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COMUNICADO AO MERCADO 

 
Impacto da pandemia de Coronavírus 

 

A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“ISA CTEEP”, 
“Companhia”) comunica ao mercado que vem adotandos uma série de medidas 
preventivas de gerenciamento, diante da situação mundial de emergência da COVID-19, 
de acordo com a responsabilidade conjunta, a solidariedade e a consciência que 
devemos ter neste momento. 

Nesse sentido, foi instalado um comitê permanente de crise, que adotou as seguintes 

medidas para proteger a integridade de seus colaboradores, a de seus stakeholders e 
garantir a prestação eficiente e confiável de serviços: reforço da higienização em todos 

ambientes de trabalho e transporte funcional; a opção trabalho em casa para todos os 
colaboradores que não necessitam estar no local; o cancelamento de viagens a todos os 

destinos nacionais e internacionais; a suspensão da entrada de pessoas externas nos 
seus ativos; a ativação de planos de contingência de negócios que incluem centros de 

controle alternativos, grupos de trabalho distribuídos e alternativos, reforço no 
treinamento de equipes com processos críticos, entre outros.   

Os negócios em que a ISA CTEEP e Grupo ISA operam são de longo prazo, com receita 
regulada e previsível e sem risco de demanda, o que significa que mudanças no consumo 

de serviços não afetam a receita. A Companhia tem baixa alavancagem e situação 

adequada de liquidez. 

Na ISA CTEEP, trabalhamos incansavelmente e ininterruptamente para proteger os 

interesses de nossos stakeholders, além de garantir a continuidade da operação. 
Devemos enfrentar essa situação com calma, mas sem subestimar os riscos. 

Convidamos você a trabalhar juntos, a aceitar as recomendações das autoridades e a 
estar bem informado. 

Dessa forma, a empresa está avaliando a melhor opção para a realização da Assembleia 
Geral, prevista para 16 de abril. 

Se estamos cientes de que somos todos um, há conexão. 
 

São Paulo, 20 de março de 2020. 
 

Alessandro Gregori Filho 
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