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o ano de 2009 ficará marcado na trajetória 

da cteep como um período de excelência. ao 

completar dez anos de história, a companhia 

avançou na consolidação do seu modelo de 

gestão, com importantes conquistas que 

contribuíram para que avançássemos no 

cumprimento de nossa visão. 

durante o ano, seguimos as etapas do 

planejamento estratégico, o que nos permitiu 

estabelecer bases sólidas para o crescimento 

do negócio nos próximos anos. ao mesmo 

tempo, aprofundamos o processo de 

incorporação das práticas de gestão em linha 

com o modelo corporativo da isa e com o 

valor de busca da excelência. 

os resultados financeiros alcançados refletem 

esse posicionamento. a receita operacional 

bruta totalizou r$ 1.904,8 milhões em 2009, 

um crescimento de 5,7% em relação a 2008. 

o ebitda atingiu r$ 1.361,4 milhões, resultado 

3,4% superior ao registrado no ano anterior, 

com taxa média de crescimento (cagr), desde 

2007, de 9,8%. 

os investimentos em 2009 totalizaram  

r$ 557,3 milhões, dos quais r$ 211,6 milhões 

foram destinados a projetos de aumento da 

capacidade, construção de novas linhas de 

transmissão e instalação de equipamentos 

nas subestações. ao todo, energizamos 

54 projetos e instalamos 492 km de novas 

linhas. para 2010, os desafios continuam e 

temos a previsão de investir r$ 311,8 milhões 

na realização de 198 obras, sendo 96 com 

previsão de energização.

um dos destaques do ano foi a boa aceitação 

do mercado à emissão de debêntures realizada 

pela cteep. os recursos captados, no valor 

de r$ 548,6 milhões, foram utilizados na 

recomposição do caixa da companhia, em 

aportes de capital nas subsidiárias e na 

realização de investimentos em reforços nos 

ativos de transmissão.

o alto grau de eficiência operacional também 

foi outro ponto forte do período. Mantivemos 

desempenho superior frente ao mercado em 

relação aos principais indicadores do setor: o 

índice de energia não suprida ficou em 0,94 x 10-5 

e a disponibilidade de ativos, acima de 99,91%. 
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não temos dúvida de que participação dos nossos 

colaboradores foi fundamental para a conquista 

destes resultados. Mais integrados e conscientes 

do posicionamento estratégico da empresa e 

da real importância da participação de cada um 

para o crescimento do negócio, os nossos 1.400 

colaboradores fizeram a diferença com seu 

conhecimento e capacidade de superar desafios. 

por isso, queremos desenvolver cada vez mais 

o potencial humano da cteep. uma ação nesse 

sentido é o projeto gestão do conhecimento, 

que facilitará a troca de informações e boas 

práticas entre os colaboradores, disseminando 

conhecimento e garantindo a competitividade 

do negócio. 

com este desempenho, a cteep encerra 

em 2009 um ciclo virtuoso de crescimento, 

que terá continuidade em 2010. além de 

consolidar as realizações promovidas no 

ano, continuaremos evoluindo na mesma 

velocidade da última década.  

Queremos crescer com qualidade, confiabilidade 

e eficiência, garantindo o nível de serviços 

oferecidos aos nossos clientes. esses são os 

diferenciais que fazem da cteep uma referência 

no setor elétrico e na área de transmissão. e é a 

partir deles que continuaremos trabalhando para 

superar os desafios que ainda estão por vir.  

acreditamos que 2010 será um ano de 

consolidação da trajetória pautada pela 

excelência de nossa empresa. nesse sentido, 

continuaremos focados na busca por 

resultados sustentáveis e na qualidade na 

prestação de nossos serviços. 1.1, 1.2gri
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  presente eM 12 estados 
brasileiros, a cteep é a 
principal concessionária 
privada de transMissão de 
energia elétrica do brasil. 



SOBRE O 
RELATÓRIO

pelo segundo ano consecutivo, a cteep – companhia de transmissão de energia elétrica paulista –  

divulga seu relatório anual e de sustentabilidade, de acordo com as diretrizes internacionais da global 

reporting initiative (gri), em seu nível de aplicação c. esta edição também segue as recomendações 

do novo modelo aneel (agência nacional de energia elétrica) para elaboração de relatório anual 

de responsabilidade socioambiental das empresas de energia elétrica. a companhia apresenta seus 

resultados anualmente e a última edição do relatório foi publicada em março de 2009. 3.2, 3.3gri

as informações apresentadas abrangem os resultados econômico-financeiros, sociais e ambientais 

das operações mantidas pela cteep no brasil, relativas ao período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de 

dezembro de 2009. 3.1, 3.6gri

os dados operacionais e financeiros, bem como as comparações que se referem ao mesmo período 

de 2008 – exceto onde estiver indicado de outra forma – são apresentados com base em números 

consolidados e em reais, conforme a legislação societária vigente, e foram submetidos à auditoria 

externa da priceWaterhousecoopers auditores independentes. os dados sociais e ambientais foram 

apurados internamente e não foram submetidos à verificação externa. 3.7, 3.9, 3.13gri

os números relativos à performance operacional da companhia, aos investimentos e à rap (receita 

anual permitida) referem-se apenas à cteep e, portanto, não incluem as participações das empresas 

parceiras nas seguintes concessões: ienne (interligação elétrica norte e nordeste), pinheiros 

(interligação elétrica pinheiros), serra do Japi (interligação elétrica serra do Japi), iesul (interligação 

elétrica sul), ieMadeira (interligação elétrica do Madeira) e ieMg (interligação elétrica de Minas 

gerais), que entrou em operação em dezembro de 2009. 3.8, 3.10, 3.11gri

o processo de desenvolvimento e definição do conteúdo deste relatório é coordenado pelas áreas 

de comunicação, gestão estratégica e pela diretoria financeira e de relações com investidores, com 

o envolvimento de colaboradores de diversas áreas e níveis da companhia, sendo que a validação 

final das informações envolve o presidente, diretores e gerentes. com a aplicação do modelo gri, 

a cteep espera reforçar o relacionamento com todos os seus públicos de interesse: colaboradores, 

clientes, fornecedores, acionistas e investidores, estado e sociedade. 3.5gri

informações adicionais e esclarecimentos sobre este relatório podem ser feitos pelos seguintes 

canais de comunicação: 3.4gri

informações gri:    informações relações com investidores:

www.cteep.com.br     www.cteep.com.br/ri 

cteep@cteep.com.br     ri@cteep.com.br

(11) 3138-7205     (11) 3138-7557 



a cteep – companhia de transmissão de energia 

elétrica paulista é a principal concessionária 

privada de transmissão de energia elétrica do 

brasil. com capacidade instalada de 43.223 Mva 

(Mega volt ampére), transmite 30% da energia 

elétrica produzida no brasil e 60% da energia 

consumida na região sudeste, o que corresponde 

a quase 100% do consumo no estado de 

são paulo. seus principais clientes são outras 

concessionárias de serviço público de energia. 

2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7gri

com ativos próprios e por meio de subsidiárias 

e participações, a cteep está presente em 12 

estados brasileiros (rio grande do sul, santa 

catarina, paraná, são paulo, Minas gerais, 

rondônia, Mato grosso, Mato grosso do sul, 

goiás, tocantins, Maranhão e piauí). sediada 

na cidade de são paulo, possui cinco regionais, 

todas instaladas em cidades paulistas (bauru, 

cabreúva, Jupiá, são paulo e taubaté); um centro 

de operação de transmissão (cot), em Jundiaí 

(sp); e um centro de operação de retaguarda 

(cor), em cabreúva (sp). sua infraestrutura é 

formada por uma rede com 12.271 km de linhas 

de transmissão, 18.698 km de circuitos, 2.488 km 

de cabos de fibra ótica e 105 subestações, com 

tensão até 550 kv. 2.2, 2.3, 2.4, 2.8gri

em 2009, a receita operacional bruta totalizou  

r$ 1.904,8 milhão, com receita operacional 

líquida de r$ 1.649,2 milhão e lucro líquido 

de r$ 828 milhões. considerando as 

subsidiárias e participações, ao final do ano, 

os ativos totais da companhia somavam 

r$ 6.320,1 milhões e o patrimônio líquido,  

r$ 4.185,3 milhões.  2.8gri

a cteep é controlada, desde junho de 2006, pela 

isa, um dos maiores grupos de transmissão de 

energia da américa latina, que detém 89,40% 

dos papéis com direito a voto, o equivalente a 

37,5% do capital total da companhia. primeira 

empresa de energia elétrica de são paulo a aderir 

ao nível 1 de governança corporativa da bovespa, 

a cteep encerrou 2009 com valor de mercado de  

r$ 7.796,5 milhões, 24,3% superior em relação a 

2008 (r$ 6.463,3 milhões). 2.6, 2.8gri  
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em 2009, a companhia arrematou o lote 

serra do Japi – se Jandira e salto, em leilão 

promovido pela aneel. em conjunto com outras 

empresas, a cteep também possui participação 

em empreendimentos arrematados em leilões 

promovidos pela aneel em 2006, 2007 e 2008. 

a participação da companhia nestas subsidiárias 

constituídas para a prestação dos serviços públicos 

de transmissão de energia elétrica é de: 100% 

na pinheiros (interligação elétrica pinheiros); 

100% na iesul (interligação elétrica sul), 51% na 

ieMadeira (interligação elétrica Madeira), 25% 

na ienne (interligação elétrica norte e nordeste) 

e 60% na ieMg (interligação elétrica de Minas 

gerais), que entrou em operação durante o ano 

de 2009. 2.3, 2.9gri

a sustentabilidade do negócio é garantida pela 

adoção das melhores práticas de governança 

corporativa e pela postura ética e transparente 

que a cteep procura manter com os grupos 

de interesse: 1.400 colaboradores, clientes, 

fornecedores, acionistas e investidores, estado 

e sociedade. 

Missão 4.8gri

expandir, operar e manter sistemas de 

transmissão de energia elétrica, com excelência 

na prestação de serviços, satisfação dos clientes, 

sustentabilidade ambiental, retorno adequado aos 

acionistas e contribuição para o desenvolvimento 

econômico e social da comunidade.

Visão 4.8gri

em 2016, a cteep será a principal empresa não 

estatal do setor de transmissão de energia do 

brasil, com receita equivalente a r$ 3,5 bilhões, 

dos quais 25% originados em operações fora do 

estado de são paulo.

VALoRes 4.8gri

 Ética

 Responsabilidade social

 inovação 

 excelência 
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por meio de suas filiais e subsidiárias, a isa 

conta com importantes projetos em sistemas 

de infraestrutura linear que impulsionam o 

desenvolvimento no continente. as atividades da 

empresa estão focadas nos negócios de transporte 

de energia elétrica, operação e administração 

de Mercados, transporte de telecomunicações, 

construção de projetos de infraestrutura e 

concessões viárias. 

as infraestruturas lineares da isa se estendem 

de cidade em cidade, de país a país, de ponto 

a ponto, contribuindo para o desenvolvimento 

dos habitantes da colômbia, brasil, peru, chile, 

bolívia, equador, panamá e américa central. 

ao final de 2009, a companhia registrou 

faturamento de us$ 1,6 bilhão e os ativos 

superaram a marca de us$ 8,3 bilhões. 

sua estratégia é focada na busca por novas 

oportunidades na região, sustentada pela 

diversificação de mercados, setores e divisas, e no 

incremento de margens a partir de uma operação 

eficiente, uma sólida estrutura de capital e 

relações construtivas com os órgãos reguladores. 

TRAnspoRTe de eneRgiA eLéTRiCA 

a isa expande, opera e mantém sistemas de 

transmissão de energia em alta voltagem. para 

isso, conta com as seguintes empresas: isa e 

transelca, na colômbia; isa perú, red de 

energía del perú – rep e consórcio transMantaro, 

no peru; isa bolívia, na bolívia; no brasil, possui as 

subsidiárias companhia de transmissão de energia 

elétrica paulista – cteep (adquirida por meio de 

seu veículo de investimento isa capital do brasil), 

além de outras empresas e investimentos por 

meio da cteep.

adicionalmente, possui participação acionária de 

11,11% na empresa proprietária de rede – erp, 

que constrói o siepac (sistema de interconexão 

elétrica dos países da américa central) e 

compartilha com a empresa de transmissão 

elétrica s.a. – etesa a propriedade sobre a 

interconexão elétrica colômbia-panamá – icp. 

ISA
coM 38.551 kM de circuitos de alta tensão, a 
isa é a Maior transportadora internacional 
de eletricidade da aMérica latina. 
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graças aos 38.551 km de circuitos de alta tensão 

com que operam suas empresas, a isa é hoje a 

maior transportadora internacional de eletricidade 

da américa latina. 

opeRAção e AdMinisTRAção de MeRCAdos

por meio de sua filial XM – compañia de expertos 

en Mercados, a isa é responsável pela operação 

do sin (sistema interconectado nacional), pela 

administração do MeM (Mercado de energia 

atacadista) na colômbia e pelas transações 

internacionais de eletricidade (tie) com o equador. 

a XM aplica sua experiência em outros mercados, 

como o de gás e o de derivados financeiros, 

e conta com um portfólio especializado em 

consultoria e capacitação, que oferece a empresas 

latino-americanas. 

TRAnspoRTe de TeLeCoMuniCAções 

com a sua filial internexa, mobiliza sinais 

mediante infraestrutura de conectividade em 

telecomunicações, que integram dois ou mais 

pontos graças ao suporte da fibra ótica, da 

transmissão via satélite e de micro-ondas. a 

internexa atende a empresas de telecomunicações 

e do setor energético e conta com investimentos 

no equador por meio da transnexa. no peru, 

opera com a internexa. 

como portador de portadores (carry of carries), 

a internexa acessa uma rede de fibra ótica de 

10.848 km, que une colômbia, equador, peru 

e venezuela. a essa rede se somarão, em 2010, 

outros 1.815 km no peru e no chile, para 

totalizar uma infraestrutura de conectividade em 

telecomunicações de 12.663 km. 

ConsTRução de pRojeTos de inFRAesTRuTuRA 

a isa oferece a suas filiais, subsidiárias e terceiros, 

soluções integrais para o desenvolvimento de 

projetos de linhas e subestações de transmissão 

de energia e montagem de cabos de fibra ótica, 

de acordo com suas necessidades. esse negócio 

se desenvolve por meio da isa na colômbia 

e da companhia pdi no peru (proyectos de 

infraestructura del peru). 

ConCessões ViáRiAs 

ao final de 2009, a isa formalizou sua entrada 

no negócio de concessões viárias após fechar um 

acordo com a empresa cintra infraestructuras de 

españa, para aquisição de 60% da participação 

acionária que esta companhia tem na cintra 

chile – principal operador do setor viário chileno, 

com 907 km de rodovias. a essa negociação foi 

somada a assinatura de um contrato administrativo 

com o instituto nacional de concessões (inco) da 

colômbia para desenvolver o projeto rodovias da 

Montanha, formado por quatro corredores viários 

que terão uma extensão aproximada de 1.251 km. 
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PRINCIPAIS INDICADORES – CTEEP
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Resultados (RS milhões) 2007 2008 2009 

Receita Bruta 1.563,29 1.802,44 1.904,8

Receita Líquida 1.315,41 1.564,07 1.649,2

Lucro Bruto 1.002,26 1.252,62 1.301,44

ebitda 1.128,90 1.316,70 1.361,4

Lucro Líquido 855,5 827,1 828,0

Valor Adicionado Líquido 1.408,10 1.522,01 1.681,00

margens (%) 
Margem Bruta 64,1 69,5 68,3

Margem ebitda 85,8 84,2 82,5 

Margem Líquida 65,0 52,9 50,2

Indicadores financeiros (R$ milhões) 
Ativo total 5.130,10 5.669,60 6.320,08

patrimônio líquido 3.948,80 4.103.3 4.185,3

dívida Líquida 341,3 733,8 1.006,2

dívida Líquida/ebitda (vezes) 0,3 0,7 0,8

Indicadores de mercado
Quantidade de ações negociadas (mil) 97.314 161.173 197.794

Volume financeiro negociado (R$ mil) 2.177.821 3.164.810 2.486,032

Cotação de fechamento pn (R$) 38,7 42 51,7

Lucro líquido por ação (R$/mil ações) 5,73 5,54 5,49

Valor de mercado (R$ mil) 5.568.382 6.463.297 7.796.477

Montante de proventos (dividendos e jCp) (R$ mil) 822,495 734.900 705,87*

* proventos referentes ao ano de 2009 e distribuídos até 20/4/2010



pRinCipAis indiCAdoRes – CTeep
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a atuação da cteep é pautada pelo 

aprimoramento organizacional contínuo, que se 

traduz pela adoção de critérios de transparência 

e segurança na divulgação de informações e pelo 

compromisso ético mantido com o mercado, 

acionistas e investidores. 

primeira companhia do setor de energia elétrica 

no estado de são paulo a aderir ao nível 1 de 

governança corporativa da bovespa, a cteep 

integra o igc, índice que reúne empresas com 

ações diferenciadas de governança corporativa, 

e é a única empresa de transmissão de energia 

a fazer parte do ibovespa, o mais importante 

indicador do desempenho médio das cotações do 

mercado brasileiro de ações. 

desde 2002 conta com uma política de divulgação 

de ato ou fato relevante, aprovada pelo conselho 

de administração, que estabelece regras para 

a divulgação e manutenção de sigilo sobre 

informações relevantes. além disso, em 2009, deu 

início ao processo de elaboração de um código de 

governança corporativa, que será formado por 

políticas de divulgação, de negociação, além do 

código de ética, que já está sendo desenvolvido 

e regulamentará a conduta dos colaboradores 

no relacionamento com a companhia e demais 

públicos de interesse. 4.6gri

como reconhecimento aos seus esforços 

para manter padrões elevados de governança 

corporativa, a cteep recebeu, em 2009, o prêmio 

abrasca de criação de valor, com destaque para a 

liquidez de suas ações, a distribuição de proventos 

aos acionistas e ao atendimento da área de 

relações com investidores. 2.10gri  

ReLAções CoM inVesTidoRes 

para manter seus acionistas, investidores e o 

mercado sempre informados sobre o desempenho 

do negócio, a cteep conta com uma diretoria 

financeira e de relações com investidores que 

coordena o desenvolvimento de diversos canais 

de comunicação. além de manter um site na 

internet específico para atender à demanda de 

informações de investidores e analistas, durante 

o ano foram promovidos três non deals roadshow 

nacionais; 190 reuniões na sede da companhia, 

três teleconferências de resultados trimestrais e 

mais de 2.000 atendimentos por e-mail e telefone. 

o destaque foi a realização do 1º encontro com 

analistas, em que foram discutidos os detalhes da 

nova resolução homologatória nº 843 da aneel, 

que estabelece a rap para o ciclo 2009/2010. 

gOvERNANçA CORPORATIvA
a cteep foi a priMeira coMpanhia do setor de 
energia elétrica no estado de são paulo a 
aderir ao nível 1 de governança da bovespa. 
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ConseLho de AdMinisTRAção 

o conselho de administração é o fórum central 

de decisão e definição da orientação geral dos 

negócios da cteep, com foco na criação de valor 

para os acionistas. é constituído por dez membros: 

um presidente, um vice-presidente e oito 

conselheiros, dentre os quais um independente. 

4.1, 4.2, 4.3gri  

compete ao órgão eleger os membros da 

diretoria; fiscalizar a gestão do negócio; avaliar 

o relatório da administração, as demonstrações 

financeiras e as contas da diretoria; aprovar os 

planos e orçamentos econômico-financeiros e de 

execução de obras preparados pela diretoria; e 

escolher e destituir auditores independentes. 

em conformidade com as melhores práticas 

de governança corporativa, o presidente do 

conselho de administração não integra a 

diretoria executiva. as reuniões ordinárias são 

realizadas conforme datas previstas no calendário 

anual aprovado na primeira reunião de cada 

exercício social ou, extraordinariamente, mediante 

convocação do presidente ou solicitação da maioria 

de seus membros. em 2009, foram promovidas 

quinze reuniões, sendo seis presenciais e nove por 

comunicação eletrônica. 4.1, 4.2gri

ConseLho FisCAL

de caráter permanente, é formado por cinco 

conselheiros efetivos e cinco suplentes, eleitos 

para mandato de um ano, com a participação de 

representantes dos acionistas minoritários. 

é responsável por fiscalizar os atos dos 

administradores e verificar o cumprimento dos 

seus deveres legais e estatutários; opinar sobre 

o relatório anual da administração; analisar o 

balancete e demais demonstrações financeiras 

elaboradas periodicamente pela companhia; 

e examinar e opinar sobre as demonstrações 

financeiras do exercício social. em 2009, o 

conselho fiscal reuniu-se 12 vezes, sendo cinco 

reuniões presenciais e sete por comunicação 

eletrônica. 4.1gri  

diReToRiA 

é constituída por cinco membros, sendo um 

presidente e quatro diretores, eleitos pelo 

conselho de administração para um período de 

três anos. além de atuar como um importante 

canal de recomendações ao conselho de 

administração, cabe à diretoria a gestão do 

negócio; a administração do dia a dia operacional 

da empresa, com foco na busca por resultados, 

em linha com as diretrizes estabelecidas pelo 

conselho de administração; e a prática de todos 

os atos necessários ao funcionamento regular da 

sociedade. 4.1, 4.4gri
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APRESENTAçãO



CoMiTês 

a cteep mantém dois comitês, que tem 

por objetivo principal apoiar o conselho de 

administração nos assuntos relacionados 

em suas áreas específicas de atuação.  

4.1, 4.4gri

CoMiTê de AudiToRiA inTeRnA 

composto por cinco membros, sendo um auditor 

corporativo do grupo isa e quatro representantes 

do conselho de administração, é responsável por 

fortalecer o sistema de controle interno, a gestão 

de riscos e as práticas de governança corporativa 

da companhia; aumentar a efetividade da função 

de auditoria interna e avaliar o seu desempenho; 

aprovar o plano anual de auditoria interna 

e supervisionar o seu cumprimento; avaliar o 

desempenho da auditoria interna e dos auditores 

independentes e assegurar a implementação 

dos planos de melhoramento que resultem 

das recomendações emitidas nos relatórios de 

auditoria interna e externa. o presidente e o 

gerente de auditoria interna da cteep participam 

das reuniões como convidado permanente e 

secretário técnico, respectivamente. em 2009, o 

comitê de auditoria reuniu-se sete vezes. 

CoMiTê de ReMuneRAção 

é formado por três membros, eleitos pelo 

conselho de administração. compete ao órgão 

acompanhar, analisar e propor ao conselho de  

administração temas relacionados à remuneração 

dos diretores e conselheiros, indicação de membros 

para a diretoria, cargos e salários, política salarial, 

remuneração variável, participação nos lucros e 

resultados (plr) e acordo.

APRESENTAçãO

José Eduardo 
de Souza da 
Subestação 
Taquaruçu
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  os resultados financeiros 
alcançados refleteM os 
avanços estratégicos e 
operacionais conQuistados 
pela coMpanhia no ano. 



a atuação da cteep é direcionada pela adoção de 

um modelo de gestão estratégica integrado entre 

todas as empresas do grupo. por isso, a companhia 

mantém uma estratégia focada na solidez dos 

aspectos financeiro, de eficiência e competitividade, 

e no crescimento do negócio a partir da otimização 

dos ativos existentes, da participação em leilões de 

novas linhas de transmissão e da avaliação constante 

das oportunidades de aquisição no mercado. 

esse posicionamento é viabilizado pela adoção 

de um conjunto de ações e ferramentas, entre 

elas, o Mapa estratégico, concebido a partir da 

metodologia balanced scorecard (bsc). além de 

permitir o entendimento dos objetivos estratégicos 

e sua relação de causa e efeito, o bsc possibilita 

o acompanhamento equilibrado da evolução da 

estratégia, por meio de iniciativas estratégicas (ies) 

agrupadas em quatro perspectivas: financeira, 

clientes e Mercado, produtividade e eficiência, e 

aprendizado e desenvolvimento. 

em seu terceiro ano de aplicação, o conceito de 

iniciativas estratégicas consolidou-se como uma 

importante ferramenta para que a cteep possa 

conquistar os objetivos estratégicos do negócio 

e alcançar sua visão. em 2009, das 32 iniciativas 

definidas para o ano, 98% foram cumpridas. 

esse desempenho é fruto do amadurecimento do 

conceito entre os colaboradores, das melhorias no 

processo de gestão das ies e da participação ativa e 

próxima da diretoria com os resultados alcançados. 

em 2009, diante do cenário futuro no setor elétrico, 

a cteep promoveu o ciclo de planejamento 

estratégico para o triênio 2010/2012, que 

culminou com a atualização do mapa estratégico 

e a definição de três frentes de atuação para os 

próximos anos: 

  garantir recursos financeiros e desenvolver 

alianças que agreguem valor para crescer 

com foco em aquisições, reforços e conexões 

articulados com a estratégia da isa;

  Manter os níveis de excelência na operação e 

manutenção do sistema, aplicando as melhores 

práticas de gestão, conservando custos 

eficientes e dando subsídio técnico à renovação 

da concessão;

  atuar de forma proativa nos âmbitos regulatório 

e setorial, além de avançar no atendimento dos 

compromissos assumidos com os demais grupos 

de interesse, no contexto de responsabilidade 

social empresarial.

o processo de definição das iniciativas estratégicas 

para 2010 contou com a participação ativa dos 

colaboradores. em 2009, foram promovidas 

reuniões com representantes de todas as áreas 

para definir as prioridades estratégicas da empresa 

para os próximos anos. 

gESTãO ESTRATégICA
a atuação da cteep é aMparada pela 
adoção de iniciativas estratégicas Que 
perMiteM à coMpanhia alcançar sua visão  
e os obJetivos do negócio. 
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em 2009, o investimento total da cteep em 

seus ativos existentes, corporativo, capitalização 

de pessoal e aportes nas subsidiárias foi de 

r$ 557,3 milhões. 

INvESTImENTOS E PERSPECTIvAS
investiMentos direcionados principalMente 
para proJetos de auMento da capacidade, 
construção de novas linhas de transMissão e 
instalação de eQuipaMentos nas subestações.
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R$ milhões 2009 

Corporativo 16,7

Reforço Tipo 1 151,6

Reforço Tipo 2 31,2

novas Conexões 28,8

pMT 38,6

pMis 11,3

Capitalização de pessoal (mão de obra) 7,3

projeto Telecom 40,5

Aporte nas subsidiárias 231,3

Total 557,3

inVesTiMenTos 2009

os projetos implantados pela empresa integram 

o plano de expansão da transmissão (pet), que 

engloba um conjunto de obras planejadas para 

serem implantadas nos próximos cinco anos. essas 

obras podem ser:

  tipo 1 (reforços a serem implantados mediante 

autorização específica da aneel, com rap pré-

definida);

  tipo 2 (reforços implantados mediante autorização 

da aneel, porém, nesse caso, a rap é incorporada 

na próxima revisão tarifária); 

  conexão (reforços realizados para ligar 

consumidores livres e usinas de biomassa). 

em 2009, por meio de resoluções autorizativas 

editadas pela aneel ou de contratos de conexão 

ao sistema de transmissão (cct) assinados 

com clientes livres, a cteep energizou 54 

empreendimentos, sendo 14 na rede básica e 

40 nas dits, que representaram 492 km de novas 

linhas (entre recapacitação, recondutoramento e 

reconstrução), 217,5 Mva de transformadores, 

410 Mvar de bancos de capacitores e 200 Mvar 

de bancos de reatores. 
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os destaques do período foram a conclusão das 

obras do vale do paraíba e a complementação 

às obras de fechamento do complexo Jupiá. 

durante o ano, também foram concluídas 

duas obras de conexão de biomassa (gasa  

e cerradinho). 

Subestação Tensões (kv) 
Acréscimo de Capacidade de 

Transformação (mvA)

Cerquilho 88-13,8 12,00

Mogi Mirim ii 138-13,8 18,75

Botucatu 230-138 150,00

scharlau 230-138 63,00

Total 243,75

ACRésCiMo de CApACidAde de TRAnsFoRMAção

tais empreendimentos – que corresponderam a 

investimentos de r$ 214,4 milhões, desembolsados 

ao longo dos últimos três anos – agregam maior 

confiabilidade e eficiência ao sistema interligado 

brasileiro. os projetos representam r$ 30 milhões 

de receita anual permitida.

Linha de Transmissão Tensão (kv) Nº de Circuitos Acréscimo de Linhas de Transmissão (km)

s.L. Campos – Taubaté 230 1 34,7

ilha solteira – jales 138 2 111,0

Taubaté – Aparecida 230 2 41,5

jupiá – Valparaíso 138 2 47,0

Mogi (F) – s. j. Campos C1 230 1 49,4

pres. prudente – Capivara 138 2 53,0

Aparecida – s. Cabeça 230 1 41,5

Andradina – Valparaíso 138 2 63,2

Mogi (F) – s. j. Campos C2 230 1 50,0

Total 491,3

ACRésCiMo de LinhAs de TRAnsMissão

outro ponto fundamental no desempenho da 

cteep em 2009 foi a antecipação de grande 

parte das obras. nos seis primeiros meses do 

ano, a maioria das obras previstas para serem 

entregues no período foi antecipada em um, 

dois e até quatro meses. a antecipação das 

obras trouxe consequências positivas para o 

desempenho da empresa, pois entregar uma 

obra antes do prazo significa adiantar a entrada 

de receita advinda com a rap (receita anual 

permitida), e para a sociedade, que se beneficia 

do incremento de capacidade.

DImENSãO ECONômICA
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Obra Descrição Data de energização Antecipação

se Assis 
Instalação de disjuntor 440 kv para manobra do Reator 

2.440 kv (LT 440 kv Capivara – Assis) e barra de 
transferência para inserção automática da fase reserva.

03/fev/09 2 meses

se água Vermelha
Instalação de um banco de reatores de barra 500 kv, 

200 mvAr, respectiva fase reserva de 66,67 mvAr  
e bays associados.

03/maio/09 1 mês

se sumaré
Instalação de dois bancos de capacitores 138 kv, 50 

mvAr cada e bays associados
26/abr/09 1 mês

se scharlau
Instalação do transformador 230/138 kv, 63 mvA e 

devidas conexões, para CEEE – RS.
04/mar/09 2 meses

se Mogi Mirim iii 
Instalação de dois bays 138 kv para LT 138 kv 

mogi mirim III – Jaguariúna
28/jun/09 1,5 mês

se Cabreúva

Substituição de um disjuntor 440 kv e TC’s associados 26/fev/09 1 mês

Instalação de um banco de capacitores 138 kv,  

50 mvAr e bays associados
01/fev/09 4 meses

se Bom jardim

Instalação de um banco de capacitores 88 kv,  

50 mvAr e bays associados.
8/mar/09 2 meses

Substituição de dois disjuntores 88 kv, TC´s e 

seccionadores 88 kv associados.
26/abr/09 2 meses

oBRAs AnTeCipAdAs 

* todas são obras autorizadas pela aneel.

para dar continuidade à sua estratégia de 

crescimento, além dos investimentos promovidos 

na rede já existente, a cteep também investe na 

aquisição de lotes de novas linhas de transmissão 

leiloados pela aneel, reforçando sua presença em 

são paulo e ampliando sua atuação para outras 

regiões do brasil. em leilão promovido pela aneel 

em maio de 2009, a companhia arrematou 

quatro lotes, incluindo as subestações Jandira e 

salto, no estado de são paulo. 

peRspeCTiVAs 

no início do ano, foi registrada uma ligeira retração 

no consumo de energia elétrica – reflexo direto 

dos impactos sofridos pela economia brasileira em 

razão da crise mundial vivida a partir de meados de 

2008. no entanto, os meses seguintes indicaram 

recuperação do consumo, constatada a partir da 

quebra do recorde de demanda máxima do sistema 

interligado nacional (sin), no valor de 2,83% de 

acréscimo ao recorde anterior ocorrido em 2008.

DImENSãO ECONômICA
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as perspectivas para o setor de transmissão de 

energia elétrica no brasil são promissoras. dados 

do estudo da empresa de pesquisa energética 

(epe), publicado em 2009, apontam o acréscimo 

de 51,5% na capacidade de geração de energia 

no período 2007 a 2017, para atender à constante 

demanda de crescimento do país. nesse mesmo 

período, para escoar a energia produzida, a epe 

estima o acréscimo de 36.387 km de linhas de 

transmissão e de 71.357 Mva de transformação. 

diante desse cenário, o estudo prevê investimentos 

de r$ 39 bilhões em novas linhas de transmissão 

e subestações.

em 2010, a expectativa é que aneel promova a 

licitação de dez novas subestações e quatro linhas 

de transmissão, que totalizam cerca de 800 km de 

extensão de linhas e 1.700 Mva de transformação. 

a cteep continuará atenta às oportunidades 

que ofereçam sinergias, complementaridade e 

vantagens competitivas ao negócio. ciente da 

importância de sua atuação para o desenvolvimento 

do país, a companhia promoverá um crescimento 

sustentável, com o menor impacto possível ao 

meio ambiente, respeitando as comunidades 

onde está inserida. 

a empresa conta com um plano de investimentos 

que destinará r$ 1.910,6 milhões no período de 

2010 a 2012. esses recursos têm como premissa 

buscar apoio financeiro de diferentes fontes para 

financiar seus investimentos, seja nos projetos de 

reforços, novas conexões, manutenção (pMt e 

pMis) e telecom, bem como nos aportes em suas 

subsidiárias, e não consideram aquisições nos 

futuros leilões.

Próprio 2010 2011 2012

Corporativo 7,3 7,2 6,2

Reforços Tipo 1 218,4 243,7 206,9

Reforços Tipo 2 47,5 68,3 47,8

novas Conexões 45,9 2,4 23,3

pMT 36,9 41,1 37,4

pMis 37,9 47,2 37,9

projeto Telecom 35,0 0 0

Capitalização pessoal 12,7 13,3 13,9

Subtotal Próprio (A) 441,7 423,2 373,4

Aporte nas Subsidiárias 2010 2011 2012

ieMg 2,7 0 0

ienne 39,9 0 0

pinheiros 105,6 0 0

iesul 37,2 9,4 0

ieMadeira 129,7 204,3 47,9

serra do japi 37 58,6 0

Subtotal Subsidiárias (B) 352,1 272,3 47,9

TOTAL (A + B) 793,8 695,5 421,3

pLAno de inVesTiMenTos pLuRiAnuAL pARA o TRiênio 2010/2012 (eM R$ MiLhões)

DImENSãO ECONômICA
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o plano de investimentos 2010/2012 acompanha 

o plano de expansão da transmissão da cteep, 

o pet/cteep, que engloba um conjunto de obras 

planejadas para serem implantadas nos próximos 

cinco anos. somente com o pet, a empresa 

destinará r$ 348 milhões em 2010. entre as 

96 obras previstas para conclusão em 2010, os 

destaques são: 

  conclusão da se água vermelha, energizada 

em janeiro de 2010;

  conjunto de obras para instalação da se araras, 

empreendimento da subsidiária interligação 

elétrica pinheiros, arrematado em junho de 2008;

  conjunto de obras para instalação da se atibaia, 

empreendimento da subsidiária interligação 

elétrica pinheiros, arrematado em junho de 2008;

  recapacitação das lts poços de caldas – são João 

da boa vista ii e Mogi guaçu i – são João da boa 

vista ii, o que permitirá maior fluxo de energia; 

  atendimento de carga para a indústria solvay 

(se solvay);

  diversos reforços no sistema de potência, como 

a instalação de equipamentos do sistema de 

proteção e controle para prevenir eventuais falhas 

(transformadores de potência, transformadores 

de corrente, relés e disjuntores). 

com o objetivo de ampliar e reforçar a capacidade 

do sistema de transmissão, essas obras buscam 

atender ao crescimento do mercado consumidor 

de energia elétrica, às necessidades de escoamento 

da energia produzida até os centros de consumo e 

aos intercâmbios de energia entre os subsistemas 

do sistema interligado nacional (sin).

DImENSãO ECONômICA
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um dos desafios da cteep em 2009 foi garantir 

o pleno funcionamento de seu sistema de 

transmissão em um ano atípico, marcado pela 

ocorrência de fatores adversos como a redução 

no crescimento do país em decorrência da crise 

mundial, a perturbação no sistema em 10 de 

novembro e a grande incidência de chuvas e de 

descargas atmosféricas. 

apesar desse cenário, a cteep registrou 

desempenho expressivo, mantendo o alto grau de 

eficiência operacional, com redução nos níveis de 

custo e incremento nos resultados dos indicadores 

de qualidade. essas conquistas são fruto das 

melhorias introduzidas nos sistemas de operação 

e manutenção, que permitiram à cteep alcançar 

números significativos no ano: 

 disponibilidade de ativos acima de 99,95%;

  duração equivalente da interrupção (dreQ) 

caiu entre 2008 e 2009 de 5,5444 minutos 

para 4,0294 minutos, em situação de carga 

que permaneceu praticamente estável no 

estado de são paulo, porém com condições 

atmosféricas muito mais severas.

diante dessas conquistas, o resultado do índice de 

energia não suprida (iens) – que corresponde à 

relação entre a energia não atendida e o montante 

total que foi atendido –, um dos mais importantes 

indicadores utilizados para analisar o desempenho 

das empresas do setor de transmissão de energia 

elétrica, por demonstrar o nível de atendimento ao 

mercado, encerrou 2009 em 0,94 x 10-5, ou seja, 

um valor 41% menor que o verificado em 2008.

DESEmPENhO OPERACIONAL
a cteep Manteve o alto grau de eficiência operacional, 
coM redução nos níveis de custo e increMento nos 
resultados dos indicadores de Qualidade. 

LinhAs de TRAnsMissão
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em julho de 2009, a aneel concedeu uma 

bonificação à companhia de r$ 2,8 milhões, 

em razão do baixo índice de parcela variável, 

que mede a indisponibilidade dos equipamentos 

(0,13% da companhia contra 0,53% da média 

do setor). 

durante o ano, foram promovidas ainda 

diversas atividades de operação e Manutenção 

relacionadas à melhoria e confiabilidade do 

sistema, entre elas: 

siCAR 

em 2009, foi concluído o processo de 

implantação do sicar (sistema integrado de 

coleta automática de registros), um sistema 

digital que disponibiliza, de forma rápida,  todos 

os dados de uma perturbação no sistema elétrico 

ao centro de operação de bom Jardim. de posse 

dessas informações, os operadores são capazes 

de fazer uma análise do ocorrido e devolver os 

equipamentos afetados à operação, no menor 

tempo possível. 

MAnuAL uniFiCAdo de opeRAção e MAnuTenção 

e pRogRAMA de exCeLênCiA TéCniCA 

em 2009, foi desenvolvido e consolidado o 

Manual unificado para operação e Manutenção 

segura, que estabelece as premissas básicas 

de segurança que devem ser observadas nas 

atividades de Manutenção e operação do 

sistema elétrico de transmissão e que, aliado 

ao programa de excelência técnica, garante a 

máxima condição de segurança para as atividades 

de operação e manutenção. 

ModeRnizAção do sisTeMA de TeLeCoMuniCAções 

com investimentos totais de r$ 65 milhões, a 

cteep iniciou o projeto de digitalização do seu 

sistema de telecomunicações, que envolve a 

troca de equipamentos analógicos por digitais 

e propiciará, após sua conclusão no primeiro 

semestre de 2010, maior confiabilidade e 

agilidade no monitoramento dos ativos de 

transmissão da companhia.

digiTALizAção de suBesTAções 

concluído o projeto de digitalização da se 

Mongaguá, iniciativa inédita baseada nos 

conceitos da norma iec 61850, a subestação 

recebeu novos sistemas de proteção, medição, 

comandos, controles e supervisão, amparados 

por normas internacionais do protocolo de 

comunicação aberto, que propicia uma operação 

mais confiável e segura. durante o ano de 

2009, também foi iniciada a digitalização das 

subestações de Mairiporã, porto ferreira e 

Jaguari, com investimento total de r$ 8 milhões 

e conclusão prevista para 2010.
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MAnuTenções pRogRAMAdAs 

no início de 2009, foi implantado o conceito 

de manutenção com programação centralizada 

voltada para a execução de serviços nas 

subestações. um dos diferenciais da manutenção 

programada é o fato de ela ser realizada em todo 

o bay (conjunto de equipamentos responsáveis 

por fazer a conexão entre a linha de transmissão 

e a subestação), e não apenas de acordo com a 

periodicidade de intervenção de cada equipamento 

que compõe o bay, como anteriormente. o novo 

processo, que é totalmente integrado ao sap, 

também garante maior controle da manutenção, 

otimização da mão de obra e melhor gestão dos 

desligamentos em virtude da parcela variável. o 

objetivo principal é garantir que todos os serviços 

programados sejam concluídos dentro dos prazos 

previstos, observando as especificidades de 

cada área e garantindo total segurança para os 

colaboradores e para a instalação. 

CenTRALizAção de ALMoxARiFAdos 

em 2009, a cteep terceirizou o processo de 

armazenamento e distribuição de materiais 

provenientes de seus 15 almoxarifados. 

a terceirização desse serviço faz parte de 

uma iniciativa estratégica que prevê ainda 

a centralização, em até dois anos, de todos 

os almoxarifados em um único centro de 

distribuição com uma área de 12 mil metros 

quadrados, localizado em bauru, que foi 

totalmente remodelado.

ao transferir para uma empresa especializada a 

responsabilidade da gestão dos almoxarifados, a 

companhia garante benefícios como: redução 

de custos, racionalização dos inventários e 

agilidade nas entregas. além disso, permite que 

a área de operações – até então responsável 

por essa atividade – fique mais focada em sua 

atividade-fim.
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os comentários da administração sobre o 

desempenho econômico-financeiro e o resultado 

das operações devem ser lidos em conjunto com 

as demonstrações financeiras auditadas. as 

alterações nas práticas contábeis introduzidas 

pelas leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, pelos 

pronunciamentos emitidos pela comissão de 

valores Mobiliários (cvM) e pelo comitê de 

pronunciamentos contábeis (cpc) não produziram 

impactos na comparabilidade dos resultados 

apresentados a seguir.

ReCeiTA opeRACionAL BRuTA

a receita operacional bruta aumentou 5,7%, 

atingindo r$ 1.904,8 milhões em 2009 

(r$ 1.802,4 milhões em 2008), em decorrência, 

substancialmente, do crescimento de 5,6% 

verificado na receita de uso da rede elétrica, 

que reflete o reajuste anual pelo igp-M do ciclo 

2008/2009.

deduções dA ReCeiTA

as deduções da receita operacional aumentaram 

7,8%, totalizando r$ 255,6 milhões em 2009 contra 

r$ 237,1 milhões em 2008, isso devido ao aumento 

de 12,9% nos encargos regulatórios, decorrente 

do saldo maior a aplicar nos projetos de pesquisa 

e desenvolvimento. o crescimento nos encargos 

regulatórios foi combinado com o aumento de 0,1% 

em tributos sobre a receita, decorrente do ajuste 

referente ao ativo regulatório registrado em 2008.

ReCeiTA opeRACionAL LíQuidA

a receita operacional líquida da cteep totalizou 

r$ 1.649,2 milhões em 2009, um crescimento 

de 5,4% em relação ao mesmo período de 2008. 

a taxa média anual de crescimento, desde 2007 

(cagr – compound annual growth rate), foi 

de 12,2%.

ANáLISE DO DESEmPENhO  
ECONômICO-fINANCEIRO (mD&A)

eM 2009, a receita operacional bruta 
totalizou r$ 1.904,8 Milhão, coM receita 
operacional líQuida de r$ 1.649,2 Milhão e 
lucro líQuido de r$ 828 Milhões.
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CusTos dos seRViços dA opeRAção e  

despesAs opeRACionAis

os custos dos serviços da operação e despesas 

gerais e administrativas tiveram aumento de 

17,8%, alcançando r$ 505,5 milhões em 2009, 

frente aos r$ 429,0 milhões em 2008. esse 

desempenho decorre, substancialmente, do 

incremento de 8,1% das despesas com pessoal 

combinado com a redução de 19,7% no ganho 

atuarial dos planos de pensão e previdência e com 

o aumento de 17,1% em serviços de terceiros.

o aumento das despesas de pessoal reflete, 

principalmente, o dissídio de 6,2% concedido em 

agosto de 2009, retroativamente a junho de 2009.

a redução do ganho atuarial dos planos de 

pensão e previdência decorre da diferença no 

ganho atuarial apurado em 2009.

o aumento em serviços de terceiros é resultado do 

aumento com manutenção de linhas de transmissão 

e subestações, de serviços de limpeza e higienização 

de ambientes e de consultoria tributária.

eBiTdA

o ebitda totalizou r$ 1.361,4 milhões em 2009, 

com margem ebitda de 82,5%, mantendo 

desempenho praticamente estável em relação a 

2008 (ebitda de r$ 1.316,7 milhões, com margem 

ebitda de 84,2%).

eBiTdA (R$ MiLhões) e MARgeM eBiTdA (%)
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ResuLTAdo FinAnCeiRo

o resultado financeiro atingiu despesa de r$ 266,8 

milhões em 2009, com redução de 6,0% em relação 

a 2008 (r$ 284,0 milhões), devido ao aumento dos 

juros sobre capital próprio e dos encargos sobre 

a dívida (notas promissórias e parcelamento de 

impostos), parcialmente compensado pelo aumento 

dos juros ativos decorrentes da atualização dos 

créditos tributários.

iMposTo de RendA e ConTRiBuição  

soCiAL soBRe o LuCRo 

as despesas com imposto de renda e contribuição 

social aumentaram 3,6%, somando r$ 268,1 

milhões em 2009 contra r$ 258,7 milhões em 

2008. a taxa efetiva de imposto de renda e 

contribuição social foi de 31,7% em 2009, 

comparado a 30,6% em 2008.

LuCRo LíQuido

em decorrência dos eventos acima expostos, 

o lucro líquido do exercício manteve-se 

praticamente estável em relação a 2008, ao 

atingir r$ 828,0 milhões.

esTRuTuRA de CApiTAL

a cteep, em linha com a estratégia de otimização 

da estrutura de capital, obteve recursos para o 

financiamento de seu crescimento por meio de 

fontes competitivas no mercado.

ao final de 2009, a dívida total consolidada da 

companhia era de r$ 1.048,4 milhões e a dívida 

líquida, de r$ 1.006,2 milhões, o que representa 

uma relação dívida líquida/ebitda de 0,76 vezes.

do total da dívida, 52,9% referem-se a 

empréstimos contratados com o bndes e 46,8% 

são oriundos de emissões de notas promissórias 

de curto prazo e instituições financeiras privadas, 

ambas indexadas ao cdi, sendo que o restante 

provém de outras fontes.

o passivo circulante consolidado, de r$ 1.259,8 

milhões, embora superior ao ativo circulante de 

r$ 688,1 milhões, é absorvido pela forte geração 

de caixa da companhia. também como estratégia 

de realocação de dívida para longo prazo, ocorreu 

a bem sucedida emissão de debêntures, em 

dezembro de 2009.

FLuxo de CAixA

a informação encontra-se disponível na página 

17 do anexo demonstrações financeiras.

Renata e 
Evanete, 

colaboradoras 
na Sede



DImENSãO ECONômICA

29
RELATÓRIO ANUAL E DE 

SUSTENTABILIDADE 2009

disTRiBuição do VALoR AdiCionAdo – dVA ec1gri

em 2009, o valor adicionado pela cteep totalizou 

r$ 1.681 milhões, um incremento de 10,4% em 

relação a 2008. desse total, r$ 783 milhões referem-

se ao pagamento para proventos aos acionistas 

na forma de dividendos e juros sobre o capital 

próprio; r$ 573 milhões foram destinados para 

pagamentos ao governo, como impostos, taxas e 

contribuições federais, estaduais e municipais; e  

r$ 102 milhões foram destinados ao pagamento 

de salários e benefícios aos colaboradores.

Mais informações encontram-se disponíveis na 

página 19 do anexo demonstrações financeiras.

Oziel Cordeiro da Silva, 
colaborador CTEEP no 
Centro de Operação 
de Retaguarda
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ouTRAs inFoRMAções FinAnCeiRAs 

em 2009, a companhia foi autuada pela 

aneel,conforme descrição abaixo:  

  auto de infração nº 035/2009. fiscalização de 

perturbação caracterizada pelo desligamento 

em parte do sistema de transmissão em razão 

de falha apontada na subestação bandeirantes, 

ocasionando interrupção parcial de carga na 

cidade de são paulo. Multa de r$ 1.785.457,35.

  auto de infração nº 076/2009 – infração pelo 

não atendimento do prazo de entrada em 

operação comercial previsto na resolução nº 

352/05, em relação às obras de reconstrução e 

recapacitação das linhas de transmissão em 230 

kv do vale do paraíba. Multa de r$ 930.419,08.  

pr9gri

  em 2009, a cteep não recebeu nenhum tipo de 

ajuda financeira do governo. ec4gri  

outros indicadores
2009

R$ mil
%

2008
R$ mil

investimentos

“expansão da distribuição / Transmissão (expansão reforço)" 327.200

outros indicadores

Receita operacional Bruta (R$) 1.904.795 5,68 1.802.439

deduções da Receita (R$ Mil) -255.558 7,81 -237.055

Receita operacional Líquida (R$ Mil) 1.649.237 5,36 1.565.384

“Custos e despesas operacionais do serviço (R$ Mil)" -505.484 17,83 -428.991

Resultado do serviço (R$ Mil) 1.143.753 0,65 1.136.393

Resultado Financeiro (R$ Mil) -266.853 -6,03 -283.968

outras despesas, líquidas -31.162 378,61 -6.511

Resultado de equivalência -262 0,00 0

iRpj / CssL (R$ Mil) -268.067 3,60 -258.747

Reversão jCp 250.610 4,47 239.898

Lucro Líquido (R$ Mil) 828.019 0,12 827.065

juros sobre o Capital próprio (R$ Mil) 250.610 4,47 239.898

dividendos distribuídos (R$ Mil) 532.569 7,59 495.002

“Riqueza (valor adicionado líquido) por empregado (R$ Mil)" 1.084 -3,64 1.125

“Riqueza (valor a distribuir) por Receita operacional (%)" 88,3% 4,51 84,4%

eBiTdA (R$ Mil) 1.361.443 3,40 1.316.680

Margem do eBiTdA (%) 82,5% -2,02 84,2%

Liquidez Corrente 0,57 -25,97 0,77

Liquidez geral 0,78 -10,34 0,87

“Margem Bruta (lucro líquido / receita operacional bruta) (%)" 0,43 -6,52 0,46

“Margem Líquida (lucro líquido / receita operacional líquida) (%)" 0,50 -5,66 0,53

“Rentabilidade do patrimônio Líquido  
(lucro líquido / patrimônio líquido (%)"

0,20 0,00 0,20

estrutura de Capital 0,00

    Capital próprio (%) 81,7% -2,27 83,6%

    Capital de terceiros oneroso (%) (empréstimos e financiamentos) 18,3% 11,59 16,4%

indiCAdoRes eConôMiCos



gESTãO E COmPETIvIDADE
a cteep diferencia-se pela adoção de uM 
Modelo de gestão integral, por seu sisteMa 
de gestão da Qualidade, pelo prograMa 
de pesQuisa e desenvolviMento e pelos 
investiMentos eM tecnologia da inforMação. 

para garantir o cumprimento de sua estratégia de crescimento, a cteep investe na gestão da qualidade, 

na inovação de processos e na adoção das melhores práticas empresariais. esses são os ativos intangíveis 

que capacitam a companhia para a criação de valores que possam ser percebidos por todos os seus 

públicos de interesse.

FeRRAMenTAs e pRáTiCAs de gesTão 

para garantir consistência e alinhamento aos 

seus objetivos de crescimento, a cteep adota 

um modelo de gestão integral, que busca 

a excelência de sua atuação nos aspectos 

operacionais e de gestão (gerência do dia a dia), 

estratégicos (direcionamento estratégico) e de 

recursos humanos (transformação cultural). esse 

modelo é suportado pela utilização das seguintes 

metodologias gerenciais: 

  balanced scorecard (bsc) – norteia o processo 

de definição das iniciativas estratégicas 

desenvolvidas pela companhia; 

  planejar, desenvolver, controlar e ajustar 

(pdca) – os conceitos do pdca são aplicados 

na estrutura de gerência do dia a dia para 

aprimorar os processos diários, em busca de 

resultados e da consolidação da cultura de 

melhoria contínua.

Indica a direção que a Empresa deve seguir

ModeLo de gesTão inTegRAL dA CTeep

Aprimora 

processos 

do dia a dia 

para atingir 

resultados

Identifica habilidades 

e comportamentos 

que devem ser 

desenvolvidos

Direcionamento 
Estratégico

Gerência do
Dia a dia

Transformação
Cultural
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entre as diversas iniciativas desenvolvidas durante 

o ano, com foco no aperfeiçoamento da gestão 

de processos e da organização empresarial, os 

destaques foram: 

nova estrutura organizacional – durante 

o ano, a cteep promoveu mudanças em sua 

estrutura organizacional. uma delas culminou 

com uma troca de áreas: o departamento Jurídico 

saiu da diretoria administrativa e foi para a 

presidência. na rota inversa, o departamento 

de desenvolvimento organizacional saiu da 

presidência e passou a fazer parte da diretoria 

administrativa. dessa forma, a estrutura 

organizacional da cteep ficou alinhada ao 

modelo de gestão da isa, em que a área 

administrativa é focada em três áreas de atuação: 

gestão humana, gestão tecnológica e gestão 

organizacional. 

alinhada à estratégia de crescimento do negócio, 

foi criada a gerência de desenvolvimento de 

novos negócios – en. vinculada à diretoria de 

empreendimentos – nova área responsável pelo 

planejamento, gerenciamento e identificação de 

novas oportunidades de negócio como aquisições, 

participação em leilões, desenvolvimento de 

novas empresas, alianças estratégicas e fusões, 

fornecendo suporte necessário ao processo 

decisório dos novos negócios. 
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portfólio de programas corporativos – durante 

o ano, foi implantada a primeira fase do portfólio de 

programas corporativos. o objetivo dessa iniciativa 

é filtrar e priorizar os projetos desenvolvidos pelas 

áreas, além das iniciativas estratégicas. para isso, 

foi utilizado um mecanismo de análise que avalia 

e define os projetos realmente prioritários para 

o negócio, que devem receber recursos para 

sua efetiva implantação. os mecanismos foram 

definidos corporativamente e cada área fica 

responsável pela qualificação dos seus respectivos 

projetos. a expectativa com essa iniciativa é reduzir 

orçamento, promover a integração de riscos e 

resgatar o foco das ações em sintonia com o 

alinhamento estratégico de 2010. 

gesTão dA QuALidAde 

em 2009, a cteep avançou na ampliação do seu 

sistema de gestão da Qualidade – sgQ, com a 

certificação de 100% dos processos da diretoria 

de empreendimentos e também de 100% dos 

processos do departamento de Manutenção da 

diretoria de operações. 

na Manutenção, o desenvolvimento do escopo 

da certificação – Manter o sistema elétrico da 

cteep – contou com o envolvimento de vários 

colaboradores, que contribuíram para a criação 

de documentos e registros.  a preparação para a 

certificação foi iniciada em março e, durante sete 

meses, foram realizadas auditorias internas que 

contribuíram para corrigir e alinhar os registros e 

documentos frente ao escopo mais abrangente, 

bem como identificar o grau de conformidade do 

sistema associado aos processos da manutenção. 

a área de empreendimentos buscou a certificação 

para o escopo gerir empreendimentos do sistema 

de transmissão de energia elétrica. para atender aos 

requisitos da norma, foram criados documentos e 

registros, dentre eles os fluxos de processos. após 

a implantação do sgQ, foram realizadas auditorias 

internas com o objetivo de verificar a aderência do 

sistema aos requisitos da norma. 

durante o ano, também foram promovidas 

outras iniciativas em busca da padronização de 

procedimentos e da excelência no desenvolvimento 

das atividades, tais como: diagnóstico do impacto 

da implantação da ohsas 18.000 (saúde e 

segurança); mapeamento dos processos da 

diretoria financeira, com vistas à certificação iso 

9000 e análise da implantação de um sistema de 

gestão integrado (iso 27.000). 
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colaborador do 
Departamento 
Regional Jupiá, 

em atividade 
de manutenção 

de torres



pesQuisA e desenVoLViMenTo 

a importância estratégica dos programas de 

p&d e o lançamento, em 2008, do novo Manual 

do programa de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico do setor de energia elétrica da 

aneel mobilizaram mudanças significativas no 

processo de definição dos temas de pesquisa 

que serão desenvolvidos nos próximos anos, 

propiciando maior alinhamento aos objetivos 

estratégicos da cteep.

implantado desde 2001, o programa de p&d da 

cteep soma mais de 70 projetos encerrados, que 

culminaram com o pedido de quatro patentes e 

um registro de software. neste período foram 

investidos mais de r$ 23 milhões em projetos 

concluídos ou em desenvolvimento. 

em janeiro de 2009, foram implantados dez 

projetos novos pertencentes ao ciclo 2006/2007, 

aprovados pela aneel em novembro de 2008. 

dentre eles, destacam-se projetos que buscam 

inovação em equipamentos para manutenção 

de linhas e subestações. em setembro de 2009, 

foram também implantados dois projetos novos, 

nos moldes do novo Manual da aneel. 

são inúmeros os benefícios advindos do 

programa de p&d, propiciando um ambiente 

favorável à busca por soluções inovadoras e 

proporcionando ao grupo de colaboradores da 

cteep a oportunidade de desenvolver projetos 

em parceria com os melhores pesquisadores das 

melhores instituições do país, criando chance 

de crescimento e qualificação profissional pela 

aquisição constante de conhecimento.
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Ciclo R$ milhões

2001/2002 3,21

2002/2003 3,56

2003/2004 2,21

2004/2005 4,43

2005/2006 5,11

2006/2007  
(iniciado em janeiro de 2009)

4,78

Subtotal Projetos (finalizados ou 
em andamento)

23,30

inVesTiMenTos eM pRojeTos de p&d

para fomentar propostas para os próximos ciclos, 

em 2009 foi realizado o Workshop de p&d, 

que reuniu mais de 140 participantes, entre 

colaboradores e representantes de universidades, 

centros de pesquisa, laboratórios, fornecedores 

e empresas do setor. ao todo, 12 projetos de 

pesquisa, pertencentes aos ciclos 2004/2005 e 

2005/2006, foram divulgados no evento, que 

destacou-se por uma série de fatores: 
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o sap oferece uma visão global dos processos, 

contribuindo para a integração das áreas, além de 

permitir que as pessoas otimizem suas tarefas e 

organizem melhor o seu dia a dia. 

alinhada ao sap (com a utilização do banco de 

dados), a ferramenta de bi (business inteligence) 

também foi implantada durante o ano nas áreas 

de operação e Manutenção, com a emissão 

de relatórios em tempo real que atendem às 

necessidades de análise de informação para 

tomada de decisões.

durante o ano, foi desenvolvido ainda o 

processo de reestruturação da transnet, que, 

segundo diagnóstico de avaliação dos meios 

de comunicação interna realizado em 2009, é 

o meio de comunicação mais utilizado pelos 

colaboradores para se informarem sobre a 

empresa. no início do 2010, a nova transnet 

entrou no ar com uma identidade visual mais 

moderna e novas funcionalidades, entre elas mais 

agilidade, conteúdo personalizado para cada uma 

das regionais, integração de sistemas, novo portal 

dos colaboradores e conteúdos atualizados em 

tempo real. 

a companhia investiu também na construção de um 

novo data center em bom Jardim (sp), que oferece 

maior segurança e capacidade de processamento de 

dados, além de redução de custos. 

o comprometimento com a inovação permitiu à 

cteep conquistar o segundo lugar na categoria 

serviços públicos da premiação 100 + inovadoras 

de 2009, promovida pela revista information 

Week. 2.10gri

  a qualidade dos trabalhos e o caráter inovador 

dos projetos de pesquisa apresentados;

  a apresentação dos projetos concluídos em 

estandes, ao invés de palestras, facilitou a 

troca de experiências e informações entre 

autores e visitantes;

  o formato inovador, com a realização de fóruns 

de discussão em torno de temas apresentados 

para a próxima captação de projetos de p&d, 

permitiu que os participantes se informassem 

e tirassem dúvidas sobre os temas publicados, 

visando à elaboração de propostas mais 

consistentes com as necessidades e expectativas 

da cteep;

  entre as propostas recebidas nos fóruns 

de discussão, um dos destaques foi os 16 

projetos com foco em responsabilidade social 

empresarial (rse), o que levou a empresa a 

incluir dois projetos sobre rse no próximo ciclo.

TeCnoLogiA dA inFoRMAção 

contribuir com os objetivos estratégicos do 

negócio pelo uso da tecnologia, essa é a missão 

da área de tecnologia da informação na cteep. 

em 2009, foram promovidas diversas ações em 

linha com esse posicionamento.

um dos destaques foi a implantação do sap, que 

entrou em operação a partir de janeiro de 2009. 

após quase um ano de trabalho, a cteep finalizou 

o processo de implementação dessa ferramenta, 

que vai racionalizar e melhorar a qualidade e a 

segurança dos procedimentos internos. 



NOSSAS AçõES COmO INvESTImENTO
eM sua priMeira eMissão de debêntures, a cteep 
captou r$ 548,6 Milhões, utilizados eM aportes 
nas subsidiárias, na recoMposição do caiXa e 
eM reforços nos ativos de transMissão.

com ações preferenciais listadas na bolsa de valores 

de são paulo (bM&fbovespa), a cteep integra o 

ibrX – índice brasil, que mede o retorno de uma 

carteira composta por 100 ações selecionadas 

entre as mais negociadas na bovespa; e o ivbX2, 

que mensura o retorno de uma carteira constituída 

exclusivamente por papéis emitidos por empresas 

de excelente conceito entre os investidores. 

MeRCAdo de CApiTAis 

diante do fim da crise econômica mundial, a cautela 

do mercado e a aversão a riscos presenciada em 

2008 diminuíram. essa reversão de cenário em 2009 

teve impacto positivo no desempenho do ibovespa 

(índice que mede o retorno de uma carteira teórica 

integrada pelas ações que representaram 80% do 

volume transacionado na bolsa), que apresentou 

crescimento de 82,66% no ano. 

apesar desse cenário, as ações de empresas 

do setor de energia mantiveram desempenho 

significativo, como demonstra o iee (índice 

de energia elétrica), cujo incremento foi de 

59,09%. as ações ordinárias (trpl3) registraram 

valorização de 19,76% e as preferenciais 

(trpl4), de 23,21%, encerrando o ano cotadas a  

r$ 54,00 e r$ 51,75, respectivamente. 

durante o ano, foram realizados 197.794 

negócios com as ações preferenciais da cteep 

listadas na bolsa, um crescimento de 22,9% em 

relação a 2008. o volume total negociado foi de 

r$ 2.486 milhões. as ações foram negociadas em 

100% dos pregões da bovespa, com free-float 

de 27%. ao final do ano, o valor de mercado da 

cteep era de r$ 7,8 bilhões.
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AdRs

a cteep participa do programa patrocinado 

de american depositary receipts (adr) nível 1 

lastreados em ações ordinárias e preferenciais. 

nos estados unidos, a instituição depositária é o 

bank of new York Mellow. no brasil, o banco itaú 

s.a. é a instituição custodiante das ações lastro 

desses adrs (um depositary share para cada ação 

de ambas as classes). em 2009, a base acionária 

era composta por 2.041.296 adrs, referentes às 

ações preferenciais, e 23.699 adrs, referentes às 

ações ordinárias.

ReMuneRAção Aos ACionisTAs

em 2009, a cteep distribuiu r$ 783,2 milhões 

em dividendos aos acionistas, o que corresponde 

a 94,5% do lucro líquido do período. 

eMissão púBLiCA de deBênTuRes 

em dezembro de 2009, a cteep finalizou o 

processo de sua 1ª emissão de debêntures. foram 

subscritas e integralizadas 54.860 debêntures 

simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária, em duas séries, todas nominativas 

e escriturais, com valor nominal de r$ 10.000,00, 

perfazendo o montante de r$ 548.600.000,00. a 

emissão foi aprovada nas reuniões do conselho 

de administração de 30 de setembro e 14 de 

dezembro de 2009. os recursos foram utilizados, 

principalmente, para a recomposição do caixa da 

companhia em função dos aportes de capital 

realizados na ienne e pinheiros e, também, para 

a realização de investimentos em reforços nos 

ativos de transmissão. 

DImENSãO ECONômICA
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Eduardo da
Silva Oliveira,
colaborador

da Divisão de
Gestão da

Manutenção,
em atividade de

manutenção



gesTão de RisCos 

para se prevenir de fatores que podem interferir 

na administração do negócio, a cteep adota 

instrumentos de análise que permitem identificar e 

minimizar o impacto de variáveis no desempenho 

de suas operações. disseminado entre todas as 

empresas do grupo isa, esse processo segue a 

metodologia de gestão integral de riscos (gir).

 

na cteep, a implementação da gir também 

está alinhada às diretrizes de sua política para 

gestão integral de riscos. o modelo é baseado 

na utilização da ferramenta enterprise risk 

Management (erM), que integra todas as 

informações da companhia para identificar os 

riscos inerentes ao negócio e propor ações em 

busca do gerenciamento dos riscos em todos os 

processos (as chamadas medidas administrativas), 

num ciclo contínuo. 

o processo de implantação da metodologia e 

a validação do mapa de riscos da cteep foram 

concluídos em 2008. para garantir e acompanhar 

a aplicação da gir, foi criada, no mesmo ano, 

uma equipe de gerenciamento integral de riscos, 

que atua como articuladora dos procedimentos e 

metodologias relacionados à gestão de riscos. 

em 2009, esse grupo foi responsável por analisar 

os fatores de risco identificados na fase inicial do 

processo e promover workshops com gerentes, 

para discussão e avaliação dos cenários de riscos e 

os impactos em suas respectivas áreas de atuação 

– o que culminou com a validação de 20 riscos e 

292 medidas administrativas, que serão revisadas 

e ajustadas periodicamente. 

paralelamente, também foi desenvolvido um 

trabalho de disseminação da cultura de gestão 

de riscos na empresa, com reuniões em todas 

as regionais para apresentar a metodologia gir 

e, juntamente com os colaboradores, identificar 

novas medidas administrativas que podem 

contribuir para o processo de gestão de riscos. 

gESTãO DE RISCOS E  
CONTROLES INTERNOS

eM busca de Maior segurança e efetividade, 
a coMpanhia segue a Metodologia de gestão 
integral de riscos e adota sisteMas eficazes de 
controle interno. 
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ConTRoLes inTeRnos

a cteep considera o controle interno como 

elemento estratégico fundamental para assegurar 

o alcance de resultados e garantir o controle 

efetivo de suas operações. para isso, conta com 

uma política de controle interno, concebida 

a partir das diretrizes do grupo isa, que trata 

dos processos adotados para garantir o controle 

efetivo de suas operações. 

esses mecanismos de supervisão são baseados 

na análise de riscos e nos quatro elementos que 

compõem a metodologia internacional do coso 

(committee of sponsoring organizations of the 

treadway commission), conforme exemplos abaixo:

  Monitoramento – fortalecimento do controle 

interno, com as atividades de auditoria interna 

e externa, que fazem recomendações para a 

melhoria do sistema de controle interno; 

  informação e comunicação – estruturação da 

informação gerencial, desenvolvimento da nova 

intranet e implantação do sap;

  atividades de controle – certificações nas iso’s  

9001 e 140011 e melhoria dos processos;

  administração de riscos – implementação da 

segunda fase de gestão de riscos;

  ambiente de controle – desenvolvimento do 

código de ética e fortalecimento do capital 

humano. 

em 2009, para disseminar o conceito de 

controles internos entre os colaboradores, 

foram promovidos workshops em todas as 

regionais, que contaram com a participação de 

160 pessoas.
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Maria Claudia, 
Wilson, Renata 
e Vivian, 
colaboradores 
da Sede.



DImENSãO 
SOCIAL

  na cteep, o conceito de responsabilidade 
social eMpresarial está alinhado 
coM os obJetivos estratégicos de 
cresciMento do negócio. 



desde que incorporou o conceito de 

responsabilidade social empresarial (rse) em sua 

estratégia de negócio, a cteep procura manter 

o alinhamento das iniciativas nessa área com os 

objetivos estratégicos de crescimento do negócio 

e com os compromissos assumidos com seus 

grupos de interesse: colaboradores, clientes, 

fornecedores, acionistas e investidores, estado e 

sociedade. 4.14gri

em linha com as melhores práticas adotadas 

pelo mercado, também procura seguir modelos 

referenciais como os indicadores ethos, o ise 

(índice de sustentabilidade empresarial) da 

bovespa (bolsa de valores de são paulo) e gri 

(global reporting initiative). 

em 2009, a empresa deu início ao processo de 

construção de suas diretrizes de atuação em 

rse, para garantir um maior alinhamento entre 

os objetivos estratégicos do negócio e a busca 

por projetos que transmitam sua identidade 

corporativa nas áreas de educação, Meio ambiente, 

solidariedade e infraestrutura básica. esse processo 

contou com a participação de colaboradores de 

diferentes níveis hierárquicos (diretores, gerentes 

e coordenadores), representando as diversas áreas 

envolvidas no relacionamento com os grupos de 

interesse. 4.15gri

a partir das informações levantadas, surgiram 

propostas de melhoria e adaptações nas 

iniciativas atuais, bem como sugestões de novos 

projetos. além disso, como resultado final, foram 

definidas as diretrizes de atuação em rse para 

cada grupo de interesse. em 2010, os projetos 

serão estruturados em linha com esse novo 

posicionamento, para garantir maior alinhamento 

com o modelo de atuação social do grupo isa 

e uma padronização mais efetiva entre as ações 

desenvolvidas pela cteep nessa área.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
a cteep definiu coMproMissos coM seus 
pÚblicos de interesse e incorporou 
ferraMentas de gestão para Monitorar  
os avanços.
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MApeAMenTo dos gRupos de inTeResse

o relacionamento da cteep com seus stakeholders é pautado por princípios de ética, responsabilidade 

social e comunicação transparente. o engajamento com os diversos grupos de interesse é estabelecido 

por meio de canais de comunicação e atendimento, pesquisas, participação em eventos, divulgação do 

desempenho de seus negócios etc. 4.15, 4.16gri

FornecedoresClientes

Sociedade

Colaboradores

CTEEP

Acionistas
e Investidores

Estado

Construir relações de
confiança e transparência
através da equidade de
informações e regras claras
nos processos de compras
de bens e serviços.

Respeitar os Direitos Humanos;
prestar serviços com qualidade
e eficiência; fornecer informação
de interesse público e contribuir
para o desenvolvimento sustentável 
e para o bem-estar social. 

Respeitar e promover
o Estado de Direito.

Relações sustentáveis,
qualidade e custos

competitivos e
comunicação confiável.

Contribuir para o
desenvolvimento integral
de seus colaboradores
e valorizar sua contribuição.

Crescimento com
rentabilidade 
e geração de valor.
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Stakeholders Ações de relacionamento e comunicação 

Colaboradores

Canais de comunicação: Revista 1ª Linha e Transnet

Encontros gerenciais, para alinhamento das lideranças com a estratégia do negócio

Roadshows, para apresentação dos resultados da Companhia

Campanhas de comunicação sobre os projetos em andamento na Empresa

Pesquisa de Clima e Cultura

Clientes

Pesquisa de Satisfação de Clientes

Plano de melhoria na gestão de Clientes

Ouvidoria

Telefone direto para atendimento a clientes

Fornecedores

Encontro com fornecedores

Avaliação de fornecedores

Prêmio fornecedores CTEEP 

Acionistas e investidores

Website específico de Relações com Investidores

E-mail direto para comunicação com a área de RI

Realização de reuniões APImEC e teleconferências trimestrais

Publicações legais – relatórios gerenciais trimestrais e anuais enviados à Cvm e à Bovespa

Publicações espontâneas – Relatório Anual e de Sustentabilidade

estado
Participação em entidades de classe do setor

Participação em fóruns e comitês setoriais

sociedade Patrocínio de projetos culturais e sociais 

DImENSãO SOCIAL

gRupos de inTeResse e CoMpRoMissos CTeep



COLABORADORES
o relacionaMento da cteep coM seus 
colaboradores é pautado pelo interesse 
da coMpanhia eM contribuir para o 
desenvolviMento integral dos profissionais. 

a cteep encerrou 2009 com 1.375 colaboradores (sem considerar terceiros e aposentados por invalidez), 

sendo 100% abrangidos por acordos de negociação coletivo. do total 111 atuam em cargos de gestão 

–  presidência, diretoria, gerência e coordenação – e 1.264 são administrativos e técnicos operacionais. 

a empresa também conta com 25 contratados por prazo determinado, sendo cinco estagiários e 20 

aprendizes. la1, la4gri
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peRFiL dos CoLABoRAdoRes e gRupos ResponsáVeis peLA goVeRnAnçA CoRpoRATiVA la13gri

Colaboradores homens mulheres
abaixo de  

30 anos 
de 30 a  
50 anos

mais de  
50 anos

presidente 1 - - - -

diretores 4 - - 2 2

gerentes 22 4 - 20 6

Coordenadores 68 12 1 65 14

Administrativos 249 118 80 248 39

Técnicos operacionais 894 3 71 770 56

estagiários 4 1 5 - -

Aprendizes 16 4 20 - -

Totais 1.242 138 157 1.105 118

Comitês e Conselhos

Conselho de Administração 8 2 - 2 8

Conselho Fiscal 10 - - 2 8

Comitê de Auditoria interna 4 1 - 1 4

Comite de Remuneração 3 - - 1 2
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a companhia não contrata mão de obra infantil 

e exige, por meio de cláusula contratual, o 

mesmo posicionamento por parte de terceiros e 

fornecedores. além disso, apesar de não promover 

projetos específicos, a cteep não possui áreas sob 

sua influência com riscos significativos de trabalho 

forçado, escravo ou infantil. hr6, hr7gri

RoTATiVidAde 

segundo o acordo coletivo de trabalho (act) 

mantido com os sindicatos, a rotatividade de 

pessoal por iniciativa exclusiva da cteep não poderá 

ser superior a 30 colaboradores durante o período 

compreendido entre 1º de junho de 2009 e 31 de 

maio de 2010. a partir desta data, a rotatividade 

de pessoal passa a ser até 50 colaboradores 

por ano de vigência do act, sem considerar os 

profissionais admitidos após 31 de maio de 2006. 

em decorrência dessa medida, a empresa não faz 

a medição dos índices de rotatividade, que seriam 

impactados por esta diretriz e não retratariam a 

realidade sobre o tema. la2gri

ReMuneRAção e BeneFíCios 

em 2009, começou a ser aplicado o programa 

de gestão de cargos e salários, que permitiu 

verificar o grau de competitividade da cteep 

em relação ao mercado no que diz respeito a 

remuneração, benefícios e incentivos. a iniciativa 

culminou com a reestruturação dos cargos e 

funções existentes no modelo organizacional da 

companhia e o consequente enquadramento dos 

colaboradores na nova estrutura, que passou a ser 

composta por 378 cargos, sendo 24 executivos, 

229 universitários, 105 de nível médio/técnico e 

20 operacionais. 

DImENSãO SOCIAL

Angela 
Aparecida 

Amirat e Ana 
Carolina Silva 

Lourenço, 
colaboradoras 

da regional 
Cabreúva
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a política salarial adotada pela cteep, que 

inclui remuneração compatível com o grau de 

desenvolvimento dos profissionais, tem como 

referência o salário mínimo do estado de são 

paulo (r$ 510,00), sendo este o menor salário 

praticado pela empresa. ec5gri

os colaboradores contratados recebem vale 

refeição ou alimentação, cesta básica (para salários 

até r$ 3.794,00), vale transporte, assistência 

médica e assistência odontológica. os estagiários 

e aprendizes, por sua vez, são contemplados com 

seguro de vida. além disso, a companhia oferece 

aos seus colaboradores plano de previdência 

privada, que representa um importante suporte 

financeiro para a aposentadoria, com contribuições 

adicionais às do colaborador. possui ainda um 

plano de participação nos lucros e resultados 

(plr), com pagamento vinculado ao cumprimento 

das metas definidas para os indicadores técnicos/

qualidade e econômico-financeiros, e distribuição 

na seguinte proporção: 65% igual para todos e 

35% proporcional aos salários. la3gri

diVeRsidAde 

a cteep mantém o programa de inclusão de 

pessoas com deficiência, com o qual reitera o 

seu compromisso para a construção de uma 

cultura de respeito às diferenças, promovendo 

a diversidade. em 2009, foram contratadas 62 

pessoas com deficiências para compor o quadro 

efetivo de colaboradores. 

a cteep também adota o princípio de igualdade 

na remuneração para posições de mesmo valor, 

sem distinções entre homens e mulheres. 

DImENSãO SOCIAL

José Eduardo de
Souza, no painel

de controle, na
Subestação

Jupiá
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em 2009, o salário base médio para homens era 

de r$ 3.319,28 e o das mulheres, r$ 4.073,62. 

essa diferença nos valores é explicada pela maior 

quantidade de homens em relação às mulheres, 

sendo que os homens estão concentrados na área 

operacional e as mulheres, no administrativo. 

la14gri

pRogRAMA de esTágio

focado no desenvolvimento e na capacitação 

profissional e pessoal dos participantes, o 

programa de estágio cteep teve continuidade em 

2009, com a participação de 28 jovens e índice de 

efetivação de 50%.

durante o programa, o estagiário participa 

de treinamentos presenciais e de educação à 

distância, desenvolvimento de projetos individuais, 

avaliações periódicas e feedback do supervisor 

de estágio. entre os benefícios do programa, 

destacam-se a bolsa-auxílio com valores alinhados 

à média de mercado, vale refeição, vale transporte, 

seguro de vida, assistência médica e licença 

remunerada de 30 dias após um ano de estágio.

joVeM ApRendiz 

com o programa Jovem aprendiz, a cteep 

promove o desenvolvimento do espírito 

empreendedor e de competências profissionais 

que permitam aos jovens enfrentar os desafios 

profissionais com criatividade, autonomia e ética. 

a capacitação para o trabalho acontece na prática, 

simultaneamente à entrada do jovem aprendiz 

na empresa, onde ele tem a oportunidade de 

desenvolver suas competências a partir da vivência 

diária no ambiente corporativo. a empresa 

encerrou o ano com 20 jovens aprendizes, que 

atuam em diversas unidades da cteep.

CLiMA e CuLTuRA 

em 2009, a cteep realizou a terceira edição da 

pesquisa de clima, com percentual de participação 

de 94%. a iniciativa se consolidou como uma 

importante ferramenta para que a empresa pudesse 

conhecer a opinião dos colaboradores sobre o 

ambiente de trabalho, identificar pontos positivos e 

propor ações de melhoria no clima organizacional. 

durante o ano também foi aplicada, pela 

primeira vez na cteep, uma pesquisa de cultura, 

que registrou 90% de adesão por parte dos 

colaboradores, com o objetivo de medir a cultura 

organizacional existente na empresa. a partir 

dos dados levantados, será possível identificar 

as oportunidades de melhoria para assegurar a 

efetividade do modelo organizacional de acordo 

com as diretrizes do grupo isa. 

DImENSãO SOCIAL

Celso Cerchiari,
Erasmo Fontana,

Carlos Ribeiro, Kátia
Lixandrão, Bruno

Giacomini e Ronival
Lourenço Santos,
no encerramento
do programa de

estágios 2009
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TReinAMenTos 

promover o desenvolvimento integral de seus 

colaboradores, valorizando sua contribuição para 

o crescimento do negócio é um dos objetivos da 

cteep, que, em 2009, priorizou os investimentos 

em treinamentos focados no desenvolvimento 

da liderança. essa estratégia foi definida em 

função do grupo de gestores recém-promovidos 

e de profissionais contratados recentemente, 

oriundos de outros segmentos de mercado. além 

disso, um dos resultados da pesquisa de clima 

indicou a necessidade de desenvolvimento das 

competências gerenciais, com foco na gestão 

de pessoas e liderança. os demais colaboradores 

participaram de treinamentos focados em sua 

área de atuação e, além dos treinamentos 

obrigatórios e normativos, a empresa ofereceu 

oportunidades de qualificação, formação e 

atualização profissional.

presidente/diretores/gerentes/Coordenadores 1.268

Administrativos, técnicos operacionais, 
estagiários e aprendizes

46,87

MédiA de hoRAs de TReinAMenTo poR CATegoRiA 

FunCionAL la10gri   

adicionalmente, foram promovidas diversas ações 

de treinamento, formação e qualificação, visando 

ao aperfeiçoamento e à melhoria no desempenho 

dos colaboradores em suas atividades profissionais. 

entre treinamentos obrigatórios, normativos e de 

desenvolvimento, foram promovidas, no ano, 738 

turmas, que totalizaram 74.368 horas/aula, 6.005 

participações e uma média de 54 horas anuais de 

treinamento por colaborador. 

DImENSãO SOCIAL

eduCAção CoRpoRATiVA 

em 2009, foi implantado o projeto de modelagem 

estratégica de educação corporativa, que busca 

alinhar as ações de treinamento e desenvolvimento 

às competências requeridas pelo negócio e para 

o cargo. com essa iniciativa, a cteep oferece 

aos seus colaboradores ações de treinamento 

e capacitação para, dessa forma, qualificar os 

talentos existentes. 

a empresa também possui programas de 

incentivo à educação como graduação, cursos 

técnicos, pós-graduação e de idiomas. o subsídio 

financeiro para essas iniciativas beneficiou 281 

colaboradores em 2009. 

AVALiAção poR deseMpenho 

em 2009, a cteep incorporou um modelo de gestão 

de desempenho reconhecido internacionalmente, 

cujo objetivo principal é identificar e compreender 

a real contribuição de cada colaborador para as 

conquistas da organização. por meio do novo 

modelo, foi possível acompanhar a evolução do 

profissional e, a partir das informações levantadas, 

reconhecer o desempenho individual, propor 

melhorias e o desenvolvimento de habilidades. 

la11gri  

AVALiAção poR CoMpeTênCiA 

durante o ano, o projeto de avaliação por 

competência foi implementado para todos os 

colaboradores da cteep, como ampliação da 

iniciativa que ocorreu em 2008. a avaliação foi 

aplicada para diretores e gerentes. antes de fazer 

sua autoavaliação, cada executivo foi avaliado por 

dois pares e pelo seu superior imediato. com essa 

iniciativa, a empresa pode verificar a aderência 

do profissional ao cargo atual, com base em três 

competências do grupo isa e duas relacionadas 

obs. nas horas de treinamento não consideradas as 
categorias de conselho administrativo e fiscal.
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ao negócio de transporte de energia. relatórios 

foram emitidos e entregues ao profissional, 

que passou por uma sessão de feedback com 

consultoria especializada e foi estabelecido 

um plano de desenvolvimento individual para 

aprimorar as competências e necessidades de 

desenvolvimento. la11gri  

gesTão do ConheCiMenTo

para aprimorar sua capacidade de reter, 

compartilhar, disseminar e construir conhecimentos 

fundamentais para manter sua competitividade 

no mercado, a cteep iniciou o programa de 

gestão de conhecimento. essa ação reflete uma 

estratégia que assegura a criação de uma cultura 

voltada ao aprendizado e ao compartilhamento 

de conhecimentos entre todos. a Modelagem 

estratégica de gestão do conhecimento na cteep 

contempla a avaliação das características do 

negócio e o mapeamento e priorização das áreas 

de conhecimento críticas para definir as diretrizes 

estratégicas que apontam métodos e ferramentas 

de gestão do conhecimento. 

sAúde e seguRAnçA 

para preservar a saúde dos colaboradores, a 

cteep promove os exames de saúde ocupacional, 

que envolvem todos os acompanhamentos 

clínicos e laboratoriais, dos diversos aspectos 

da saúde humana. além dos exames periódicos 

obrigatórios, a empresa também investe na 

realização de atividades que visam ao bem-estar 

físico e emocional dos profissionais. 

um exemplo disso é o programa de Qualidade 

de vida, lançado em 2009 para despertar nos 

colaboradores a importância das atividades 

físicas em seu dia a dia. a iniciativa envolveu a 

distribuição de materiais com orientações e 

dicas de saúde, bem como o início do projeto de 

ginástica laboral nas dependências da empresa. 

a cteep disponibiliza a todos seus colaboradores 

a revista 1ª linha, com periodicidade bimestral e 

tiragem de 1.600 cópias, chegando à casa de cada 

colaborador. na revista, são tratados variados 

temas relacionados à empresa e, em 2009, foram 

abordados temas referentes à qualidade de vida, 

como a prática de atividades físicas, cuidados com 

a saúde feminina, imunização contra doenças, 

instituição da nova lei antifumo, semana da 

saúde e segurança do trabalho etc. la8gri  

DImENSãO SOCIAL

Claudinei da Silva e 
Luiz Alberto Dezan, 
colaboradores da 
Divisão de Gestão 
da Manutenção, 
em atividade de 
manutenção
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para incentivar a análise e discussão de questões 

relacionadas à saúde e segurança do trabalho, 

a cteep mantém uma comissão paritária entre 

empresa e sindicato. além disso, conta com um 

sistema de complementação salarial regressiva, 

aplicado em casos de afastamento por mais de 15 

dias por motivos de doenças relacionadas ou não 

ao trabalho. la9gri

Número de  
empregados  

próprios

Número de 
empregados 

representados em 
Comitês formais

Comitês  
formais

% Empregados 
representados por 

Comitês formais

2008 1.305 183 15 14%

2009 1.384 187 17 14%

Taxa de Lesões (TL) 3,38

número de Lesões 11

hhT (homem hora Trabalhado) 3257790

número de doenças ocupacionais 3257790

hhT 3257790

Taxa de dias perdidos (Tdp) 56,48

número de dias perdidos 184

sAúde e seguRAnçA – CipA la6gri

TAxA de ACidenTes poR FReQuênCiA e gRAVidAde la7gri

a cteep também apoia a participação dos 

colaboradores em comitês formais de segurança 

e saúde, que auxiliam no monitoramento e 

aconselhamento sobre programas de segurança e 

saúde ocupacional. em 2009, foram realizadas 204 

reuniões ordinárias mensais e 112 reuniões plenárias 

mensais promovidas pelas comissões internas e 

prevenção de acidentes (cipas). la6gri

* em 2009 iniciamos o controle efetivo da taxa de absenteísmo com a previsão de divulgação de resultados a partir do ano 2010.

DImENSãO SOCIAL
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além de investir na prestação de serviços com 

qualidade e a custos competitivos, a cteep 

procura manter um relacionamento transparente 

e sustentável com seus clientes. durante 

2009, a cteep manteve o atendimento de 15 

distribuidores, 17 geradores, incluindo usinas 

de biomassa, e três consumidores livres. com 

foco nesse posicionamento, a empresa promove 

anualmente uma pesquisa de satisfação de 

clientes para ouvir a opinião e sugestões de 

seus clientes e, a partir daí, propor planos de 

melhoria. o levantamento é realizado com os 

parceiros mais impactados pelos negócios da 

companhia: clientes das áreas de operação, 

Manutenção e empreendimentos. pr5gri

na operação, a pesquisa foi realizada pelo 

segundo ano consecutivo, com incremento no 

índice de satisfação, que passou de 73,3% em 

2008 para 74,6% em 2009. também foram 

realizadas as primeiras medições da satisfação 

de clientes e interlocutores dos setores de 

Manutenção e empreendimentos, com índice de 

satisfação de 75,8% e 79,2%, respectivamente. a 

partir dos resultados levantados, serão elaborados 

planos de ação para melhoria dos indicadores 

críticos relatados pelos clientes. 

outra importante ação realizada em 2009 com 

foco nos clientes foi o plano de simulação e 

desligamento, um exercício de simulação e 

contingência de ocorrências no sistema que contou 

com a participação das distribuidoras e geradoras 

e com o acompanhamento do ons, propiciando 

capacitação qualificada dos operadores.

CLIENTES
a cteep direciona o relacionaMento coM 
seus clientes a partir de critérios coMo 
transparência e Qualidade na prestação  
de serviços. 

Linha de 
Transmissão – 
138Kv – Três 

Lagoas-Ilha 
Solteira (TLA-ILS)
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o relacionamento da companhia com seus 

fornecedores é amparado pelas diretrizes e 

ações que englobam o programa fornecedores 

cteep, em busca de um processo contínuo de 

comunicação e confiança. dos mais de seis mil 

fornecedores que integram o cadastro da cteep, a 

companhia, em 2008, manteve o relacionamento 

ativo com 564 fornecedores de materiais e 324 

de  serviços.

além de promover uma avaliação periódica, que 

busca identificar aspectos de responsabilidade 

social praticados por essas empresas, a 

cteep promove reuniões de apresentação 

de resultados, demandas e estratégias de 

suprimentos (encontro com fornecedores) 

e, em 2009, lançou o prêmio fornecedores 

cteep 2010, que vai reconhecer os melhores 

fornecedores a partir de uma avaliação baseada 

em critérios como qualidade, logística, recursos 

humanos, inovação e responsabilidade social. 

os contratos firmados pela empresa possuem 

cláusulas referentes à proteção dos direitos 

humanos, embora não seja feito um 

acompanhamento e uma avaliação específica 

sobre seu cumprimento. hr1gri

a cteep possui uma política de bens e serviços 

que trata da relação com seus fornecedores, mas 

não possui ação específica sobre a contratação 

de fornecedores locais, que são contratados de 

acordo com a demanda específica de cada regional 

e representam aproximadamente 3% das compras 

globais da companhia. ec6gri  

fORNECEDORES
para fortalecer o conceito de parceria coM 
seus fornecedores, a cteep proMove uMa série 
de iniciativas focadas no desenvolviMento de 
uM processo contínuo de confiança. 

Encontro de 
Fornecedores
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a cteep pauta sua relação com acionistas, 

investidores e mercado por critérios de 

transparência, agilidade e qualidade na 

divulgação de informações sobre o negócio. 

para isso, a empresa mantém diversos canais 

de comunicação com esse público, como um 

site na internet com informações econômico-

financeiras; encontros com analistas; realização 

de reuniões apimec, teleconferências e non 

deals roadshow nacionais; além de atendimentos 

personalizados por e-mail e telefone. 

em 2009, a cteep iniciou o processo de 

elaboração de um código de governança 

corporativa, que será formado por políticas de 

divulgação e de negociação, além do código 

de ética, que já está sendo desenvolvido e 

regulamentará a conduta dos colaboradores 

no relacionamento com a companhia e demais 

públicos de interesse.

ACIONISTAS E INvESTIDORES
a cteep desenvolve ações para consolidar 
uMa coMunicação perManente coM os 
acionistas e o Mercado. 

Apresentação 
APIMEC
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além de cumprir com as suas obrigações legais, a 

cteep mantém participação ativa em conselhos 

de administração, comitês, comissões de órgãos 

públicos e entidades de classe que defendem e 

promovem os interesses do setor elétrico, tais como 

a aneel (agência nacional de energia elétrica), ons 

(operador nacional do sistema elétrico), abrate 

(associação brasileira das grandes empresas de 

transmissão de energia elétrica), abidib (associação 

brasileira da infraestrutura e indústria de base), 

abce (associação brasileira de concessionárias de 

energia elétrica), cepel (centro de pesquisas de 

energia elétrica), cier bracier (comitê nacional 

brasileiro da cier), cigré brasil (comitê nacional 

brasilieiro de produção e transmissão de energia 

elétrica), siesp (sindicato da indústria da energia no 

estado de são paulo) e secretaria de saneamento e 

energia do estado de são paulo. so5gri

a companhia também é afiliada às seguintes 

entidades: 

abRate – associação brasileira das grandes 

empresas de transmissão de energia elétrica;

abeRJe;

cepel – centro de pesquisa de energia elétrica;

siesp – sindicato da industria da energia no 

estado de são paulo;

abdib – associação brasileira da infraestrutura e 

indústrias de base;

abce – associação brasileira de concessionárias 

de energia elétrica;

cRea sp – conselho regional de engenharia, 

arquitetura e agronomia de são paulo;

aptel – associação de empresas proprietárias 

de infraestrutura e de sistemas privados de 

telecomunicações;

etHos – instituto ethos de empresas e 

responsabilidade social; 

abnt – associação brasileira de normas técnicas;

abRasca – associação brasileira das companhia 

abertas;

cieR bRacieR – comitê nacional brasileiro da cier;

coGen – associação paulista de cogeração de 

energia;

instituto de enGenHaRia;

abRaconee – associação brasileira dos 

contadores do setor de energia elétrica;

ciGRÉ-bRasil;

ibape – instituto brasileiro de avaliações e 

perícias de engenharia de são paulo;

cRea Ms – conselho regional de engenharia, 

arquitetura e agronomia do Mato grosso do sul.

além disso, a cteep não realiza nenhum tipo 

de contribuição financeira ou em espécie para 

partidos políticos, campanhas ou instituições 

relacionadas. so6gri

ESTADO
a coMpanhia busca fortalecer o 
relacionaMento coM órgãos do governo 
e participa ativaMente de coMitês Que 
proMoveM o desenvolviMento do setor. 



consolidar o relacionamento com as comunidades 

do entorno de suas instalações e, dessa forma, 

contribuir para o desenvolvimento sustentável 

dessas localidades. a partir desse posicionamento, 

a cteep desenvolveu em 2009 um projeto de 

engajamento com essas comunidades. 

para isso, foi realizado um piloto com três 

áreas de influência da companhia, com a 

aplicação de uma pesquisa para analisar quais as 

expectativas e necessidades de cada uma dessas 

comunidades. a partir dos resultados levantados, 

a meta da empresa é trabalhar na elaboração de 

propostas de ações e projetos sustentáveis que 

estejam alinhados ao desejo comum das partes 

interessadas neste caso empresa e comunidade –  

e que envolvam o comprometimento de todos no 

desenvolvimento comunitário e na preservação 

da faixa de servidão.  

com investimentos de r$ 3,8 milhões, a cteep 

também manteve o apoio institucional aos 

seguintes projetos durante o ano: 

 

iCC – insTiTuTo CRiAnçA CidAdã 

o icc é uma instituição que desenvolve atividades 

para mais de 8 mil crianças, adolescentes e 

adultos nas áreas de educação, saúde, cultura 

e nutrição, isso através de cinco projetos sócio-

educativos: creche pré-escola, complementação 

escolar, iniciação ao trabalho, alfabetização de 

Jovens e adultos e nossa comunidade. 

SOCIEDADE
contribuir para o desenvolviMento 
sustentável e para o beM-estar social é uMa 
das diretrizes Que guiaM o relacionaMento 
da cteep coM a sociedade. 
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Instituto  
Criança Cidadã
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FundAção eneRgiA e sAneAMenTo 

com amplo acervo de arquivos documentais e 

bibliográficos, objetos e equipamentos de valor 

histórico e projetos de educação para o setor 

energético, a fundação energia e saneamento 

trabalha na preservação e no resgate histórico de 

todo o setor energético do estado de são paulo. 

poMAR uRBAno

coordenado pela secretaria do Meio ambiente 

do governo do estado de são paulo, o projeto 

promove a recuperação ambiental do entorno 

do rio pinheiros, em são paulo, e conta com 

a participação de 23 empresas parceiras, entre 

elas, a cteep.

gRupos joVens 

por meio da lei rouanet de incentivo à cultura, a 

cteep apoia iniciativas culturais que contribuam 

para o desenvolvimento da sociedade e das 

comunidades onde está inserida. em 2009, a 

companhia foi a patrocinadora exclusiva do 

projeto grupos Jovens, que engloba quatro grupos 

formados por 243 estudantes bolsistas da tom 

Jobim – escola de Música do estado de são paulo: 

duas orquestras, uma banda sinfônica e um coral. 

oRQuesTRA joVeM do esTAdo 

formada por 70 músicos, dedica-se à 

experimentação musical para estudantes, 

oferecendo aos jovens uma oportunidade 

fundamental para sua formação musical. 

BAndA sinFôniCA joVeM do esTAdo 

é composta por 75 bolsistas, instrumentistas de 

sopros e percussão, que atuam em óperas, poemas 

sinfônicos e em obras do repertório popular. 

CoRAL joVeM do esTAdo 

criado em 1979, é constituído por 48 jovens 

estudantes de música, especialmente na área de 

canto erudito. 

oRQuesTRA joVeM ToM joBiM 

é formada por 50 músicos bolsistas, que se 

dedicam à obra do compositor tom Jobim e a 

obras tradicionais de compositores brasileiros, 

com apresentações em parceria com grandes 

nomes da Mpb.

DImENSãO SOCIAL

Apresentação 
Grupos Jovens



DImENSãO 
AmBIENTAL

  a cteep adota uMa série de 
Medidas para reafirMar 
seu coMproMisso coM a 
sustentabilidade aMbiental 
de suas atividades. 



garantir a sustentabilidade ambiental na realização de suas atividades é um dos compromissos da cteep, 

que, em 2009, promoveu diversas iniciativas para consolidar esse posicionamento. durante o ano, foram 

investidos mais r$ 1 milhão em iniciativas de prevenção, gestão, mitigação e tratamento. en30gri
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Discriminação da despesa Investimento Referência

disposição de resíduos 1.000.050,00 Destinação final de Ascarel1

Custos de remediações 274.557,00 TCRA2, TAC's3, LO's4

Custos de prevenção 168.247,00 Programa de educação ambiental Projeto Cuca

Renovação de Lo's 948,00 LO PPR/TAQ C15

gestão Ambiental 76.500,00  materiais do PAE6

Total 1.570.252,00  

1. o ascarel é um óleo utilizado como isolante em equipamentos elétricos, sobretudo em transformadores;
2. tcra = termo de compromisso de recuperação ambiental;
3. tac = termo de ajustamento da conduta ambiental;
4. lo = licença ambiental de operação;
5. ppr/taQ c1 = porto primavera/taquaruçu circuito 1;
6. pae = plano de atendimento de emergência.

do total investido no ano, r$ 274,5 mil foram 

destinados ao atendimento dos compromissos 

assumidos no termo de ajustamento da conduta 

ambiental (tac), firmado em 2002 com a 

secretaria de Meio ambiente do estado de são 

paulo, que prevê a regularização ambiental 

dos ativos de transmissão anteriores a 1981 e 

os posteriores a esta data e que não possuam 

licenças ambientais de operação (los).

gESTãO AmBIENTAL
eM 2009, a abrangência do sisteMa de 
gestão aMbiental foi aMpliada coM a 
certificação de cinco novas subestações. 

Subestação de 
Flórida Paulista
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gesTão AMBienTAL

a empresa deu continuidade ao processo de 

disseminação do sistema de gestão ambiental 

(sga), com a certificação pela norma iso 14001 

de mais cinco subestações: itararé (regional 

bauru), caconde (regional cabreúva), ubarana 

(regional Jupiá), bandeirantes/bays 345 (regional 

são paulo) e Mongaguá (regional taubaté). 

com isso, encerrou o ano com 63 subestações 

certificadas. no período, também foi promovida 

a manutenção da iso 14001 nas 58 ses já 

certificadas. os dados apresentados a seguir, 

relativos aos indicadores gri, referem-se às 

subestações certificadas, que representam mais 

de 60% do total de ses da companhia.

em 2009, a cteep conquistou a primeira 

certificação ambiental de uma linha de 

transmissão, a lt 138 kv araraquara/são carlos. 

com 48,25 km de extensão e 118 estruturas, a 

linha passa pelos municípios de araraquara, ibaté 

e são carlos. para isso, foi realizado um minucioso 

trabalho de preparação para implementação 

do sga na respectiva linha, com ações de 

treinamento de colaboradores, simulação, revisão 

e preparação de documentos. 

disseminar conhecimentos e despertar entre 

seus colaboradores a importância dos aspectos 

ambientais também faz parte do posicionamento 

da cteep, que promoveu treinamentos e 

sensibilização de seus colaboradores e terceiros 

sobre os procedimentos operacionais padrão (pops) 

para atividades críticas de impacto ambiental. essas 

atividades totalizaram 7.150 homens/horas no ano.  

iMpACTos e Resíduos

para mitigar os impactos ambientais de suas 

instalações, a cteep adota uma série de 

medidas preventivas nas subestações, tais como 

a construção de bacias coletoras de óleo, caixas 

separadoras de água/óleo, paredes corta fogo e 

contenções nas salas de baterias e salas de gae 

(grupo auxiliar de emergência). en26gri  

DImENSãO AmBIENTAL

Erick Amaral Campos 
colaborador da OMM 
em Bauru
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a empresa também promove a destinação e o 

transporte corretos de resíduos, principalmente 

das bifenilas policloradas (pcb’s), substâncias 

químicas tóxicas, não inflamáveis, não 

biodegradáveis e biocumulativas utilizadas em 

equipamentos de operação (transformadores). 

uma empresa especializada e certificada obtém 

o licenciamento exigido e realiza o manuseio, 

embalagem, transporte e a destinação final 

de panos, epi’s (equipamentos de proteção 

individual), terra e areia contaminados com pcb’s. 

em 2009, foram transportados 27.120 kg de 

óleo pcb’s. os demais resíduos são armazenados 

temporariamente em duas centrais de resíduos, 

localizadas em cabreúva e Jupiá, até atingirem a 

quantidade mínima obrigatória para transporte e 

descarte. en24gri

 

BiodiVeRsidAde e LegisLAção  

a cteep possui linhas de transmissão que 

passam por áreas de proteção e com índice de 

biodiversidade que são propriedades de terceiros, 

ficando sob a responsabilidade dos proprietários a 

proteção, adequação e restauração dessas áreas. 

en11, en13gri

no ano, a companhia não foi multada por 

não conformidades com leis e regulamentos 

ambientais, bem como não existiram processos 

movidos por meio de arbitragem no que tange às 

questões ambientais. en28gri

eneRgiA 

as instalações da cteep são abastecidas por 

energia elétrica e, somente em situações de 

interrupção do abastecimento, as subestações 

utilizam energia direta não renovável (óleo diesel) 

como fonte para garantir o restabelecimento do 

sistema de transmissão de energia. no entanto, a 

empresa não faz o acompanhamento do consumo 

de óleo diesel em suas subestações.

2007 2008 2009

eletricidade 32.499,2 29.492,44 30.203,03

ConsuMo de eneRgiA en4gri

(em giga Joule (gJ))

DImENSãO AmBIENTAL

Linha de 
Transmissão – 

440KV
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em linha com as diretrizes do sga, que prevê 

a redução no consumo de energia, a cteep 

adota uma série de medidas que, entre 2007 e 

2008, contribuíram para a redução de 3.006,76 

gJ no consumo. Já entre 2008 e 2009 foi 

registrada uma pequena variação de consumo 

(aumento de 710,59 gJ), fruto da realização 

de obras temporárias nas subestações, que 

provocaram aumento de contingente de pessoas 

e equipamentos elétricos.

a empresa também promove outras ações com 

vistas à redução do consumo de energia, com 

destaque para: en5, en7gri

  substituição de lâmpadas por versões mais 

econômicas e fluorescentes;

  instalação de sensores de presença e fotocélulas;

 sensibilização dos colaboradores;

  reformas das instalações elétricas (substituição 

de cabos, distribuição de circuitos de forma 

otimizada etc.). 

águA en8, en10gri

em 2009, o consumo de água nas subestações 

certificadas da cteep totalizou 9.051 m3 – 

uma redução de 20,9% em relação a 2008. a 

companhia não conta com processos que geram 

efluentes e possibilitem a reutilização e reciclagem 

de água. entretanto, está em estudo um projeto 

piloto para captação de água pluvial para lavagem 

das bases metálicas (suportes) dos equipamentos 

elétricos da subestação.

2007 2008 2009

água  
subterrânea

7.039 6.350 4.330

Abastecimento 
municipal de 
água ou outras 
empresas de 
abastecimento

5.729 5.093 4.721

 12.768 11.443 9.051

eVoLução do ConsuMo de águA (M3)

DImENSãO AmBIENTAL

Linha de
Transmissão

– 440kv – Ilha
Solteira-Bauru

(ILS-BAU)
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TABELA IBASE

Bases de Cálculo 2009 2008 2007

Receita Líquida (RL) 1.649.237 1.564.068  1.315.414 

Resultado Operacional (RO) 845.476 842.979 804.313

folha de Pagamento Bruta (fPB) 175.447 161.280 211.579

Indicadores Sociais Internos Valor % s/ FPB % s/ RL Valor % s/ FPB % s/ RL Valor % s/ FPB % s/ RL

Alimentação 8.551 4,9 0,5 5.886 3,6 0,4 7.716 3,6 0,6

Encargos Sociais Compulsórios 35.835 20,4 2,2 30.687 19,0 2,0 43.754 20,7 3,3

Previdência Privada 2.725 1,6 0,2 2.237 1,4 0,1 3.864 1,8 0,3

Saúde 18.555 10,6 1,1 10.217 6,3 0,7 15.689 7,4 1,2

Educação 2.300 1,3 0,1 2.108 1,3 0,1 3.326 1,6 0,3

Auxílio Creche 122 0,1 0,0 102 0,1 0,0 120 0,1 0,0

Participação nos lucros e resultados 11.140 6,3 0,7 10.722 6,6 0,7 15.721 7,4 1,2

Outros -  -  -  -  -  - 204 0,1 0,0

Total 79.228 45,2 4,8 61.959 38,4 4,0 90.394 42,7 6,9

Indicadores Sociais Externos Valor % s/ FPB % s/ RL Valor % s/ FPB % s/ RL Valor % s/ FPB % s/ RL

Contribuições para a sociedade: educação, cultura, 
saúde e saneamento, esporte, combate à fome, 
segurança alimentar e outros 3.867 2,2 0,2 3.267 2,0 0,2 2.868 1,4 0,2

Tributos (excluídos encargos sociais) 372.702 212,4 22,6 349.364 216,6 22,3 356.568 168,5 27,1

Total 376.569 214,6 22,8 352.631 218,6 22,5 359.436 169,9 27,3

Indicadores Ambientais Valor % s/ FPB % s/ RL Valor % s/ FPB % s/ RL Valor % s/ FPB % s/ RL

Relacionados com operação da Empresa 1.402 0,8 0,1 573.100 355,3 36,6 45 0,0 0,0

Em programas e/ou projetos externos 741 0,4 0,0 168.247 104,3 10,8 311 0,1 0,0

Total 2.143 1,2 0,1 741.347 459,7 47,4 356 0,2 0,0

Indicadores do Corpo Funcional

Empregados no final do exercício 1.409 1327 1290

Admissões durante o exercício 199 99 83

Empregados acima de 45 anos 477 366 326

mulheres empregadas 139 104 98

% cargos de chefia ocupados por mulheres 13 18,8 18,8

Empregados portadores de deficiência 63 1 1

Informações Relevantes quanto ao Exercício 
da Cidadania Empresarial 2009 2008 2007

Relação entre a maior e a menor remuneração 51 vezes 43 vezes 42 vezes

Total de acidentes de trabalho 11 4 14

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos  
pela Empresa foram definidos por:

Direção e gerências Direção e gerências Direção e gerências

Os padrões de segurança e salubridade no  
ambiente de trabalho foram definidos por:

Direção e gerências Direção e gerências Direção e gerências

A previdência privada contempla Todos os Empregados Todos os Empregados Todos os Empregados

A participação nos lucros e resultados contempla Todos os Empregados Todos os Empregados Todos os Empregados

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões 
éticos e de responsabilidade social e ambiental 
adotados pela Empresa:

São Sugeridos São Sugeridos São Sugeridos

A participação dos empregados em programas  
de trabalho voluntário, a Empresa: 

Apoia Apoia Apoia
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Indicador Descrição Observação Página

1.1, 1.2 Estratégia e Análise (mensagem do Presidente)  4 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9, 2.10

Perfil organizacional 7, 8, 13, 35

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 
3.9, 3.10, 3.11, 
3.12, 3.13

Parâmetros para o Relatório 6 e 62 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.6, 4.8, 4.14, 
4.15, 4.16

governança, Compromisso e Engajamento
8, 13, 14, 15,  

41 e 42

EC1
valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de 

empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para 

provedores de capital e governos.

29

EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo. 30

EC5 variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais importantes.   45

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes. parcial 51 

EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária. 59

EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência.  60 

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas.  60 

EN8 Total de retirada de água por fonte.  60 

EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada.  60 

EN11
Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacente 

a elas, e áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.
 59 

EN13 habitats protegidos ou restaurados.  59 

EN24
Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos nos termos da Convenção 

da Basileia13 – Anexos I, II, III e vIII, e percentual de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente.
 59 

EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos. parcial 58 

EN28
valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da não conformidade 

com leis e regulamentos ambientais.
 59 

EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo.  57 

LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego,contrato de trabalho e região.  43 

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região.  44 

LA3
Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou 

em regime de meio período, discriminados pelas principais operações.
 45 

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. 43

LA6
Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, compostos por gestores e por 

trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional.
49

LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região.   49

LA8
Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para dar 

assistência a empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves.
 48 
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Indicador Descrição Observação Página
LA9 Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos.  49 

LA10 média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional.  47 

LA11
Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade  

dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira.
47 e 48

LA13
Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por 

categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade.
43

LA14 Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria funcional. 46

hR1
Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que incluam cláusulas referentes a direitos 

humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos.
 51 

hR6
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para 

contribuir para a abolição do trabalho infantil.
 44 

hR7
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e 

as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo.
 44 

SO1
Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações 

nas comunidades, incluindo entrada, operação e saída.
parcial 54 

SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies.  53 

SO6
valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos, políticos ou instituições 

relacionadas, discriminadas por país.
 53 

PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação.  50 

PR9
valor monetário de multas (significativas) por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao 

fornecimento e uso de produtos e serviços.
 30

SUmáRIO gRI
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INfORmAçõES CORPORATIvAS 

ConseLho de AdMinisTRAção 

pResidenTe 

luis fernando alarcón Mantilla    

  

ViCe-pResidenTe  

fernando augusto rojas pinto  

ConseLheiRos 

ana Mercedes villegas Mejiá    

fernando Maida dall´acqua    

guido alberto nule amin    

isaac Yanovich farbaiarz    

luisa fernanda lafaurie rivera   

orlando José cabrales Martinez   

sinval zaidan gama  

valdivino ferreira dos anjos 

 

ConseLho FisCAL 

pResidenTe 

Manuel domingues de Jesus e pinho

ConseLheiRos 

antonio luiz de campos gurgel

celso clemente giacometti

vladimir Muskatirovic 

roberto de pádua Macieira (in memoriam)

supLenTes

arnaldo Marques de oliveira neto

Walter silva

Josino de almeida fonseca

João vicente amato torres

João carlos da paz brandão ferraz

diReToRiA exeCuTiVA 

pResidenTe 

cesár augusto ramírez

diReToR AdMinisTRATiVo

pío adolfo bárcena villarreal

diReToR FinAnCeiRo e de ReLAções CoM inVesTidoRes 

Marcio lopes almeida 

diReToR de opeRAções 

celso sebastião cerchiari

diReToR de eMpReendiMenTos 

Jorge rodríguez ortiz
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ReLAções CoM inVesTidoRes 

diReToR 

Marcio lopes almeida

geRenTe 

diogo zinsly 

endeReço 

rua casa do ator, 1.155 

são paulo – sp – cep: 04546-004

tels.: (11) 3138-7195 / 7215 / 7557

fax: (11) 3138-7161

e-mail: ri@cteep.com.br 

Código de negoCiAção nA BoVespA 

trpl4 / trlp3

ATendiMenTo Aos ACionisTAs 

banco custodiante: banco itaú s/a 

contato: cláudia vasconcelos

rua boa vista, 176

1º subsolo – centro – são paulo – sp 

cep: 01092-900

tels.: (11) 3247-3138 / 3139 

AudiToRes independenTes 

priceWaterhousecoopers auditores 

independentes 

puBLiCAção dAs deMonsTRAções FinAnCeiRAs 

valor econômico

diário oficial da união 

CTeep – sede 

rua casa do ator, 1.155 

são paulo – sp – cep: 04546-004

tel.: (11) 3138-7000

fax: (11) 3138-7009

www.cteep.com.br

RegionAL BAuRu

rodovia Marechal rondon, km 348,2

bauru – sp – cep: 17015-970 

RegionAL CABReúVA

rodovia ver. José de Moraes, km 1,2 – cabreúva 

cep: 13315-000

RegionAL jupiá 

rodovia Marechal rondon, km 667

Jupiá – sp – cep: 16920-000

RegionAL são pAuLo 

rua das tangerinas, 300

cep: 02521-080 – são paulo – sp 

RegionAL TAuBATé 

rodovia presidente dutra, km 116 –  

estrada do barreiro, s/nº

taubaté – sp – cep: 12010-970

INfORmAçõES CORPORATIvAS
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CooRdenAção geRAL 

gerência de comunicação 

TexTos 

silvia Martinelli

ConsuLToRiA eM gRi 

visão sustentável 

eQuipe ResponsáVeL peLA ApuRAção e 

FoRneCiMenTo dos indiCAdoRes gRi

andré luis sermarini      

José Mario dionizio      

ludmilla Junqueira ferreira      

carlos Mario caro      

silvio luis de souza      

ivanilda silva lopes      

katia carlos Mendes      

luis antonio escarabello      

simone alessandra araujo      

caetano cezário neto      

osni ricardo de Jesus campos      

debora fiaschi de campos      

claudio luiz pinto de barros      

cleide da silva      

antonio carlos teixeira diogo      

carlos eduardo arteze      

isair vander dos santos      

Mario carlos andreoli      

ana María franco calderón      

flavia Motta      

fernanda da silva santos     

pRojeTo gRáFiCo 

the Mediagroup 

FoTos 

acervo cteep

Maurício simonetti 

CRéDITOS



rua casa do ator, 1.155 

são paulo – sp – cep: 04546-004

tel.: (11) 3138-7000

fax: (11) 3138-7009

www.cteep.com.br


