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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, revisou as 
suas projeções de Capex Nominal e incremento da Receita Anual Permitida (RAP) dos 
empreendimentos em construção 100% controlados pela Companhia. 
 
O Capex nominal total realizado desses empreendimentos em 2019 foi de R$ 314,0 milhões, 
apresentando uma redução de 23,4% em relação à projeção mínima divulgada. Essa diferença é 
explicada, basicamente, por: (i) Janaúba: postergação para 2020 do pagamento de parte de cabos 
condutores e retenção integral de pagamentos referente a serviços realizados em 2019 devido a 
pendências técnicas; (ii) Mariana: redução das atividades em Mariana em consequência das fortes 
chuvas no Estado de Minas Gerais; (iii) Sant’Ana: postergação do pagamento das indenizações 
fundiárias; e (iv) Miracema: economia de Capex. É importante ressaltar que esses fatores não 
comprometem a conclusão prevista para os empreendimentos de Janaúba e Sant’Ana. No que tange 
à Mariana, o prazo específico da construção previsto no cronograma do contrato de concessão será 
respeitado. 
 

Projeção 2019  
(R$ MM) 

Realizado 2019 
(R$ MM) 

Máx. 450 
314 

Mín. 410 

 
Com base nisso, a Companhia revisou suas projeções de Capex nominal dos empreendimentos em 
construção 100% controlados pela Taesa referente a 2020, uma vez que os investimentos não 
realizados em 2019 foram transferidos para o corrente ano. É importante ressaltar que as projeções 
de Capex nominal dos anos de 2021 e 2022 permanecem inalteradas.  
 
Projeção anterior do Capex nominal (em R$ milhões): 
 

2019 2020 2021 2022 

Máx. 450 
Mín. 410 

Máx. 1.020 
Mín. 940 

Máx. 340 
Mín. 310 

Máx. 20 
Mín. 15 

 
 
 
 
 



 

Projeção atualizada do Capex nominal (em R$ milhões): 
 

2019 (Realizado) 2020 2021 2022 

314 
Máx. 1.130 
Mín. 1.040 

Máx. 340 
Mín. 310 

Máx. 20 
Mín. 15 

 
Vale salientar que a projeções referentes ao Incremento da Receita Anual Permitida (RAP) após a 
entrada em operação de cada um dos empreendimentos 100% controlados pela Taesa passam a ser 
as seguintes: 
 

2020 2021 2022 TOTAL 

78 186 107 372 

Os valores projetados nessa tabela consideram o ciclo da RAP atual (2019-2020) e são apresentados em 
termos reais (não reajustado pela inflação). 

 
Tais projeções serão alteradas na seção 11 do Formulário de Referência da Companhia e estarão 
disponíveis no site da CVM em http://www.cvm.gov.br/ e no site da Companhia em 
http://ri.taesa.com.br/,  dentro do prazo legal. 
 
É importante ressaltar que 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, 12 de março de 2020. 

 
Marcus Pereira Aucélio 

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