194 durante o ano de 2017, com Investimento de R$167,0 

milhões e RAP de R$49,0 Milhões. A RAP associada teve incremento de 17% em função, principalmente, 

da revisão pelo Banco de Preços no ciclo tarifário 2017/2018.  

  

 
7. MERCADO DE CAPITAIS 

 
Em 31 de dezembro de 2017, o capital social da Companhia era representado por 64.484.433 ações 

ordinárias (TRPL3) e 100.236.393 ações preferenciais (TRPL4), totalizando 164.720.826 ações, 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). As ações ordinárias e preferenciais da ISA CTEEP (B3: 

TRPL3 e TRPL4) encerraram 2017 cotadas a R$58,77 e R$66,90, respectivamente. O valor de mercado da 

Companhia, em 31 de dezembro de 2017, era de R$10,5 bilhões e o free float era de 64% do total das ações. 

 

Ao longo de 2017, as ações preferenciais atingiram 510,9 mil negócios e apresentaram volume médio diário 

de negociação na B3 de R$24,4 milhões. O volume total negociado de TRPL4 no ano foi de R$6.005 

milhões. A média diária de negócios nas ações preferenciais foi de 2.077. 

 
 

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 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Administração 

 

 

 


