
 

 

 

 

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 
Companhia Aberta – CVM nº 2025-7 

CNPJ/MF nº 07.859.971/0001-30 
NIRE 33.3.0027843-5 

 
FATO RELEVANTE 

 
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE11) (“Taesa” ou “Companhia”), nos termos 
da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e Instrução CVM nº 480, de 7 
de dezembro de 2009, conforme alterada, comunica aos seus acionistas, ao mercado em geral e 
demais interessados que, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e com o 
objetivo de alinhar o mercado em relação às expectativas sobre a evolução dos empreendimentos em 
construção 100% controlados pela Taesa, passou a divulgar as seguintes projeções: 
 
Projeções: 
 
1) Capex nominal dos empreendimentos em construção 100% controlados (em R$ milhões): 
 

2019 2020 2021 2022 

Máx. 450 
Mín. 410 

Máx. 1.020 
Mín. 940 

Máx. 340 
Mín. 310 

Máx. 20 
Mín. 15 

 

 
2) Incremento da Receita Anual Permitida (RAP) após a entrada em operação de cada um dos 

Empreendimentos 100% controlados (em R$ milhões): 
 

2020 2021 2022 TOTAL 

81 184 107 372 

 
 
Período projetado e prazo de validade da projeção: 
 
As projeções acima mencionadas se referem aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de cada 
ano. 
 
As projeções são válidas até sua efetiva concretização ou até a realização das revisões pela 
Administração da Companhia, em decorrência de alterações nas premissas utilizadas ou da evolução 
dos empreendimentos, observado que as revisões serão, no mínimo, anuais. 
 
 
Premissas das Projeções: 
 
Os empreendimentos atualmente em construção em que a Taesa detém 100% de participação, objeto 
deste Fato Relevante, são: Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A., Mariana Transmissora de 
Energia S.A., Miracema Transmissora de Energia S.A. e Sant’Ana Transmissora de Energia S.A. 



 

 
1) Capex nominal dos Empreendimentos em Construção: 
 
Para fins de projeção do Capex, utilizou-se o cronograma físico-financeiro do empreendimento em 
construção negociado com os EPCistas e aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia. As 
projeções do Capex foram atualizadas pela expectativa futura do índice de inflação IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). É importante ressaltar que o Capex anual projetado tem 
como base o regime de caixa.  

 
2) Incremento da Receita Anual Permitida (RAP) após a entrada em operação de cada um dos 

Empreendimentos: 
 
Com relação à projeção do incremento de RAP dos empreendimentos, foi utilizada como base a receita 
vencedora no leilão de cada empreendimento adquirido, acrescida de PIS/COFINS e atualizada até o 
momento esperado da entrada em operação pelo índice de inflação IPCA (definido no contrato de 
concessão) nos períodos de atualização do ciclo da RAP – entre junho e julho de cada ano.  
 
O critério de cálculo do incremento da RAP de cada empreendimento leva em consideração o valor da 
RAP dos primeiros 12 meses após a sua entrada em operação. Por exemplo, se um Projeto entra em 
operação no mês 8 do ano 2020, considera-se nas projeções acima 4/12 (quatro-doze avos) da RAP no 
ano 2020 e 8/12 (oito-doze avos) da RAP no ano 2021. 
 

 

Disponibilização das projeções: 
 
As projeções mencionadas neste Fato Relevante estão disponíveis no site da CVM 
(http://www.cvm.gov.br) e também no website de Relações com Investidores da Companhia 
(http://www.taesa.com.br/ri). Adicionalmente, o item 11 (Projeções) do Formulário de Referência da 
Companhia será atualizado, conforme as regras e os prazos previstos na Instrução CVM 480/2009. 

 

 

As projeções ora apresentadas refletem apenas estimativas ou expectativas atuais da administração 
da Companhia, sujeitas a riscos e incertezas, não constituindo de forma alguma promessa de 
desempenho. As informações sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas financeiras são 
meras previsões, baseadas nas expectativas atuais da administração em relação ao futuro da 
Companhia e de suas subsidiárias. Estas expectativas dependem das condições do mercado, do 
desempenho e capacidade de execução dos EPCistas, e do cenário econômico brasileiro. Qualquer 
alteração na percepção ou nos fatores acima descritos pode fazer com que os resultados concretos 
sejam diferentes das projeções apresentadas. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2019. 

 
Marcus Pereira Aucélio 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 


