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RESUMO 

 

Esta monografia contemplou a avaliação da empresa Transmissora Aliança de Energia 

Elétrica S.A. – TAESA – uma das empresas de capital aberto mais relevantes do segmento de 

transmissão listada hoje na B3, a bolsa de valores brasileira, para a valoração da empresa 

considerados os fluxos de caixa livres da empresa para o período projetivo de dez anos. Para 

trazer os fluxos de caixa livres a valor presente foi utilizada uma taxa de desconto calculada a 

partir do modelo CAPM (Modelo de Precificação de Ativos de Capital). Adicionalmente a 

técnica do Valuation, também foi elaborada uma análise minuciosa do histórico das 

Demonstrações financeiras a fim de avaliar questões como endividamento, liquidez e capital 

de giro. A fim de contextualizar a avaliação quantitativa feita sobre a empresa, também foi 

acrescentada uma análise qualitativa da empresa avaliada, do setor de energia elétrica, do 

segmento de transmissão de energia e do ambiente econômico brasileiro durante a crise da 

COVID-19 a fim de contextualizar a reação da empresa a fatores externos e avaliar a 

resiliência da TAESA e do segmento de transmissão a crises tão severas quanto a crise 

ocasionada pela pandemia da COVID-19. O resultado ao qual o presente estudo chegou  na 

Valoração alcançou o mesmo patamar que boa parte das Valorações de fontes públicas e nos 

mostrou que o setor não foi vítima de reflexos negativos da crise da COVID-19. 

Palavra-chave: TAESA. Ações. Valuation. COVID-19. Transmissão. Pandemia. 
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ABSTRACT 

This monograph included the valuation of the company Transmissora Aliança de 

Energia Elétrica SA – TAESA – one of the most relevant publicly traded companies in the 

transmission segment listed today on B3, the Brazilian stock exchange, for the company's 

valuation it was considered the free cash flows of the company for the projected period of ten 

years. To bring free cash flows to present value, it was used a discount rate calculated using 

the CAPM model (Capital Asset Pricing Model). In addition to the Valuation technique, a 

detailed analysis of the history of the Financial Statements was also prepared to analyze issues 

such as indebtedness, liquidity and working capital. In order to contextualize the quantitative 

assessment made on the company, a qualitative analysis of the assessed company, the 

electricity sector, the power transmission segment and the Brazilian economic environment 

during the COVID-19 crisis was also added in order to contextualize the company's reaction 

to external factors and assess the resilience of TAESA and the transmission segment to crises 

as severe as the crisis caused by the COVID-19 pandemic. The result reached by this study in 

the Valuation reached the same level as a large part of the Valuations from public sources and 

showed us that the sector was not a victim of negative consequences of the COVID-19 crisis. 

 

Keywords: TAESA. Stocks. Valuation. COVID-19. Transmission. Pandemic. 
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INTRODUÇÃO 

 

A economia brasileira vêm, desde o início do ano de 2020, passando pelos efeitos da 

crise sanitária da pandemia da COVID-19. Adicionalmente, também houve uma piora da crise 

política, fiscal e institucional, que em nada colaboram para a recuperação do país. Na história 

do Brasil nunca houve uma crise sanitária com efeitos tão severos em diversos aspectos da 

economia, vimos lockdowns fecharem linhas de produção, comércios de portas fechadas e 

filas de desempregados nas portas das agências dos bancos responsáveis por fazer os 

programas assistenciais chegarem a parcela mais vulnerável da população.  

Com todos esses fatores adversos, foram muitos os setores que amargaram grandes 

prejuízos e muitas foram as empresas, que durante a temporada de resultados, apresentaram 

prejuízos significativos e recuos em seus planos estratégicos de expansão. Entretanto, há 

setores que são fundamentais para o funcionamento da economia como um todo, e esse é o 

caso do setor energético. O setor energético é estratégico e dentro dele há o segmento de 

transmissão de energia elétrica que é, dentre os segmentos do setor de energia elétrica, o mais 

resiliênte a crises econômicas devido a remuneração não ter relação com a demanda por 

energia e sim pela disponibilidade das linhas de transmissão.  

Tendo em conta o cenário econômico adverso, a importância do setor energético para 

o funcionamento da economia e todas as características específicas do segmento de 

transmissão que foram explicitados no parágrafo anterior, faz-se importante haver um estudo 

das demonstrações contábeis de uma grande empresa do segmento no ano de 2020 – que 

abranja o início da crise sanitária e os reflexos na economia das principais medidas que foram 

adotadas internacionalmente e nacionalmente – em relação aos anos anteriores, e ainda uma 

Valoração (Valuation) de uma empresa de transmissão do porte da  Transmissora Aliança de 

Energia Elétrica S.A. para que seja possível ver o reflexo da resiliência do segmento no valor 

da empresa. 

Assim, este trabalho tem a intenção de trazer a luz as especificidades pelas quais o 

mundo passou durante a pandemia e os reflexos disso no segmento de energia elétrica, 

conforme elencado abaixo: 

Como as empresas de transmissão de energia elétrica - que em ambientes econômicos 

adversos costumam reagir de maneira resiliente – reagiram durante a pandemia da COVID-

19, que afetou todas as economias durante o ano de 2020 e a qual é sem precedentes? 
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O objetivo principal do presente estudo é, por meio da análise das demonstrações 

financeiras da TAESA do período de 2018 a 2020, calcular o valor justo de suas ações e 

comparar com o seu valor de mercado. Através da análise desses dados, juntamente com a 

elaboração de uma Valoração, analisar se a empresa sofreu com a crise da COVID-19 ou se 

ela foi resiliente. 

Quanto ao objetivo específico, esse é sem dúvida a observação da devida aplicação da 

metodologia de fluxo de caixa descontado a fim de se chegar ao valor justo (fair value) da 

TAESA, bem como a aplicação de fórmulas para se calcular índices a partir das 

demonstrações financeiras.   

A justificativa para a elaboração do presente trabalho encontra-se no fato de o setor 

elétrico ser fundamental a atividade econômica de um país e no caso do Brasil, que tem 

dimensões continentais, o segmento de transmissão tem o importante papel de ligar a fonte 

geradora às distribuidoras que farão com que a energia chegue ao consumidor final. Ou seja, 

esse segmento tem a função de integrar energeticamente o país e vêm passando por um grande 

crescimento nos últimos anos. Por causa da importância estratégica do segmento no futuro do 

país e dadas as complicações no ambiente econômico brasileiro nos últimos anos, o presente 

estudo busca analisar o quão resiliênte economicamente é o segmento de transmissão. 

Metodologicamente, todas as informações utilizadas nas análises financeiras são de 

fonte pública. As informações referentes aos resultados da empresa serão retirados dos 

balanços patrimoniais, demonstrações dos resultados dos exercícios e demais documentações 

divulgadas pela empresa em suas demonstrações financeiras anuais, as quais as companhias 

de capital aberto tem obrigação de dar publicidade. O método de Valoração (Valuation) que 

será utilizado é o do fluxo de caixa descontado e a taxa de desconto utilizada será calculada 

com base na metodologia CAPM. Para a projeção dos fluxos de caixa serão utilizados 

parâmetros macro fornecidos pelo sistema de expectativas do Banco Central do Brasil. 

Com objetivo exploratório e explicativo, haverá também a utilização de pesquisa 

bibliográfica. 
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1. CONJUNTURA ECONÔMICA E O SETOR ELÉTRICO 

1.1 CONTEXTO ECONÔMICO ATUAL 

 

O ano de 2020 foi marcado por um fato que mudou o cenário econômico em todo o 

mundo. A pandemia da COVID-19 trouxe consigo desafios econômicos sem precedentes, 

entre os quais estão os pontos elencados abaixo e ilustrados no modelo abaixo: 

▪ A continuidade da produção industrial, que em diversos casos precisou ser paralisada.  

▪ Adicionalmente ao ponto anterior, a interrupção ou diminuição no trânsito de pessoas e 

mercadorias, que em uma economia globalizada é uma questão essencial para que se 

mantenha a cadeia de suprimento em pleno funcionamento e equilíbrio, foi um agravante 

devido a necessidade de fechamento de fronteiras e ao decreto de lockdowns.  

 

Gráfico 1 - Análise do impacto da covid-19 na oferta e na demanda 

 
Fonte: (BARZANI E MAITAL, 2020) 

 

 

Para Barzani e Maital (2020, p.6, tradução nossa) “O impacto primário inicial da 

COVID-19 é sobre o lado do suprimento. O fechamento de fábricas na China e em qualquer 

outro lugar levam a uma contração macroeconômica no suprimento de produtos e serviços, 

movendo a economia global do ponto ‘a’ para o ‘b’ – menor produção, preços maiores, ou o 

que é conhecido como ‘estagflação’.” 

▪ A fim de manter o nível de demanda e não sofrer os efeitos de uma recessão como a alta 

do desemprego, baixa na arrecadação, fome e outras mazelas sociais, houve uma reação 

ativa dos governos a fim de reduzir os impactos iniciais da pandemia, no entanto ainda 
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não sabemos quais são todas as consequências da pandemia e nem como cada uma das 

economias irá reagir no longo prazo. 

 

 “Uma resposta do lado da demanda à contração (por exemplo, bancos centrais 

reduzem as taxas de juros) para aumentar a demanda o que agravará a inflação, com 

um pequeno impacto na produção e emprego, especialmente se, no curto prazo, a 

curva de oferta (que também é uma curva de custo) for insensível ao preço, devido à 

incapacidade de encontrar fontes alternativas de peças e materiais.Observe que o 

impacto de segundo round de uma epidemia global resultará em contrações na 

demanda, que podem ser moderadas a grandes. À medida que as disrupções do lado 

da oferta ocorrerem com fechamento fábricas e locais de trabalho, os consumidores 

vão cortar seus gastos, alterando as curvas de demanda para dentro, reduzindo o 

PIB, aumentando o desemprego e moderando os aumentos de preços. Parte dessa 

demanda perdida será temporária, e quando a epidemia diminuir, os consumidores 

irão ‘recuperar o atraso’ em seus gastos, como em férias. Mas parte da demanda será 

perdida permanentemente, portanto reduzindo o crescimento econômico global de 

longo prazo.” (Barzani e Maital, 2020, p.6, tradução nossa) 

 

 

 Em um ambiente econômico tão adverso e ainda pouco dominado e sem um estudo de 

caso aplicável ao que está sendo vivenciado desde março de 2020, o Brasil – um país que já 

estava fragilizado economicamente, polarizado politicamente e com mazelas sociais a serem 

solucionadas – viu a deterioração da sua situação durante a pandemia. 

Desde o início da pandemia da COVID-19, o governo Bolsonaro vem enfrentando o 

seu pior momento. Em 2021, de acordo com o Datafolha (2021, p.3) “a aprovação ao governo 

Jair Bolsonaro (sem partido) caiu de 30% em março deste ano para 24% em maio, índice mais 

baixo registrado desde o início do seu mandato” e, conjuntamente com a queda da aprovação 

do governo, “o apoio à abertura de um processo de impeachment para retirar Jair Bolsonaro 

da Presidência da República passou de 46% em março para 49% em maio, enquanto a posição 

contrária à iniciativa recuou de 50% para 46%” (DATAFOLHA, 2021, p.4). 

O crescimento do descontentamento por parte da população em relação ao governo, 

um índice de desemprego que alcançou os 14,7% da força de trabalho (14,8 milhões de 

desempregados) (IBGE, 2021)1, uma Comissão Parlamentar de Inquérito que busca investigar 

o papel do governo federal na gestão da pandemia e números crescentes de óbitos em função 

da COVID-19, têm feito com que a credibilidade internacional do Brasil, bem como as 

perspectivas da sua recuperação econômica sejam pouco promissoras a curto prazo. 

Esse cenário já está refletido na avaliação que as agências de rating têm creditado ao 

Brasil, em maio a Fitch Ratings reafirmou a classificação do Brasil como “BB-“, que de 

acordo com a matéria da Forbes do dia 27 de maio de 2021:  

 
1 Saiba mais no site do IBGE. Disponível em<Desemprego | IBGE> Acesso em: 04 ago. 2021. 
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“A agência de classificação de risco Fitch Ratings reafirmou hoje (27) o rating do 

Brasil em ‘BB-‘, com perspectiva negativa, destacando a deterioração das contas fiscais e o 

fardo da dívida diante da incerteza com a evolução da pandemia e o processo de vacinação. A 

perspectiva negativa, segundo a Fitch, reflete riscos para a consolidação fiscal e a recuperação 

econômica necessárias para a estabilização da dívida pública no médio prazo. “(Forbes, 

2021)2 

Essa avaliação ruim com perspectivas pouco promissoras, afeta a economia do país em 

diversas questões, mas, principalmente, na atração de investimentos. Isso dificulta o ambiente 

corporativo brasileiro e faz com que as empresas brasileiras tenham dificuldade em financiar 

os seus projetos e encarece o custo da dívida das mesmas, algo que afeta diretamente o valor 

intrínseco das mesmas.  

Devido ao processo no qual o governo baixou a taxa de juros a fim de garantir a 

demanda e evitar uma recessão severa, já vemos o Copom aumentando, sucessivas vezes 

desde a reunião do dia 17 de março, a taxa Selic a fim de controlar a inflação, efeito colateral 

que é sentido pela população. De acordo com a CNN (2020)3 “trata-se do maior aperto 

monetário dos últimos 18 anos. A última vez que o BC aumentou os juros em 1 p.p. foi em 19 

de março de 2003, quando passou de 25,5% para 26,5% ao ano”, tendo sido o último aumento 

de 4,25% para 5,25%. 

 “O Banco Mundial (BM) revela que o tempo gasto por empresas com obrigações 

tributários no Brasil varia de 1.483 a 1.501 horas por ano. O intervalo de tempo, que 

considera o preparo, a declaração e o pagamento, é maior do que em qualquer outro país do 

mundo.” (CNN, 2020, Online)4 Todos os fatores explicitados anteriormente, associados a um 

complexo sistema tributário e burocrático extremamente dispendiosos fazem com que o Brasil 

se torne menos interessante para o mercado e que alguns modelos de negócio possam 

encontrar grandes dificuldades em prosperar no Brasil. 

 

1.2 CONJUNTURA DO SETOR ELÉTRICO 

 

 
2 Saiba mais no site da Forbes. Disponível em <Fitch reafirma rating do Brasil em BB-, com perspectiva negativa 
- Forbes Brasil> Acesso em: 30 ago. 2021. 
3 Saiba mais no site da CNN. Disponível em <Com alta de 1 ponto percentual, Copom eleva taxa Selic para 
5,25% ao ano | CNN Brasil> Acesso em: 30 ago. 2021. 
4 Saiba mais no site da CNN. Disponível em<Banco Mundial: empresas gastam até 1.501 horas para pagar 
impostos no Brasil | CNN Brasil> Acesso em: 30 ago. 2021. 
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O setor elétrico vive hoje uma forte expansão em todo o mundo devido não só ao 

aumento populacional, mas, principalmente, às revoluções tecnológicas/digitais que cada vez 

demandam mais energia elétrica para se manter em pleno funcionamento. Atualmente, é 

possível observar a produção de dados aumentar ano a ano e esses dados, tão essenciais a 

realidade contemporânea, demandam data centers que embora sejam, inclusive, excelentes 

empreendimentos imobiliários, tendo uma classe de REITs (Real Estate Investment Trust) 

reservada apenas para eles, gastam energia elétrica para se manter funcionando e para serem 

refrigerados. Na última década, o surgimento das cryptomoedas e a sua mineração, fez com 

que uma outra tecnologia consumisse uma quantidade demasiadamente grande de energia “de 

acordo com Universidade de Cambridge, as operações globais de mineração de Bitcoin já 

consomem mais energia do que toda a Argentina” (ISTOÉ DINHEIRO, 2020, Online)5 e isso 

é apenas o efeito de um ativo que integra uma classe que cresce a cada dia. 

Além dos efeitos das tecnologias supracitados, há questões como a mudança das frotas 

de carros e caminhões por versões elétricas, bem como navios e aviões, que são tidos como 

vilões para o meio ambiente e que já tem diversos projetos para a substituição de combustão 

por baterias no seu funcionamento em andamento. Todas essas mudanças exigirão uma 

quantidade crescente de energia elétrica, garantindo assim a demanda. Além das indústrias de 

cimento, química, de papel e celulose e metalúrgica, que também são grandes consumidoras 

de energia elétrica. 

De acordo com o Plano Decenal de 2020 da Empresa de Pesquisa Energética é 

esperado que o consumo de eletricidade cresça em média 3,7% a.a. de 2020 até 2030 como 

apresentado no gráfico abaixo. 

 

 
5 Saiba mais no site de Istoé dinheiro. Disponível em <Mineração de Bitcoin já consome mais energia do que a 
Argentina (istoedinheiro.com.br)> Acesso em: 30 ago. 2021. 
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Gráfico 2 - A diferença do consumo total de eletricidade entre os cenários superior e inferior 

atinge o montante de 132 Twh (16%) em 2030. 

 
Fonte:( Ministério de Minas e Energia) 

 

Ainda de acordo com o Plano Decenal de 2020 do EPE “os estudos de planejamento 

concluídos até agosto de 2020 recomendaram, originalmente, um investimento total de R$ 

108,7 bilhões até o horizonte de 2030. Deste total, R$ 49,5 bilhões são referentes a 

empreendimentos ainda sem outorga” (EPE, 2020, p.5). A ausência de outorgas para um 

montante de investimento equivalente a mais de 45% do total projetado, evidencia que o 

segmento de transmissão - ao qual a empresa avaliada nesse trabalho pertence – tem uma forte 

tendência de crescimento até 2030, o que é com toda certeza um indicativo de muitas 

oportunidades para todo o setor, bem como para a TAESA. 

Em um ambiente econômico muitas vezes adverso, como tem se mostrado a economia 

do Brasil nos últimos anos, houver um segmento tão resiliente, que faz parte de um dos 

setores mais importantes e estratégicos da economia, com indicativos de forte expansão e com 

o surgimento de diversas novas oportunidades sendo projetadas para a próxima década, é 

definitivamente uma grande vantagem. Empresas de transmissão trazem, por sua natureza, 

uma segurança ao investidor devido a probabilidade das projeções para as empresas do setor 

se realizarem. 

1.3   SETOR ENERGÉTICO E A PANDEMIA 

 

A situação econômica, a instabilidade política e a crise sanitária que o Brasil vêm 

enfrentando desde o início do ano de 2020, são sem precedentes na história. Apesar de o 

Brasil já ter passado por diversos períodos complexos tanto politicamente quanto 

economicamente, nunca houve uma pandemia com as consequências que vem sendo 

enfrentadas na pandemia da COVID-19. Os dados de vacinação, de acordo com a agência 
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Thomson Reuters, são de que até agosto de 2021 “foram aplicadas 3,97 bilhões de doses, 1,1 

bilhão de pessoas estão totalmente vacinadas, o que corresponde a 14,1% de toda população. 

No entanto, 27,6% receberam pelo menos a primeira dose em comparação ao 1,1% das 

pessoas em países de baixa renda.” (Thomson Reuters, 2021, Online)6. Ainda de acordo com 

a agência, esse acesso desigual a vacinação e o surgimento de novas variantes fazem com que 

a visão de um horizonte no futuro sem os efeitos da COVID-19 sobre a economia seja difícil 

de estimar, ou seja, há uma grande incerteza sobre as adversidades que a pandemia ainda pode 

gerar e isso se reflete no comércio internacional, que é fundamental para o crescimento 

econômico (Thomson, 2021, Online). 

Devido aos diversos lockdowns, fechamentos de fronteiras e outras medidas restritivas 

que foram tomadas pelos governos das principais economias do mundo – cada país utilizou os 

recursos que achou necessários e viáveis e em tempos diferentes –  a fim de conter a 

disseminação da doença, “nesse contexto, o produto mundial registraria em 2020 sua maior 

contração desde a Segunda Guerra Mundial. Diante disso, em maio de 2020, o volume 

do comércio internacional de bens caiu 17,7% em relação ao mesmo mês de 2019” (Thomson 

Reuters, 2021, Online) 

 

Segundo as projeções da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL), o comércio internacional da América Latina e do Caribe teve em 2020 o 

seu pior desempenho desde a crise financeira mundial de 2008-2009. Isso se deu 

principalmente devido à crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus e às 

restrições impostas pelos governos para frear sua propagação.  

A entidade estima que o valor das exportações regionais diminuiu 13%, enquanto as 

importações caíram 20% durante o ano de 2020. A maior parte das exportações da 

região foi para a Ásia, principalmente a China. Na verdade, este foi o único mercado 

para o qual as exportações regionais aumentaram em 2020.  (Thonsom Reuters, 

2021, Online) 

 

Anteriormente a pandemia da COVID-19, já faz alguns anos que o Brasil vêm 

passando por períodos de grande instabilidade econômica e política, o que faz com que os 

investidores precisem ter uma atenção redobrada em suas decisões, mais especificamente nos 

ativos que desejam incorporar aos seus portfolios e, consequentemente, estudar mais de perto 

a evolução dos setores aos quais os ativos pertencem. 

Hoje, ao contrário da maior parte das últimas duas décadas, a taxa de juros não é mais 

na casa dos dois dígitos. Tendo a Selic Meta, inclusive, passado mais da metade de 2020 igual 

ou menor que 3,0% a.a., um cenário ao qual o investidor brasileiro não estava acostumado. 

 
6 Saiba mais no site de Thomson Reuters. Disponível em <Efeitos do Coronavírus no comércio internacional | 
Brasil | Thomson Reuters> Acesso em: 30 ago. 2021. 
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Com isso, títulos de renda fixa que eram, no passado, muito atraentes já não oferecem uma 

rentabilidade atrativa, agravando assim a necessidade de os investidores procurarem o 

ambiente real para poderem obter boa rentabilidade. Tendo em vista que esse ex investidor da 

renda fixa tem um perfil avesso a riscos, vamos focar em ativos com características que 

mitiguem o risco característico do mercado de ações. 

Com o cenário supracitado, faz-se necessário que o investidor saia da sua zona de 

conforto e compreenda melhor a economia do próprio país, os diferentes setores que a 

integram e, dentro dos setores, cada uma das atividades executadas e seus respectivos 

posicionamentos estratégicos e os riscos associados.  

Em todas as economias do mundo o setor energético é muito importante, bem como 

tem um posicionamento estratégico dentro de qualquer economia, seja ela mais agrária ou 

industrializada. Um setor sem o qual todos ou quase todos os outros ficam sem a força que os 

move, é um setor bem posicionado dentro da economia.  

Dentro do setor energético temos o setor de Óleo e Gás, que tem peculiaridades 

históricas, políticas e ambientais que fazem com que ele seja bastante complexo de entender e 

também devido às diversas indústrias que integram o setor, que vão desde indústrias de apoio 

Offshore até as que fabricam os polímeros que são derivados do petróleo e que são insumos a 

diversos outros setores. Já do outro lado temos o setor elétrico, que é de bem mais fácil 

compreensão para o investidor e vêm tendo grande destaque na B3 nos últimos anos. 

O setor elétrico é responsável pelo pleno funcionamento da atividade econômica do 

Brasil, bem como viabiliza o acesso da população a saúde, educação e alimentação. A energia 

no Brasil passa por diversas etapas até chegar ao consumidor final, sendo elas: 

A geração, que determina aspectos como o custo de produção e a fonte, podendo essa 

ser renovável ou não. 

A transmissão, que é onde a energia gerada a partir de determinada fonte entra no 

Sistema Interligado Nacional (SIN), que de acordo com a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) é uma rede de transmissão que conta hoje com mais de 100 mil 

quilômetros de extensão e que viabiliza o transferência de energia por todas as regiões do 

país, ficando de fora apenas os sistemas isolados que se concentram, principalmente, no Norte 

do país (ANEEL, Online).7 

 
7 Saiba mais sobre o setor elétrico brasileiro. Disponível em < Saiba mais sobre o setor elétrico brasileiro - 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL> Acesso em: 27 jul. 2021. 
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A distribuição é a etapa final que a energia percorre até chegar ao seu consumidor. A 

energia que é transmitida tem a sua voltagem reduzida em uma subestação e é distribuída por 

uma empresa que têm a função de manter a infraestrutura de distribuição. 

Sobre a integração de todas essas atividades, a ANEEL dispõe o seguinte: 

 

“As geradoras produzem a energia, as transmissoras a transportam do ponto de 

geração até os centros consumidores, de onde as distribuidoras a levam até a casa 

dos cidadãos. Há ainda as comercializadoras, empresas autorizadas a comprar e 

vender energia para os consumidores livres (geralmente consumidores que precisam 

de maior quantidade de energia).” (ANEEL, Online).8 

 

A geração no Brasil é predominantemente de fontes renováveis ou de baixa emissão 

de gases poluentes, no entanto a matriz por ser muito fragmentada e, em sua maioria, de 

fontes renováveis, ela está suscetível a diversos fatores como o nível das chuvas, a insolação e 

a qualidade dos ventos, por exemplo. Tais fatores e os riscos que eles trazem consigo, fazem 

com que a geração não seja a atividade mais resiliente do setor elétrico.  

 

Gráfico 3 - Expansão da Matriz Elétrica Brasileira- abril/2021 

9 

Fonte: ANEEL10 

 
8 Saiba mais sobre o setor elétrico brasileiro. Disponível em < Saiba mais sobre o setor elétrico brasileiro - 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL> Acesso em: 27 jul. 2021. 

 
9 UTE – Usina termoelétrica; UHE – Usina Hidrelétrica; UTN – Usina termonuclear; CGH – Central geradora 

hidrelétrica (menor classe de hidrelétricas); PCH – Pequena Central hidrelétrica; EOL – Eólica 

UFV – Usina fotovoltaica. 

 
10 Saiba mais sobre Expansão da Matriz Elétrica. Disponível em < Saiba mais sobre o setor elétrico brasileiro - 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL> Acesso em: 27 jul. 2021. 

 

 



25 
 

A transmissão de energia, por sua vez, possui características totalmente diferentes da 

atividade de geração e que fazem com que a receita das empresas transmissoras sejam 

relativamente previsíveis. 

 

“O Contrato de Prestação do Serviço de Transmissão (CPST) é celebrado entre o 

ONS e as concessionárias de serviço público de transmissão. Ele estabelece os 

termos e condições técnicas e comerciais para a prestação dos serviços de 

transmissão. Nele, as concessionárias de transmissão assumem a responsabilidade 

pela operação e manutenção das instalações e recebem a Receita Anual Permitida 

(RAP) pela disponibilização das instalações, sendo descontadas pelas eventuais 

indisponibilidades observadas. Nesse instrumento, os agentes de transmissão 

autorizam o ONS a praticar todos os atos necessários para representá-los perante os 

usuários da rede de transmissão nos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão 

(CUST). Os ativos de transmissão que formam essa rede são regulados pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que por sua vez regula esse setor através de 

um modelo de Revenue Cap. Segundo este modelo, as empresas que operam os 

ativos recebem receita baseada na disponibilidade da linha e não no volume de 

energia transmitido no sistema. Portanto, o setor de transmissão não está exposto ao 

risco de volume.” (TAESA, 2020, Online)11 

 

 

Essas características fazem com que as empresas de transmissão tenham, além de uma 

receita extremamente previsível, uma proteção contra os potenciais efeitos negativos da 

volatilidade da demanda ou de ciclos econômicos recessivos o que torna a atividade resiliente 

ou, até mesmo, Antifrágil. Nas palavras do professor Nassim Taleb: 

 

 

“A antifragilidade não se resume à resiliência ou à robustez. O resiliente resiste a 

impactos e permanece o mesmo; o Antifrágil fica melhor. Essa propriedade está por 

trás de tudo o que vem mudando com o tempo: a evolução, a cultura, as ideias, as 

revoluções, os sistemas políticos, a inovação tecnológica, o sucesso cultural e 

econômico, a sobrevivência das empresas...” (TALEB, 2015, p.22)  

 

 

Além de todas as características da atividade de transmissão já citadas, algumas das 

empresas que atuam como transmissoras e que estão listadas na B3 estão na lista da projeção 

das melhores pagadoras de dividendos para 2021 da Economática, dentre as quais a Taesa, 

Transmissão Paulista, Copel, CPFL e Neoenergia. 

 

 

 

 

 

 
11 Setor de Transmissão. Disponível em < Setor de Transmissão – RI Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021 



26 
 

Tabela 1 – Tabela de ações com potencial de pagamento de dividendos em 2021 

 
Fonte: (Economatica.com, 2021)12 

 

Por ter tido um alto dividend yield, que é algo que muitos investidores conservadores 

buscam, em 2020. O ativo escolhido para ser avaliado e valorado nesse trabalho foi a ação da 

TAESA, a fim de embasar uma tese de investimento que inclua o setor elétrico e, mais 

especificamente, a atividade de transmissão, que no caso da TAESA é o negócio principal da 

empresa, ao contrário de outras empresas de energia presentes na listagem. 

2. A EMPRESA 

2.1 APRESENTAÇÃO A EMPRESA 

 

O segmento de transmissão, por ser um serviço público, é uma concessão pública. As 

empresas que desejam atuar no segmento de concessão dentro do setor elétrico precisam 

participar de leilões que são organizados pela ANEEL e a partir daí obterem as outorgas para 

a atividade. Tendo esse processo em vista, de acordo com o site da TAESA, foi em um leilão 

no ano de 2000 que teve início a história do grupo. 

 
12 Saiba mais no site da Economática. Disponível emhttp://insight.economatica.com/as-candidatas-a-boas-
pagadoras-de-dividendos-em-2021/ Acesso em: 30 ago. 2021. 
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“Neste ano, o ano de 2000 a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) 

realizou o Leilão 002/2000-ANEEL, composto por instalações de transmissão de 

energia elétrica divididas em três lotes (A, B e C). Assim, o Lote A, composto por, 

aproximadamente, 1.278 km de linhas de 500kV e 6 (seis) subestações, foi vencido 

pelo Consórcio Novatrans Energia, do qual faziam parte as empresas Civilia 

Engenharia S.A. e Camargo Correa. Este Consórcio constituiu uma sociedade de 

propósito específico denominada “Novatrans Energia S.A.” (“Novatrans”) para 

construir e explorar as instalações de transmissão. Já o Lote C foi vencido pelo 

Consórcio INEPAR/ENELPOWER, constituído pelas empresas EnelpowerS.p.A. e 

Inepar Energia S.A que igualmente, constituíram uma sociedade de propósito 

específico, denominada “Transmissora Sudeste Nordeste S.A.” (“TSN”), com o 

mesmo objetivo. Pouco tempo após o Leilão, uma das empresas integrantes do 

Consórcio INEPAR/ENELPOWER, mais especificamente a EnelpowerS.p.A., que é 

uma empresa italiana integrante do Grupo Enel, adquiriu 100% do controle de TSN 

e Novatrans. Em 2003, o controle destas duas concessionárias foi transferido para a 

Terna S.p.A,, empresa italiana dotada de grande expertise no setor de transmissão de 

energia elétrica. Foi somente em 2006 que a Terna S.p.A decidiu constituir no Brasil 

uma holding, a Terna Participações S.A., (“Terna”) tendo transferido para esta 

holding o controle de TSN e Novatrans. Esta holding passou a se chamar, em 2009, 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.” (TAESA, 2021, Online)13 

 

 

 

A Novatrans e a TSN foram apenas as duas primeiras concessões que deram origem ao grupo 

TAESA, o grupo possui ainda participação em outras 37 concessões, muitas das quais ela 

possui 100% de participação, mas algumas nas quais o grupo de transmissão conta apenas 

com uma participação minoritária. No entanto, antes da holding passar a se chamar TAESA 

em 2009, houve um crescimento expressivo no número de concessionárias sob controle da 

holding, “durante o período em que a Terna esteve atuando no setor elétrico brasileiro, de 

2003 à 2009 a Companhia adquiriu mais 5 (cinco) Concessionárias, por meio de suas 

subsidiárias” (TAESA, Online)14, hoje a companhia conta com 39 concessões, explicitadas na 

tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
14 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
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Tabela 2- Lista de Outorgas 

 
Fonte: (TAESA, 2021)15 

 
15 Saiba mais sobre a lista de outorgas. Disponível em < https://institucional.taesa.com.br/a-companhia/nosso-
negocio/> Acesso em: 30 ago. 2021. 
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Houve a constituição da razão social “TAESA”, no final de 2009, em decorrência de 

uma transação de venda da “Terna Participações para o Fundo de Investimento em 

Participações Coliseu (‘FIP Coliseu’), e para a Cemig Geração e Transmissão S.A. – CEMIG 

GT (‘CEMIG GT’)” (TAESA, 2021, Online)16, assim a empresa passou a ter outra estrutura 

social, “hoje, o FIP Coliseu detém 22% do total de ações que compõem o capital social 

da TAESA; a CEMIG detém 43% deste mesmo capital, e o Mercado de Ações detém 35% 

das ações da TAESA” (TAESA, 2021,  Online)17.  

 

Figura 1 – Estrutura organizacional e localização das concessões. 

 
Fonte: (TAESA, Online) 

 

Após a constituição da TAESA, em 2009, houve o início de uma série de aquisições e 

leilões de outorgas de transmissão, que são dois meios possíveis para uma empresa de 

transmissão passar por uma expansão, que fizeram com que a TAESA pudesse acumular as 

outorgas das 39 concessões que foram mencionadas anteriormente. Em 2011 iniciou-se o 

processo de aquisição da UNISA, quando “a TAESA concluiu a aquisição de 50% das ações 

detidas pela Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. (‘Abengoa Concessões’) no capital 

social da União de Transmissoras de Energia Elétrica Holding S.A. (‘UNISA’)” (TAESA, 

2021,  Online)18, houve a finalização “em 03 de julho de 2012, a TAESA concluiu a aquisição 

dos 50% remanescentes das ações detidas pela Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. no 

capital social da UNISA, passando a ser a detentora de 100% do capital social da UNISA” 

(TAESA, 2021, Online)19 . 

 
16 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 24 ago. 2021. 
17 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 24 ago. 2021. 
18 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 24 ago. 2021. 
19 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 24 ago. 2021. 
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No mesmo ano da conclusão da aquisição da UNISA “e, por conseguinte, do controle 

das concessionárias STE, ATE, ATEII e ATEIII”(TAESA, 2021, Online)20, a companhia 

“seguindo as diretrizes de crescimento sustentável e sólido, em junho de 2012, a TAESA 

sagrou-se vencedora do Lote E do Leilão 005/2012-ANEEL, promovido pela ANEEL, 

constituindo a São Gotardo Transmissora de Energia Elétrica S.A. (‘São Gotardo’)” (TAESA, 

2021, Online)21, que é localizada em Minas Gerais. 

 

“Em abril de 2013, a ANEEL autorizou a transferência para a TAESA, das ações 

detidas pela CEMIG e CEMIG GT em concessionárias de transmissão de energia 

elétrica que, em conjunto, são conhecidas como, ‘Transmissoras Brasileiras de 

Energia S.A.’ (‘TBE’). Após a conclusão da transferência a TAESA passou a ter 

participação nas seguintes concessões: 

1) Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. (‘EATE’), que possui 927 

km de linhas de transmissão de 500 kV no Estado do Maranhão  e Estado do Pará; 

2) Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. (‘ECTE’), que detém 253 

km de linhas de transmissão de 525 kV no Estado de Santa Catarina; 

3) Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (‘ENTE’), com 459 km de linhas 

de transmissão de 500 kV no Estado do Pará e Estado do Maranhão; 

4) Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. (‘ERTE’), detentora de 155 

km de linhas de transmissão de 230 kV no Estado do Pará; 

5) Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. (‘ETEP’), operando com328 

km de linhas de transmissão de 500 kV no Estado do Pará; 

6) Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. (‘EBTE’), com 782 km de 

linhas de transmissão de 230 kV no Estado de Mato Grosso; 

7) Sistema Catarinense de Transmissão S.A. (‘STC’), que detém 230 km de linhas 

de transmissão de 230 kV no Estado de Santa Catarina; 

8) Empresa Santos Dumont de Energia S.A. (‘ESDE’), operando por meio da 

Subestação Santos Dumont no Estado de Minas Gerais; 

9) Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica S.A. (‘Lumitrans’), com 

40 km de linhas de transmissão de 525 kV no Estado de Santa Catarina; e 

10) Empresa Serrana de Transmissão de Energia S.A. (‘ETSE’), operando por meio 

da Subestação Abdon Batista localizada no Estado de Santa Catarina.” (TAESA, 

2021, Online)22 

 

No ano de 2013 aconteceram alguns eventos relevantes para a TAESA, o primeiro foi 

a aquisição das Transmineiras - que são um conjunto de três empresas de transmissão: 

Companhia Transudeste de Transmissão, Companhia Transleste de Transmissão e Companhia 

Transirapé de Transmissão - “em 8 de agosto de 2013, a coligada EATE celebrou um 

Contrato de Compra e Venda de Ações com a Orteng Equipamentos e Sistemas S.A. 

(‘Orteng’) para a aquisição de 10% do capital social total das transmissoras” (TAESA, 2021, 

Online)23 e operação foi concluída ainda em 2013 acrescentando ao portfolio da TAESA os 

seguintes ativos:  

 
20 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 24 ago. 2021. 
21 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 24 ago. 2021. 
22 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 24 ago. 2021. 
23 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 24 ago. 2021. 
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“(i) 138,5 Km de linhas de transmissão de 345kV da Transleste, que se estendem da 

subestação de Montes Claros até a subestação de Irapé, todas no estado de Minas 

Gerais. 

(ii) 61 km de linhas de transmissão de 230 kV da Transirapé, que se estendem da 

subestação de Araçuaí 2 até a subestação de Irapé, todas no estado de Minas Gerais; 

(iii) 140 km de linhas de transmissão de 345 kV da Transudeste, que se estendem da 

subestação de Itutinga até a subestação de Juiz de Fora 2, todas no estado de Minas 

Gerais.” (TAESA, 2021, Online)24. 

 

 

Ainda no ano de 2013, ocorreu outro importante fato para a TAESA como empresa de 

transmissão de energia. De acordo com dados do site da TAESA, a companhia participou do 

leilão 013/2013 – Aneel no qual ela adquiriu a Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. 

“com desconto de 4,76%, garantindo uma RAP inicial de R$ 11,0 milhões de reais” (TAESA, 

2021, Online)25. Após a conclusão da obra e a entrada em operação, foram acrescidos ao 

portfolio da TAESA mais 82km de extensão de transmissão. 

Já no ano de 2016 houve a ocorrência de mais um relevante evento para a TAESA,  

Leilão para concessão do Serviço Público “ a Companhia sagrou-se vencedora de forma 

individual, como integrante de um consórcio ou através de coligadas, da disputa pelos Lotes 

3, 4, 17 e 22 do Leilão para Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica 

nº 013/2015 – parte II, promovido pela ANEEL” (TAESA, 2021,  Online)26. De acordo com 

informações constantes no site da companhia, as outorgas conquistadas nesse leilão 

concederam a TAESA o direito de exploração de 30 anos e resultou na constituição de mais 4 

empresas de propósito específico, uma para cada lote. Adicionalmente, “em 13 de abril de 

2016, a Companhia sagrou-se vencedora da disputa pelo Lote P do Leilão para Concessão do 

Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 013/2015, promovido pela ANEEL, 

constituindo a Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A” (TAESA, 2021,  Online)27, 

acrescentando assim mais 90km de extensão de transmissão ao portfolio da Taesa no 

Tocantins.  

De acordo com informações no site da companhia, no ano de 2017 a TAESA mais 

uma vez ganhou uma disputa em um leilão sendo a ganhadora do “Lote 1 do Leilão para 

Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 005/2016, promovido 

pela ANEEL, constituindo a Elétricas Unidas do Brasil S.A. (ERB1), como integrante do 

Consórcio Columbia (50% Taesa – 50% CTEEP)” (TAESA, Online)28. Desde setembro de 

2018 a Elétricas Unidas do Brasil S.A. passou a se chamar Interligação Elétrica Ivaí S.A., o 
 

24 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 24 ago. 2021. 
25 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 24 ago. 2021. 
26 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
27 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
28 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
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empreendimento ainda encontra-se em fase de construção e tem previsão de ser concluído em 

2022. Ainda no ano de 2017 ocorreu um outro fato referênte a reestruturação societária de 

grande relevância para a empresa. 

 
“Taesa e a Companhia Energética de Minas Gerais celebraram em 13 de julho de 

2017, o instrumento relativo aos termos da reestruturação societária que envolve a 

transferência para a Taesa das participações acionárias detidas pela Cemig no capital 

social das seguintes concessionárias de serviço público de transmissão de energia 

elétrica: Companhia Transleste de Transmissão S.A.  Companhia Transudeste de 

Transmissão S.A. e Companhia Transirapé de Transmissão S.A. 

Com a conclusão da Reestruturação Societária, a Taesa passou a deter direta e 

indiretamente 30,0% da Transleste, 29,0% da Transudeste e 29,5% da Transirapé” 

(TAESA, 2021, Online)29 

 

De acordo com o site da Companhia, no mesmo leilão em que foram adquiridas Lotes 

3, 4, 17 e 22 - o Leilão para Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia 

Elétrica nº 013/2015 – houve o leilão do lote M que consistia na Empresa Diamantina de 

Transmissão de Energia S.A., nesse empreendimento “a TAESA participa em parceria com a 

sua coligada Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. (‘ENTE’) e a Apollo 12 

Participações S.A., na proporção de 24,95%, 50,10% e 24,95%, respectivamente” (TAESA, 

2021, Online)30. Esse empreendimento está localizado na Bahia e agregou 168km de extensão 

de transmissão ao portfolio da TAESA, ele é estratégico por possibilitar a conexão da Aimoré 

e Paraguaçu do Sistema Interligado Nacional. 

Ainda de acordo com informações extraídas do website da Transmissora Aliança de 

Energia Elétrica S.A., no ano de 2018 a companhia participou de mais um leilão, Leilão de 

Transmissão nº 004/2018 promovido pela Agencia Nacional de Energia Elétrica, no qual ela 

foi a vencedora do lote de nº12 “com desconto de 38,8%, garantindo uma RAP inicial de R$ 

59,0 milhões de reais. Em 11 de janeiro de 2019, foi constituída a Sant’Ana Transmissora de 

Energia Elétrica S.A, que encontra-se em fase de construção e está previsto para entrar em 

operação em Março de 2023 (Prazo Aneel)” (TAESA, 2021, )31. 

No ano de 2020, de acordo com dados do site da Transmissora Aliança de Energia 

Elétrica S.A., houve a conclusão da aquisição da totalidade das ações do capital social com 

direito a votos da Rialma Transmissora de Energia I S.A., ainda no ano de 2020 houve a 

aprovação em Assembleia para a alteração da razão social, que passou a se chamar Lagoa 

Nova Transmissão de Energia Elétrica S.A., esse empreendimento está localizado no RN. 

Ainda no ano de 2020, houve a conclusão da aquisição da totalidade das ações do capital 

 
29 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
30 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
31 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
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social com direito a votos da São João Transmissora de Energia S.A. e São Pedro 

Transmissora de Energia S.A., acrescentando ao grupo de ativos de transmissão que já 

constavam do portfolio da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. os seguintes ativos: 

 

“(i) Localizado no estado do Piauí, o ativo São João Transmissora de Energia S.A. 

compreende a LT Gilbués II – São João do Piauí, com tensão de 500kV e extensão 

de 408 Km. 

(ii) Localizado nos estados do Piauí e Bahia, o ativo São Pedro Transmissora de 

Energia S.A. compreende as LTs Rio Grande II – Barreiras I-II e Gilbués II – Bom 

Jesus II – Eliseu Martins, com tensões de 500, 230, 69 e 13,8 kV e extensão de 418 

Km.” (TOESA, 2021, Online)32 

 

2.2 TAESA SERVIÇOS 

 

Paralelamente aos eventos já relatados - que aconteceram desde 2000 - que definiram como a 

TAESA se constituiu como empresa. Adicionalmente, em “25 de janeiro de 2008, foi 

constituída a Terna Serviços Ltda. (‘Terna Serviços’), que mais tarde, em novembro de 2009, 

passou a ser denomina de TAESA Serviços Ltda. (‘TAESA Serviços’)” (TAESA, 2021, 

Online)33. Diferente das empresas mencionadas anteriormente, essa empresa tem como 

finalidade: 

 
Realizar serviços diversos no âmbito do setor elétrico nacional, incluindo a 

realização de estudos de viabilidade, engenharia básica e detalhada, execução de 

construções, operação e manutenção de sistema de energia elétrica, além de todos os 

sistemas conexos de supervisão, controle, repartição e monitoramento. Atualmente 

está empresa está localizada no Distrito Federal, atuando efetivamente em vários 

segmentos do setor de energia elétrica. Tal empresa foi incorporada pela TAESA em 

31 de dezembro de 2010”. (TAESA, 2021, Online)34. 

2.3 A TAESA NA BOLSA DE VALORES 

 

Bem como a história da constituição da TAESA como empresa de transmissão com 

grande representatividade na malha de transmissão do SIN, a história da TAESA na bolsa de 

valores também data de antes da TAESA existir com esse nome. Tudo começou quando em 

“em outubro de 2006, a Terna abriu seu capital através de uma oferta pública inicial de ações 

na BM&FBOVESPA, aderindo ao Nível 2 de Governança Corporativa” (TAESA, 2021, 

Online)35. Após o IPO da Terna em 2006 “a Terna S.p.A., controladora da Terna, passou a 

 
32 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
33 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
34 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
35 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
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deter 66%, enquanto os acionistas minoritários (FreeFloat) passaram a deter 34% do capital 

total da Companhia” (TAESA, 2021, Online)36. Nos anos seguintes o FreeFloat da Terna e 

mais tarde TAESA passou por algumas alterações tendo todo o processo de variação do 

percentual do freefloat começado quando:  

 

“Em maio de 2010, a CEMIG GT e FIP aumentaram sua participação na TAESA 

através de uma Oferta Pública de Ações, reduzindo o FreeFloat da Companhia para 

4,7% do capital total. Finalmente em julho de 2012, a TAESA voltou ao mercado, 

emitindo R$1,755 bilhão em novas ações e, desde então, os acionistas minoritários 

passaram a deter 27% do capital total da Companhia” (TAESA, Online)37. 

 

2.4 A OPERAÇÃO DA TAESA ATUALMENTE E SEUS ATIVOS 

 

Segundo informações constantes no website da Transmissora Aliança de Energia Elétrica 

S.A., hoje o portfolio de ativos de transmissão da TAESA conta com 11.062km de linhas de 

transmissão em operação e há mais 2.514km em construção, totalizando 13.576km 

distribuídos por diversos estados, mas, principalmente, pelos estados do Sul, Sudeste e 

Nordeste do Brasil. No mapa a seguir é possível ver a distribuição geográfica das 39 outorgas 

detidas atualmente pela TAESA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa de detalhes das concessões. 

 
36 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
37 Saiba mais em Nossa história TAESA. Disponível em<Nossa História | Taesa> Acesso em: 30 ago. 2021. 
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Fonte: (TAESA, 2021, Online)38 

 

De acordo com os registros que foram analisados no site da TAESA juntamente com o 

mapa mostrado anteriormente, os ativos decorrentes das 39 outorgas que a TAESA detém 

atualmente são: 

ERTE (Participação: 49,99%) 

Comprimento da linha de transmissão: 155km; 

Assinatura do contrato de concessão/Término da concessão: 2002 / dez-2032; 

Subestações: Vila do Conde, Castanhal e Santa Maria. 

 

 
38 Saiba mais sobre o mapa no site da Toesa. Disponível em< Onde Estamos | Taesa> Acesso em: 24 ago. 2021. 
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ETEP Participação: 49,98%) 

Comprimento da linha de transmissão: 324km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2001 / jun-2031; 

Subestações:Vila do Conde e Tucuruí. 

 

ENTE (Participação: 49,99%) 

Comprimento da linha de transmissão: 459km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2002 / dez-2032; 

Subestações: Tucuruí, Marabá e Açailândia. 

 

EATE (Participação: 49,98%) 

Comprimento da linha de transmissão: 927km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2001 / jun-2031; 

Subestações: Tucuruí, Marabá, Açailândia, Imperatriz e Presidente Dutra. 

 

ATE III Transmissora de Energia S.A. (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 454km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2006 / abril-2036; 

Subestações: Marabá, Itacaiúnas, Colinas e Carajás. 

 

NOVATRANS (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 1.278km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2000 / dez-2030; 

Subestações: Samambaia, Serra da Mesa, Gurupi, Miracema, Colinas e Imperatriz. 

 

ATE II (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 942km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2005 / mar-2035; 

Subestações: Colinas, Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí e Sobradinho. 

 

São Pedro (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 418km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2013 / out-2043; 
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Subestações: Barreiras I, Barreiras II, Eliseu Martins, Gilbués II, Rio Grande II e Bom Jesus 

II.  

 

São João (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 408km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2013 / ago-2043; 

Subestações: Gilbués e São João do Piauí. 

 

Patesa (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 146km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2002 / dez-2032; 

Subestações: Paraíso, Lagoa Nova II, Açu II e Açu III. 

 

Lagoa Nova (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 28km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2017 / ago-2047; 

Subestações: Currais Novos II e Lagoa Nova II. 

 

GTESA (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 52km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2002 / jan-2032; 

Subestações: Mussuré II, Norfil e Goianinha. 

 

NTE (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 383km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2002 / jan-2032; 

Subestações: Xingó, Angelim, Angelim II e Campina Grande II 

 

Miracema (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 90km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2016 / jun-2046; 

Subestações: Miracema, Lajeado e Palmas. 

 

TSN (Participação: 100%) 
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Comprimento da linha de transmissão: 1.139km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2000 / dez-2030; 

Subestações: Serra da Mesa, Serra da Mesa 2, Rio das Éguas, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus 

da Lapa II, Igaporã III, Ibicoara e Sapeaçu. 

 

Munirah (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 106km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2004 / fev-2034; 

Subestações: Sapeaçu e Camaçari II. 

 

EDTE (Participação: 49,99%) 

Comprimento da linha de transmissão: 167km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2016 / dez-2046; 

Subestações: Duas subestações. 

 

Paraguaçu (Participação: 50%) 

Comprimento da linha de transmissão: 338km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2017 / fev-2047; 

Subestações: Poções III e Padre Paraiso 2. 

 

Aimorés (Participação: 50%) 

Comprimento da linha de transmissão: 208km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2017 / fev-2047; 

Subestações: Governador Valadares 6 e Padre Paraiso 2. 

 

Janaúba (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 542km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2017 / fev-2047; 

Subestações: Bom Jesus da Lapa II, Janaúba 3 e Pirapora 2. 

 

EBTE (Participação: 74,49%) 

Comprimento da linha de transmissão: 782km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2008 / out-2038; 

Subestações: Juina, Pareces, Brasnorte, Juba, Sinop, Sorriso e Nova Mutum. 
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Brasnorte (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 402km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2008 / mar-2038; 

Subestações: Jauru, Brasnorte, Juba, e Nova Mutum. 

 

Transleste (Participação: 54%) 

Comprimento da linha de transmissão: 139km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2004 / fev-2034; 

Subestações: Montes Claros 2 e Irapé. 

 

Transirapé (Participação: 54%) 

Comprimento da linha de transmissão: 61km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2005 / mar-2035; 

Subestações: Araçuaí e Irapé. 

 

São Gotardo (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: N/A; 

Assinatura do contrato de concessão: 2012 / ago-2042; 

Subestações: São Gotardo. 

 

Mariana (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 82km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2014 / mai-2044; 

Subestações: Itabirito 2 e Vespasiano 2. 

 

ESTE  (Participação: 49,98%) 

Comprimento da linha de transmissão: 236km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2017 / fev-2047; 

Subestações: Mesquita e João Neiva. 

 

ESDE (Participação: 49,98%) 

Comprimento da linha de transmissão: N/A; 

Assinatura do contrato de concessão: 2009 / nov-2039; 
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Subestações: Santos Dumond. 

 

Transudeste (Participação: 54%) 

Comprimento da linha de transmissão: 145km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2005 / mar-2035; 

Subestações: Itutinga e Juiz de Fora 1. 

 

ATE (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 370km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2004 / fev-2034; 

Subestações: Londrina, Assis e Araraquara. 

 

ETEO (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 505km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2000 / mai-2030; 

Subestações: Sumará, Assis e Taquaruçu. 

 

IVAÍ (Participação: 50%) 

Comprimento da linha de transmissão: 600km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2017 / ago-2047; 

Subestações: Guaíra, Sarandi, Paranavaí Norte, Foz do Iguaçu e Londrina. 

 

ECTE (Participação: 19,09%) 

Comprimento da linha de transmissão: 253km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2000 / nov-2030; 

Subestações: Campos Novos e Blumenau. 

 

Lumitrans (Participação: 39,99%) 

Comprimento da linha de transmissão: 40km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2004 / fev-2034; 

Subestações: Campos Novos e Machadinho. 

 

ETSE (Participação: 19,09%) 

Comprimento da linha de transmissão: N/A; 
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Assinatura do contrato de concessão: 2012 / mai-2042; 

Subestações: Gaspar 2 e Abdon Baptista. 

 

STC (Participação: 39,99%) 

Comprimento da linha de transmissão: 230km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2012 / mai-2042; 

Subestações: Lages, Rio do Sul, Barra Grande e Abdon Baptista. 

 

ETAU (Participação: 75,62%) 

Comprimento da linha de transmissão: 188km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2002 / dez-2032; 

Subestações: Santa Marta, Lagoa Vermelha 2 Sul, Barra Grande e Campos Novos. 

 

STE (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 389km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2002 / dez-2032; 

Subestações: Uruguaiana, Maçambará, Santo Ângelo e Santa Rosa. 

 

Sant’Ana (Participação: 100%) 

Comprimento da linha de transmissão: 591km; 

Assinatura do contrato de concessão: 2019 / mar-2049; 

Subestações: 6 subestações. 

3.  AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA TAESA 

3.1 DADOS DE BALANÇO 

 

No website da TAESA é possível acessar toda a informação que a empresa disponibiliza aos 

investidores trimestralmente. Entretanto, a análise desse estudo focou no resultado dos 

exercícios dos últimos três anos, sendo a análise feita de maneira consolidada. Os documentos 

contábeis - balanços patrimoniais e as demonstrações do resultados dos exercícios - utilizados 

como fonte de dados para a elaboração das análises do desempenho econômico-financeiro 

presentes nesse estudo encontram-se na seção de anexos. 
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A análise das Demonstrações Financeiras serve a finalidade de analisar indicadores 

financeiros que nos fornecem um cenário sobre a saúde das finanças no que tange questões 

como a dívida, capital de giro e riscos aos quais a companhia está exposta. 

Segundo Tim Koller, Marc Goedhart e David Wessels (2015, p.17) as companhias 

geram valor para os acionistas fazendo investimentos hoje para gerar mais rendimentos no 

futuro e a quantidade de valor gerado é dado pela diferença das entradas de caixa e o custo 

que os respectivos investimentos tiveram.  

 

O retorno sobre o capital investido de uma empresa (ROIC) 1 e o crescimento da receita juntos 

determinam como as receitas são convertidas em fluxos de caixa (e ganhos). Isso significa que 

a quantidade de valor que uma empresa cria é regida, em última instância, por seu ROIC, 

crescimento da receita e capacidade de sustentar ambos ao longo do tempo. (Tim Koller, Marc 

Goedhart e David Wessels, 2015, p.17 tradução nossa) 

 

 

Tabela 3 – Tabela de desempenho Econômico 2018 a 2020 

 
Fonte: (TAESA, Balanços Patrimoniais e DREs 2018 a 2020, Elaborado pelo autor) 

 

Esses indicadores, para além do resultado absoluto da empresa, fornecem aos gestores 

informações valiosas a respeito dos retornos em relação ao investimentos, da relação entre o 

tamanho do ativo e o resultados, crescimento, lucratividade da operação e muitas outras. Elas 

são de especial valor quando há a necessidade de se avaliar o desempenho de uma companhia 

frente aos seus pares e, adicionalmente, permite a administração ver quais são os pontos 

ótimos da gestão e quais necessitam ser melhorados. 

Segundo Tim Koller, Marc Goedhart e David Wessels (2015, p.20) há uma relação 

entre três desses indicadores que pode ser expressa pela seguinte equação matemática: 

 

Crescimento = ROIC x Taxa de investimento 

 

Desempenho Econômico (R$ 000) 2018 H 2019 H 2020 H

NOPAT 981.236 995.103 1.904.508

Patrimonio Líquido 4.531.832 4.990.377 6.025.904

Passivo Oneroso 3.290.159 4.567.320 9.797.202

Investimento Líquido N/A 314.000 841.000

Taxa de investimento N/A 31,55% 44,16%

Crescimento N/A 3,29% 5,32%

ROIC 12,54% 10,41% 12,04%

ROA 12,77% 10,82% 18,19%

ROE 23,64% 22,16% 37,55%

Margem EBITDA (LAJIDA) 69,41% 62,34% 66,72%
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Uma vez explicitada a relação supracitada, vemos que para que haja crescimento é 

necessário investimento, algo que é intuitivo quando falamos sobre finanças, mas que a partir 

do momento que temos a equacionalização das variáveis mais claro de se ver qual outra 

variável, além do investimento, que é necessária para que haja um crescimento, que nesse 

caso se trata do ROIC.  

Se analisarmos a tabela de indicadores, veremos que no ano de 2020, por exemplo, a 

TAESA apresentou um crescimento de 5,32%, que foi composto por um ROIC de 12,04% e 

uma taxa de investimento de 44,16% - que por sua vez é o racional do investimento de R$ 814 

milhões sobre o NOPAT de R$1.904 milhões. Caso tivesse sido realizado o investimento 

máximo que havia sido projetado para o ano de 2020, que de acordo com informações da 

demonstração financeira de 2020 era de R$1.130 milhões, nós teríamos um ROIC de 15,51% 

e uma taxa de investimento de 59,33% e, consequentemente, um crescimento de 9,20%. 

De acordo com Tim Koller, Marc Goedhart e David Wessels (2015), entre o ROE, 

ROIC e ROA, a melhor ferramenta analítica para entender o desempenho da empresa é o 

ROIC. Isso, de acordo com os autores, se dá devido a sua natureza de focar somente nas 

operações da companhia, enquanto o ROE combina o desempenho operacional e a estrutura 

de capital e o ROA inclui ativos, mas ignora benefícios de contas a pagar e outros passivos. 

Uma análise rápida nos mostra que em 2020, o ano em que ocorreu a pandemia da 

COVID-19 no Brasil, ao invés de haver uma piora do resultado operacional da empresa – que 

podemos analisar através da evolução do ROIC -  ele cresceu de 9,63% em 2019 para 15,51%. 

Isso se deveu ao NOPAT (numerador do ROIC) ter crescido 91,39% enquanto a soma do 

patrimônio líquido e do passivo oneroso ter variado 18,82% passando de R$10,3 bilhões para 

R$12,3 bilhões. 

Para esse estudo, o indicador de margem que está sendo adotado é a Margem 

EBITDA, que é altamente difundida no meio corporativo em análises de ativos e muito 

importante em, por exemplo, comparar o desempenho de uma operação de uma determinada 

empresa frente a seus pares para poder ver a qualidade do ativo em uma transação de M&A. 

Quando uma empresa que exerce uma atividade tem uma margem EBITDA maior que os seus 

pares, isso indica que a operação é mais eficiente, que a receita é menos corroída por 

deduções, custos e despesas. Já quando uma empresa vem apresentando uma margem 

EBITDA bem inferior a seus pares é um mal sinal. Pode ser um sinal de que há um problema 

na receita, podendo ser uma política de preços não adequada ou um volume baixo de vendas, 

mas também pode ser um problema de corrosão por deduções ou uma estrutura de custos de 

despesas inadequada. 



44 
 

No caso da TAESA, houve um ganho de margem considerável no ano em que teve 

início a pandemia da COVID-19. Enquanto muitos setores viram o seu resultado operacional 

sair do controle e a margem da operação ficar totalmente atípica, a TAESA teve um aumento 

na margem de 62,34% em 2019 para 66,72% em 2020. 

 

Tabela 4 – Tabela de endividamento e Insolvência 2018 a 2020 

 
Fonte: (TAESA, Balanços Patrimoniais (2018 a 2020), DREs (2018 a 2020) e Demonstração Financeira de 2019 

e 2020, Elaborado pelo autor) 

 

Outra questão de suma importância na avaliação de uma empresa é o estudo da dívida 

e a mensuração do risco de insolvência. Nesse caso, vamos olhar para alguns desses índices a 

fim de extrair informações sobre como a empresa vêm se comportando nos últimos anos em 

questões que tangem a dívida. 

Já em uma primeira análise, conseguimos ver que o índice EG endividamento geral, 

que é dado pela seguinte fórmula: 

 

EG = Passivo exigível (capital de terceiros) / Ativo total 

 

Esse racional simples nos fornece a informação preciosa do percentual de todo o ativo 

da companhia que vem está sendo financiado pelo capital de terceiros e não pelo Capital 

próprio dos acionistas, que no balanço patrimonial aparece na forma do Patrimônio Líquido. 

No ano de 2020, o índice de endividamento da companhia aumentou menos de 2% em relação 

aos anos anteriores, o que nos mostra que não podemos creditar a pandemia da COVID-19 

uma alteração no perfil de endividamento da companhia no que tange esse racional. 

O endividamento financeiro da empresa, nos mostra o racional da dívida bruta em 

relação ao patrimônio líquido. Acompanhando a evolução desse racional conjuntamente com 

Endividamento e Insolvência (R$ 000) 2018 H 2019 H 2020 H

Ativos totais 8.568.198 11.292.769 14.105.419

Ativo não circulante 6.640.527 7.724.339 11.745.258

Passivo Circulante 646.805 996.501 841.643

Passivo Exigível (Curto e Longo Prazo) 4.036.366 6.302.392 8.079.515

Dívida Bruta 3.270.102 4.530.555 6.111.305

Capital Próprio (Patrimônio Líquido) 4.531.832 4.990.377 6.025.904

Índice de endividamento geral 47,11% 55,81% 57,28%

Endividamento financeiro 72,16% 90,79% 101,42%

Índice de cobertura de juros 537,44% 443,23% 499,67%

Composição do endividamento 16,02% 15,81% 10,42%

Imobilização do Patrimônio Líquido 146,53% 154,78% 194,91%
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a evolução do índice de cobertura de juros – que nos mostra qual é a capacidade da 

companhia de arcar com os juros da dívida – conseguimos ver se a companhia está em um 

grau de endividamento saudável. No caso da TAESA, apesar de o endividamento financeiro 

ter crescido no ano de 2020, a capacidade dela de arcar com os juros da dívida também 

cresceu atingindo um índice de cobertura dos juros de mais de 499% em 2020, o que reflete a 

capacidade do resultado da operação da companhia de arcar com quase cinco vezes os juros 

da dívida. E em decorrência das especificidades setoriais da empresa - segundo as quais a 

receita é estabelecida em contrato de concessão e extremamente previsível, além de a margem 

EBITDA ser alta devido aos custos para a operação serem relativamente baixos – o controle 

da capacidade de solvência da companhia não reflete uma ameaça ao futuro da empresa. 

A composição do endividamento é o índice que nos diz o percentual das obrigações da 

empresa que deve ser liquidada dentro dos próximos 12 meses, isso se deve ao recurso do 

Balanço Patrimonial que separa as contas em circulante e não circulante. No ano de 2020 as 

obrigações de curto prazo da companhia caíram de 15,81% para 10,42%. 

No ano de 2020 houve um aumento substancial do índice de imobilização do 

patrimônio líquido, passando de 154,78% para 194,91%, isso se deveu ao aumento do ativo 

não circulante (numerador do racional) de 52,06% frente a um aumento de apenas 20,75% do 

patrimônio líquido (denominador do racional. Isso nos diz que, a dependência que a TAESA 

apresenta hoje do capital de terceiros para manter a operação é maior que em 2019 e 2018. 

 

Tabela 5 - Tabela de Análise do Capital de Giro 2018 a 2020 

 
Fonte: (TAESA, Balanços Patrimoniais 2018 a 2020) 

 

Uma análise do Capital de giro, que pode ser entendido como “o montante de 

investimentos em ativos operacionais de curto prazo não cobertos por passivos operacionais 

de curto prazo, ou seja, o montante monetário necessário para o financiamento da empresa por 

determinado período” (PEDRO AUGUSTO LEMOS DE CASTRO SANTOS, 2019, p.22), 

nos explicita que a necessidade de capital de giro da TAESA variou entre 7,17% do capital de 

giro em 2019 a 11,49% do capital de giro em 2020. Vemos também que o montante em 

tesouraria, que em 2020 foi 7,7x a necessidade de capital de giro, nos passa a informação de 

que questões relacionadas a necessidade de capital de giro não oferecem um risco a saúde 

financeira e nem desafios a gestão. 

Capital de Giro (R$ 000) 2018 H 2019 H 2020 H

Capital de Giro 1.280.866 2.571.929 1.518.518

Necessidade de Capital de giro 91.806 98.028 174.490

Saldo em Tesouraria 1.189.060 2.473.901 1.344.028
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Tabela 6 – Tabela de Análise de liquidez 2018 a 2020 

 
Fonte: (TAESA, Balanços Patrimoniais 2018 a 2020). 

 

Uma análise sobre a liquidez da TAESA nos fornece informações importantes, tanto 

da saúde financeira da empresa quanto, adicionalmente, sobre uma característica da operação. 

Olhando a tabela, vemos que a liquidez corrente e seca são iguais e isso nos passa a 

informação de que a operação da empresa não trabalha com estoque, ao contrário de setores 

como o varejo - que podem ter uma diferença substancial desses dois indicadores devido à 

representatividade do valor do estoque no passivo circulante – empresas de transmissão não 

tem essa especificidade, apresentado portanto valores iguais para a liquidez corrente e seca. 

De acordo com Duarte, Tânia (2015, p.46) a liquidez corrente traz a luz a capacidade 

da companhia de cumprimento de todas as obrigações de curto prazo, revelando assim a 

existência de capital circulante líquido ou não. Uma liquidez corrente acima de 1, nos mostra 

que a TAESA tem capacidade de cumprimento e, nesse caso, a liquidez corrente nos três anos 

históricos foi de mais de 2,8, o que nos revela que a questão da liquidez corrente não é crítica 

para a TAESA. 

Sobre a liquidez imediata Duarte, Tânia (2015, p.47) diz que “a interpretação desse 

quociente deve verificar se existe ou não necessidade de recorrer a algum tipo de operação 

para obter mais dinheiro para cobrir obrigações com vencimento a curto prazo”. A análise da 

Liquidez imediata, onde só são consideradas as disponibilidades para arcar com as mesmas 

obrigações de curto prazo que a liquidez corrente, nos revela que a TAESA manteve nos 

últimos anos um baixíssimo montante em caixa e equivalentes de caixa frente às suas 

obrigações de curto prazo, mas que no ano de 2020 o quociente subiu de 0,08 para 1,06, sendo 

assim quase que suficiente para liquidar todo o passivo circulante. Dada à previsibilidade da 

atividade da empresa e à operação ser baseada em concessão que não depende de demanda, 

um indicador que em outras companhias poderia significar um risco expressivo, no caso da 

TAESA a aplicabilidade não tem a mesma relevância. 

Sobre a liquidez geral Duarte, Tânia (2015, p.46) enfatiza que “Através desse 

quociente é possível verificar se os recursos financeiros aplicados no ativo circulante e no 

ativo realizável em longo prazo são suficientes para cobrir as obrigações totais”, ou seja, esse 

quociente abrange toda a capacidade da empresa em arcar com suas obrigações de curto e 

Análise de liquidez 2018 H 2019 H 2020 H

Liquidez corrente 2,77              2,96              2,74              

Liquidez seca 2,77              2,96              2,74              

Liquidez imediata 0,03              0,08              0,92              

liquidez geral 2,15              1,93              1,91              
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longo prazo e é, portanto, o que nos diz mais sobre a saúde financeira da TAESA. Nos três 

anos do histórico a TAESA apresenta liquidez geral acima de 1,73, o que nos mostra que 

apesar de todas as adversidades enfrentadas pela economia em 2020 devido à pandemia da 

COVID-19, a TAESA pouco foi afetada em sua capacidade de liquidez. 

3.2 MÉTODO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO E FRAMEWORKS 

 

Para fazer a valoração da TAESA será usada a metodologia de fluxo de caixa 

descontado, a fim de haver uma consideração do valor no tempo dos fluxos futuros e de se 

aplicar a taxa de desconto que reflete o risco de um negócio com as características da 

empresa. Ou seja, quanto mais distante da data-base o fluxo estiver, menor é a sua 

probabilidade de realização e portanto mais descontado ele vem a ser. No caso específico 

desse trabalho será utilizado o fluxo de caixa do acionista e não o da firma. No modelo de 

fluxo de caixa do acionista, de acordo com Koller et al. (2015, p.138), o patrimônio é avaliado 

diretamente e descontado pelo Ke – que é o custo do capital do acionista – em vez de ao custo 

médio ponderado de capital (WACC). 

Koller et al. (2015, p.232) dizem que, o modelo de fluxo de caixa desconto (DCF) é 

baseado na projeção de fluxos de caixa livres (FCF) que por sua vez tem como base a 

projeção das demonstrações de resultado do exercício (DREs) e do balanço patrimonial.  

Tendo observado os pontos supracitados e já elaborado o primeiro deles no capítulo 

anterior desse trabalho, antes de começar com as projeções é importante expor conceito de 

fluxo de caixa descontado e mostrar a estrutura que será utilizada para a projeção dos fluxos 

de caixa livres. Os fluxos de caixa projetados e posteriormente descontados para se chegar ao 

valor presente consistem na projeção do resultado da empresa através da projeção da DRE, 

que é um documento contábil que mostra a composição do Lucro Líquido, acrescido da 

projeção da Depreciação, subtraído o CAPEX (Investimentos) e a variação de necessidade de 

capital de giro. Seguindo esses passos chegamos ao fluxo de caixa livre, que posteriormente é 

descontado para chegarmos ao valor presente. O último fluxo, consiste no fluxo perpétuo, 

dado que a empresa é pensada para durar por prazo indefinido. Durante a projeção seguiremos 

a estrutura a seguir. 

 

 

 

Tabela 7– TAESA: Estrutura para a projeção do fluxo de caixa da firma. 
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Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

Conforme já mencionado anteriormente, os fluxos de caixa livres do acionista são 

descontados ao Ke, que é o custo de capital próprio, que de acordo com Tim Koller et al. 

(2015, p.284)  é determinado pela estimativa do retorno esperado sobre o portfolio do 

mercado, isso tendo um ajuste ao risco da empresa que está sendo avaliada.  Para calcular a 

taxa de desconto dessa avaliação, o modelo a ser utilizado será o CAPM. Ainda de acordo 

com os autores, o ajuste ao risco específico da companhia é feito por meio do uso do beta, que 

mede a reação do valor da empresa frente aos movimentos do mercado.  Os autores ainda 

dizem que “uma alta correlação entre uma ação e o mercado aumenta a volatilidade da 

portfolio do mercado, investidores exigem um alto retorno para manter essa ação. Logo, as 

ações com altos betas têm retornos esperados que excedem o retornodo mercado” (KOLLER 

et al., 2015, p.284). O cálculo do CAPM é dado pela seguinte fórmula (KOLLER et al., 2015, 

p.293): 

 

E(Ri) = rf + 𝛽i[E(Rm) − rf ] 

 

Onde:     E(Ri) = custo próprio de capital; 

                     rf = taxa livre de risco; 

                    𝛽i = Beta (que mede a sensibilidade da ação ao mercado; 

( + ) Receita bruta

( - ) Deduções

( = ) Receita líquida

( - ) Custos

( = ) Lucro bruto

( - ) Despesas

( = ) EBITDA

( - ) Depreciação e amortização

( = ) EBIT

( +/- ) Resultado de Equivalência Patrimonial

( +/- ) Resultado financeiro

( = ) EBT

( - ) IR e CS

( = ) Lucro líquido ajustado

( + ) Depreciação e amortização

( - ) Variação da necessidade de capital de giro

( - ) Capex

( = ) FCFE
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  [E(Rm) − rf ] = Prêmio de risco de mercado. 

3.3 PROJEÇÃO DA RECEITA 

 

Como premissa para o crescimento da receita, foi utilizado um crescimento inflacionário, uma 

vez que a empresa é concessionária e a sua receita está indexada em contrato a indices de 

inflação como o IPCA e o IGP-M. Para tal foram utilizadas as projeções de índices de preço 

do sistema de Expectativas do Bacen dada a sua natureza oficial e disponibilidade de um 

amplo histórico de projeções para todas as datas-base, cobrindo inclusive a desse estudo que é 

de 31/12/2020, fim do primeiro ano em que a economia brasileira esteve sob os efeitos da 

COVID-19. A projeção utilizada fornece um período projetivo de quatro anos e a partir do 

quarto ano foi utilizada a última projeção disponível como inflação de longo prazo. 

 

Tabela 8 - IPCA 

Projeção do IPCA 2021 2022 2023 2024 

31/12/2020       3,32        3,41        3,31        3,24  
Fonte: (Sistema de expectativas do Bacen, elaborada pelo autor.) 

 

 

A receita da TAESA é composta por pela receita de remuneração do ativo de 

concessão, a correção monetária do ativo de contrato de concessão, receita de operação e 

manutenção, a receita de implementação de infraestrutura (que está relacionada a 

implementação das infraestruturas de transmissão), outras receitas e a parcela variável. A 

parcela variável é uma penalização que a transmissora recebe sobre a RAP (Receita Anual 

Permitida) pela não prestação adequada do serviço, uma vez que as transmissoras não são 

remuneradas proporcionalmente a demanda do serviço e sim pela disponibilidade da estrutura 

de transmissão.  

 

Tabela 9 – Receita Bruta Histórica. 

 
Fonte: (A DRE das demonstrações financeiras de 2020, elaborada pelo autor.) 

 

 

 

 

Receita Bruta histórica (R$ 000)

R$ 000 2018 H 2019 H 2020 H

Receita Bruta 1.808.293 2.029.872 3.874.611

Variação (%) N.a. 12,25% 90,88%
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Tabela 10 - Receita Bruta projetada de 2021 a 2025 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

 

Tabela 11– Receita Bruta projetada de 2026 a perpetuidade 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

Uma vez projetada a receita bruta, para chegarmos a receita líquida se faz necessária a 

elaboração da projeção das deduções, que no caso da TAESA são compostas por PIS e 

COFINS, PIS e COFINS diferidos, ISS, ICMS e encargos setoriais. Como premissa e devido 

a variabilidade dos percentual sobre a receita bruta no histórico, foi utilizada a média do 

percentual sobre a receita bruta dos três anos do histórico para elaborar a projeção. 

 

Tabela 12 – Histórico das deduções. 

 
Fonte: (DRE das demonstrações financeiras de 2020, elaborada pelo autor) 

 

 

Tabela 13– Projeção das deduções de 2021 a 2025. 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita Bruta projetada (R$ 000)

R$ 000 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P

Receita Bruta 4.003.247 4.139.758 4.276.784 4.415.352 4.558.409

Variação (%) 3,32% 3,41% 3,31% 3,24% 3,24%

Receita Bruta projetada (R$ 000)

R$ 000 2026 P 2027 P 2028 P 2029 P Perp.

Receita Bruta 4.706.101 4.858.579 5.015.997 5.178.515 5.346.299

Variação (%) 3,24% 3,24% 3,24% 3,24% 3,24%

Deduções - histórico (R$000)

2018 H 2019 H 2020 H

Deduções (173.056) (189.882) (313.325)

% Rec. Bruta -9,57% -9,35% -8,09%

Deduções - projeção (R$000)

2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P

Deduções (360.441) (372.732) (385.069) (397.546) (410.426)

% Rec. Bruta -9,00% -9,00% -9,00% -9,00% -9,00%
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Tabela 14– Projeção das deduções de 2026 a perpetuidade. 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

Os custos da TAESA são compostos por custos com pessoal, custos com material, 

serviço de terceiros e outros custos operacionais. Para a projeção dos custos, foi considerada a 

premissa de manter a margem constante, para tal, foram mantidos os mesmos percentuais 

sobre a receita líquida para todas as linhas de custos.  

 

Tabela 15 – Histórico dos custos. 

 
Fonte: (DRE das demonstrações financeiras de 2020, elaborada pelo autor) 

 

 

Tabela 16– Projeção dos custos de 2021 a 2025. 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

 

Tabela 17– Projeção dos custos de 2026 a perpetuidade. 

 

Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

 

Assim como para os custos, para as despesas também foi considerado a premissa de 

manter um percentual fixo em relação a receita líquida em todo o período projetivo. As 

Custos - Histórico (R$ 000)

R$ 000 2018 H 2019 H 2020 H

Custos (362.077) (569.011) (1.040.779)

Variação (%) N.a. 57,15% 82,91%

% Rec. líquida -22,14% -30,92% -29,22%

Custos - Projeção (R$ 000)

R$ 000 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P

Custos (1.075.333) (1.112.002) (1.148.809) (1.186.031) (1.224.458)

Variação (%) 3,32% 3,41% 3,31% 3,24% 3,24%

% Rec. líquida -29,52% -29,52% -29,52% -29,52% -29,52%

Custos - Projeção (R$ 000)

R$ 000 2026 P 2027 P 2028 P 2029 P Perp.

Custos (1.264.130) (1.305.088) (1.347.373) (1.391.028) (1.436.097)

Variação (%) 3,24% 3,24% 3,24% 3,24% 3,24%

% Rec. líquida -29,52% -29,52% -29,52% -29,52% -29,52%
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despesas da TAESA são compostas por despesas com pessoal e administradores, despesa com 

serviços de terceiros e outras despesas.  

 

Tabela 18 – Histórico de despesas. 

 

Fonte: (DRE das demonstrações financeiras de 2020, elaborada pelo autor) 

 

 

Tabela 19– Projeção das despesas de 2021 a 2025. 

 

Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

Tabela 20 – Projeção das despesas de 2026 a perpetuidade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Para a projeção da Depreciação e da amortização, foram considerados os saldos do 

imobilizado e intangível que constam no balanço patrimonial da demonstração financeira de 

dezembro de 2020 e a vida útil de 10 anos para a depreciação do imobilizado e de 5 anos para 

a amortização do intangível. Tendo em vista que não há a segregação por tipo de ativo 

imobilizado e intangível, logo foi feita essa proxy observando-se que a maior parte das contas 

de imobilizado da tabela da Receita Federal são depreciados em 10 anos e das de intangível 

em 5 anos. Adicionalmente, também foi considerada a depreciação do CAPEX projetado, que 

é uma projeção de Capex para 2021 fornecida pela TAESA em suas demonstrações 

financeiras no valor de 570 milhões e que foi inflacionada pelo IPCA, assim como as receitas 

da empresa. 

Despesas - histórico (R$ 000)

R$ 000 2018 H 2019 H 2020 H

Despesas (138.161) (123.902) (144.464)

Variação (%) N.a. -10,32% 16,60%

% Rec. líquida -8,45% -6,73% -4,06%

Despesas - projeção (R$ 000)

R$ 000 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P

Despesas (149.260) (154.350) (159.459) (164.625) (169.959)

Variação (%) 3,32% 3,41% 3,31% 3,24% 3,24%

% Rec. líquida -4,10% -4,10% -4,10% -4,10% -4,10%

Despesas - projeção (R$ 000)

R$ 000 2026 P 2027 P 2028 P 2029 P Perp.

Despesas (175.466) (181.151) (187.020) (193.080) (199.336)

Variação (%) 3,24% 3,24% 3,24% 3,24% 3,24%

% Rec. líquida -4,10% -4,10% -4,10% -4,10% -4,10%
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Tabela 21 – Histórico de depreciação. 

 

Fonte: (DRE das demonstrações financeiras de 2020, elaborada pelo autor) 

 

 

Tabela 22 – Projeção da depreciação de 2021 a 2025. 

 

Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

 

Tabela 23 – Projeção das despesas de 2026 a perpetuidade. 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

 

Tabela 24 – Projeção da Capex de 2021 a 2025. 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

 

Tabela 25– Projeção da Capex de 2026 a perpetuidade. 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

Devido a natureza de holding da TAESA, é necessário que seja projetado o resultado 

advindo das controladas e coligadas. A fim de projetar a equivalência patrimonial, foi 

Depreciação - Histórico (R$ 000)

R$ 000 2018 H 2019 H 2020 H

Depreciação (6.400) (13.201) (15.280)

Variação (%) N.a. 106,27% 15,75%

Depreciação - Projetado (R$ 000)

R$ 000 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P

Depreciação dos ativos existentes (25.282) (25.282) (25.282) (25.282) (25.282)

Depreciação dos novos ativos (44.138) (133.918) (226.714) (322.549) (421.488)

Depreciação (69.420) (159.200) (251.996) (347.831) (446.770)

Variação (%) 354,32% 129,33% 58,29% 38,03% 28,44%

Depreciação - Projetado (R$ 000)

R$ 000 2026 P 2027 P 2028 P 2029 P Perp.

Depreciação dos ativos existentes (7.368) (7.368) (7.368) (7.368) -

Depreciação dos novos ativos (523.634) (625.300) (645.767) (666.751) (688.354)

Depreciação (531.001) (632.668) (653.135) (674.119) (688.354)

Variação (%) 18,85% 19,15% 3,24% 3,21% 2,11%

Capex - Projetado (R$ 000)

R$ 000 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P

Capex (570.000) (589.437) (608.947) (628.677) (649.046)

Capex 821,09% 370,25% 241,65% 180,74% 145,28%

Receita Bruta (%) 14,24% 14,24% 14,24% 14,24% 14,24%

Capex - Projetado (R$ 000)

R$ 000 2026 P 2027 P 2028 P 2029 P Perp.

Capex (670.076) (691.786) (714.200) (737.340) (761.230)

Capex 126,19% 109,34% 109,35% 109,38% 110,59%

Receita Bruta (%) 14,24% 14,24% 14,24% 14,24% 14,24%
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analisado o histórico e a natureza das linhas que a compõem e para tal a premissa utilizada foi 

somar todas as equivalências que a TAESA tinha no histórico e inflacioná-la pelo mesmo 

indexador utilizado para a receita. Com isso, temos uma aplicabilidade da mesma 

metodologia para o resultado da holding e de suas controladas e coligadas. 

 

Tabela 26 – Histórico do resultado de equivalência patrimonial. 

 
Fonte: (DRE das demonstrações financeiras de 2020, elaborada pelo autor) 

 

 

 

Tabela 27– Projeção do resultado da equivalência patrimonial de 2021 a 2025. 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

 

Tabela 28 – Projeção do resultado da equivalência patrimonial de 2026 a perpetuidade. 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

 

É importante ressaltar que, como o valor total da equivalência patrimonial está sendo 

projetada considerando o mesmo indexador utilizado na projeção da receita, as variações 

apresentadas na equivalência patrimonial são exatamente as mesmas da projeção da receita. 

 

 

 

Resultado da Equivalência Patrimonial - Histórico (R$ 000)

R$ 000 2018 H 2019 H 2020 H

Controladas em conjunto

Resultado de equivalência patrimonial para Taesa 25.900 124.473 274.566

Coligadas - Grupo TBE

Resultado de equivalência patrimonial para Taesa 258.371 225.688 499.086

Coligadas - Transmineiras

Resultado de equivalência patrimonial para Taesa 16.985 19.650 60.290

Resultado da Equivalência Patrimonial Total 301.256 369.811 833.942

Variação (%) N.a. 22,76% 125,50%

Resultado da Equivalência Patrimonial - Projetado (R$ 000)

R$ 000 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P

Equivalência Patrimonial Total 861.629 891.010 920.503 950.327 981.118

Variação (%) 3,32% 3,41% 3,31% 3,24% 3,24%

Resultado da Equivalência Patrimonial - Projetado (R$ 000)

R$ 000 2026 P 2027 P 2028 P 2029 P Perp.

Equivalência Patrimonial Total 1.012.906 1.045.724 1.079.606 1.114.585 1.150.697

Variação (%) 3,24% 3,24% 3,24% 3,24% 3,24%
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Tabela 29– Histórico do Resultado Financeiro. 

 

Fonte:(DRE das demonstrações financeiras de 2020, elaborada pelo autor) 

 

 

Tabela 30– Projeção do Resultado Financeiro de 2021 a 2025. 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

 

Tabela 31 – Projeção do Resultado Financeiro de 2026 a perpetuidade. 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

A TAESA possui uma série de benefícios fiscais como SUDAM e SUDENE, que são 

incentivos para projetos de infraestrutura no Norte e Nordeste, além disso, a empresa goza de 

incentivos fiscais para patrocínio do setor audiovisual e Juros sobre capital próprio, pagos e 

dedutíveis na base tributária. Além das exclusões da base tributária já citadas, há o efeito de 

exclusão da equivalência patrimonial e de empresas sob o efeito do lucro presumido e o efeito 

da conta “outros” nas adições e exclusões. Para a projeção do imposto de renda e contribuição 

social foi considerada a alíquota média histórica, 13,75%, e não os 34% usuais devido às 

diversas adições e exclusões que a empresa goza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Financeiro - Histórico (R$ 000)

2018 H 2019 H 2020 H

Receitas financeiras 62.913 96.939 38.813

Despesas financeiras (274.100) (355.736) (514.336)

Empréstimos e Financeiamentos (58.702) (28.543) (141.053)

Debêntures (247.197) (315.709) (445.833)

Instrumentos Financeiros e Derivativos 39.522 5.538 87.417

Resultado Financeiro (211.187) (258.797) (475.523)

Variação (%) N.a. 22,54% 83,74%

Resultado Financeiro - Projetado (R$ 000)

2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P

Resultado Financeiro (491.310) (508.064) (524.881) (541.887) (559.444)

Variação (%) 3,32% 3,41% 3,31% 3,24% 3,24%

Resultado Financeiro - Projetado (R$ 000)

2026 P 2027 P 2028 P 2029 P Perp.

Resultado Financeiro (577.570) (596.284) (615.603) (635.549) (656.140)

Variação (%) 3,24% 3,24% 3,24% 3,24% 3,24%
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Tabela 32 – Histórico do Imposto de Renda. 

 
Fonte: (As demonstrações financeiras de 2020, elaborada pelo autor) 

 

 

Tabela 33 – Projeção do IRPJ/CSLL de 2021 a 2025. 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

Tabela 34 – Projeção do IRPJ/CSLL de 2026 a perpetuidade. 

 
Fonte: (Elaborado pelo autor) 

 

 

Para o cálculo da necessidade de capital de giro, foram considerados os saldos das 

contas que integram o capital de giro presentes no balanço de 2020 e calculados os seus 

respectivos dias de giro históricos. Para a projeção foi considerada a média dos dias de giro 

dos anos históricos e usadas as contrapartidas para se conseguir fazer a projeção. O cálculo da 

necessidade de capital de giro foram consideradas as contas “contas a receber” e “impostos a 

recuperar” do ativo e “fornecedores” e “obrigações tributárias” do passivo. Como 

contrapartida das contas do ativo foi considerada a Receita Bruta, para a conta “fornecedores” 

foram considerados como contrapartida os custos e para a conta “obrigações tributárias” foi 

considerada como contrapartida a conta Receita Bruta. 

 

 

 

IRPJ/CSLL - Projetado (R$ 000)

2018 H 2019 H 2020 H

Lucro Real

EBT 1.218.668 1.254.701 2.719.182

Adições / Exclusões 266.984 278.015 468.267

Equivalência patrimonial 102.138 125.736 283.541

Incentivo Fiscal - IRPJ - SUDAM/SUDENE 61.220 30.240 39.253

Incentivo Fiscal - IRPJ - Patrocínios Audiovisuais 5.841 1.355 1.800

JCP pago 79.975 93.202 79.109

Empresas consolidadas - Lucro presumido - 18.602 68.229

Outros 17.810 8.880 (3.665)

IRPJ/CSLL (147.363) (148.584) (456.255)

% EBT -12,09% -11,84% -16,78%

IRPJ/CSLL - Projetado (R$ 000)

2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P

IRPJ/CSLL (369.015) (369.735) (370.095) (370.188) (370.285)

% EBT -13,57% -13,57% -13,57% -13,57% -13,57%

IRPJ/CSLL - Projetado (R$ 000)

2026 P 2027 P 2028 P 2029 P Perp.

IRPJ/CSLL (372.815) (373.432) (385.535) (398.051) (411.980)

% EBT -13,57% -13,57% -13,57% -13,57% -13,57%
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Tabela 35 – Histórico de necessidade de capital de giro. 

 
Fonte: (DRE e Balanços das demonstrações financeiras de 2020, elaborado pelo autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variação da necessidade de capital de giro - Histórico (R$ 000)

R$ 000 2018 H 2019 H 2020 H

Dias no ano 365 365 366

Usos

Contas a receber 159.200 128.177 190.378

Impostos a recuperar 35.688 101.782 124.355

Total de usos 194.888 229.959 314.733

Dias de usos

Dias de contas a receber 32 23 18

Dias de impostos a recuperar 7 18 12

Fontes

Fornecedores 58.314 91.200 85.086

Obrigações tributárias 44.768 40.731 55.157

Total de fontes 103.082 131.931 140.243

Dias de fontes

Dias de fornecedores 59 59 30

Dias de obrigações tributárias 9 7 5

Necessidade de capital de giro

Total de usos (194.888) (229.959) (314.733)

Total de fontes 103.082 131.931 140.243

Necessidade de capital de giro (91.806) (98.028) (174.490)

Variação da necessidade de capital de giro - Histórico (R$ 000)(91.806) (6.222) (76.462)
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Tabela 36 - Projeção da necessidade de capital de giro. 

 
Fonte: (DRE e Balanços das demonstrações financeiras de 2020, elaborado pelo autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variação da necessidade de capital de giro - Projeção (R$ 000)

R$ 000 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P

Dias no ano 365 365 365 366 365

Usos

Contas a receber 267.488 276.610 285.765 294.218 304.583

Impostos a recuperar 136.191 140.835 145.497 149.801 155.078

Total de usos 403.680 417.445 431.263 444.019 459.661

Dias de usos

Dias de contas a receber 24 24 24 24 24

Dias de impostos a recuperar 12 12 12 12 12

Fontes

Fornecedores 144.564 149.493 154.441 159.010 164.611

Obrigações tributárias 78.860 81.550 84.249 86.741 89.797

Total de fontes 223.424 231.043 238.690 245.751 254.408

Dias de fontes

Dias de fornecedores 49 49 49 49 49

Dias de obrigações tributárias 7 7 7 7 7

Necessidade de capital de giro

Total de usos (403.680) (417.445) (431.263) (444.019) (459.661)

Total de fontes 223.424 231.043 238.690 245.751 254.408

Necessidade de capital de giro (180.256) (186.402) (192.572) (198.268) (205.253)

Variação da necessidade de capital de giro - Projeção (R$ 000)(5.766) (6.147) (6.170) (5.696) (6.985)
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Tabela 37 - Projeção da necessidade de capital de giro. 

 

Fonte: (DRE e Balanços das demonstrações financeiras de 2020, elaborado pelo autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variação da necessidade de capital de giro - Projeção (R$ 000)

R$ 000 2026 P 2027 P 2028 P 2029 P Perp.

Dias no ano 365 365 366 365 365

Usos

Contas a receber 314.452 324.640 334.242 346.017 357.228

Impostos a recuperar 160.102 165.290 170.179 176.174 181.882

Total de usos 474.554 489.930 504.421 522.191 539.110

Dias de usos

Dias de contas a receber 24 24 24 24 24

Dias de impostos a recuperar 12 12 12 12 12

Fontes

Fornecedores 169.945 175.451 180.641 187.004 193.063

Obrigações tributárias 92.706 95.710 98.541 102.012 105.317

Total de fontes 262.651 271.161 279.181 289.017 298.381

Dias de fontes

Dias de fornecedores 49 49 49 49 49

Dias de obrigações tributárias 7 7 7 7 7

Necessidade de capital de giro

Total de usos (474.554) (489.930) (504.421) (522.191) (539.110)

Total de fontes 262.651 271.161 279.181 289.017 298.381

Necessidade de capital de giro (211.903) (218.769) (225.240) (233.175) (240.730)

Variação da necessidade de capital de giro - Projeção (R$ 000)(6.650) (6.866) (6.471) (7.935) (7.555)
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3.4 RESULTADO DAS PROJEÇÕES 

 

Com a aplicação da metodologia e após a projeção de todas as linhas da DRE, além 

da projeção do CAPEX e da variação na necessidade de capital de giro, chegamos ao seguinte 

resultado: 

Tabela 38 – Histórico da DRE de 2018 a 2020. 

 
Fonte: (Demonstrações Financeiras de 2020, elaborado pelo autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRE Histórica

R$ 000 2018 H 2019 H 2020 H

Receita bruta 1.808.293 2.029.872 3.874.611

Deduções (173.056) (189.882) (313.325)

Receita líquida 1.635.237 1.839.990 3.561.286

Custos (362.077) (569.011) (1.040.779)

Lucro bruto 1.273.160 1.270.979 2.520.507

Despesas (138.161) (123.902) (144.464)

EBITDA 1.134.999 1.147.077 2.376.043

Margem EBITDA 69,41% 62,34% 66,72%

Depreciação (6.400) (13.201) (15.280)

Ganho nas aquisições de empresas 9.811

EBIT 1.128.599 1.143.687 2.360.763

Resultado de Equivalência Patrimonial 301.256 369.811 833.942

Resultado financeiro (211.187) (258.797) (475.523)

EBT 1.218.668 1.254.701 2.719.182

IR e CS (147.363) (148.584) (456.255)

% EBT -12,09% -11,84% -16,78%

Lucro líquido ajustado 1.071.305 1.106.117 2.262.927
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Tabela 39 – DRE Projetada de 2021 a 2023. 

 
Fonte: (Demonstrações Financeiras, elaborado a partir de projeções do autor) 

 

 

Tabela 40 – DRE Projetada de 2024 a 2026. 

 
Fonte: (Demonstrações Financeiras, elaborado a partir de projeções do autor) 

 

DRE Projetada

R$ 000 2021 P 2022 P 2023 P

Receita bruta 4.003.247 4.139.758 4.276.784

Deduções (360.441) (372.732) (385.069)

Receita líquida 3.642.806 3.767.026 3.891.714

Custos (1.075.333) (1.112.002) (1.148.809)

Lucro bruto 2.567.473 2.655.024 2.742.905

Despesas (149.260) (154.350) (159.459)

EBITDA 2.418.213 2.500.674 2.583.446

Margem EBITDA 66,38% 66,38% 66,38%

Depreciação (69.420) (159.200) (251.996)

Ganho nas aquisições de empresas

EBIT 2.348.793 2.341.474 2.331.450

Resultado de Equivalência Patrimonial 861.629 891.010 920.503

Resultado financeiro (491.310) (508.064) (524.881)

EBT 2.719.112 2.724.420 2.727.072

IR e CS (369.015) (369.735) (370.095)

% EBT -13,57% -13,57% -13,57%

Lucro líquido ajustado 2.350.097 2.354.685 2.356.977

DRE Projetada

R$ 000 2024 P 2025 P 2026 P

Receita bruta 4.415.352 4.558.409 4.706.101

Deduções (397.546) (410.426) (423.724)

Receita líquida 4.017.806 4.147.983 4.282.378

Custos (1.186.031) (1.224.458) (1.264.130)

Lucro bruto 2.831.775 2.923.525 3.018.247

Despesas (164.625) (169.959) (175.466)

EBITDA 2.667.150 2.753.566 2.842.781

Margem EBITDA 66,38% 66,38% 66,38%

Depreciação (347.831) (446.770) (531.001)

Ganho nas aquisições de empresas

EBIT 2.319.319 2.306.795 2.311.780

Resultado de Equivalência Patrimonial 950.327 981.118 1.012.906

Resultado financeiro (541.887) (559.444) (577.570)

EBT 2.727.759 2.728.469 2.747.116

IR e CS (370.188) (370.285) (372.815)

% EBT -13,57% -13,57% -13,57%

Lucro líquido ajustado 2.357.571 2.358.184 2.374.300



62 
 

Tabela 41 – DRE Projetada de 2027 a perpetuidade. 

 
Fonte: (Demonstrações Financeiras, elaborado a partir de projeções do autor) 

 

 

Tabela 42 – DRE Projetada de 2021 a 2023. 

 
Fonte: (Demonstrações Financeiras, elaborado a partir de projeções do autor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRE Projetada

R$ 000 2027 P 2028 P 2029 P Perp.

Receita bruta 4.858.579 5.015.997 5.178.515 5.346.299

Deduções (437.452) (451.626) (466.259) (481.365)

Receita líquida 4.421.127 4.564.371 4.712.257 4.864.934

Custos (1.305.088) (1.347.373) (1.391.028) (1.436.097)

Lucro bruto 3.116.038 3.216.998 3.321.229 3.428.836

Despesas (181.151) (187.020) (193.080) (199.336)

EBITDA 2.934.887 3.029.978 3.128.149 3.229.501

Margem EBITDA 66,38% 66,38% 66,38% 66,38%

Depreciação (632.668) (653.135) (674.119) (688.354)

Ganho nas aquisições de empresas

EBIT 2.302.220 2.376.843 2.454.030 2.541.147

Resultado de Equivalência Patrimonial 1.045.724 1.079.606 1.114.585 1.150.697

Resultado financeiro (596.284) (615.603) (635.549) (656.140)

EBT 2.751.660 2.840.845 2.933.066 3.035.704

IR e CS (373.432) (385.535) (398.051) (411.980)

% EBT -13,57% -13,57% -13,57% -13,57%

Lucro líquido ajustado 2.378.228 2.455.310 2.535.015 2.623.724

Fluxo de caixa projetado

R$ 000 2021 P 2022 P 2023 P

Lucro líquido ajustado 2.350.097 2.354.685 2.356.977

Depreciação 69.420 159.200 251.996

Variação da necessidade de capital de giro (5.766) (6.147) (6.170)

Capex (570.000) (589.437) (608.947)

Fluxo de caixa do acionista 1.843.751 1.918.301 1.993.856

Fator de desconto 

Taxa de desconto 13,26% 13,26% 13,26%

Fator de desconto meio período 0,94 0,83 0,73

Fluxo de caixa descontado 1.732.459 1.591.472 1.460.486
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Tabela 43 – DRE Projetada de 2024 a 2026 

 
Fonte: (Demonstrações Financeiras, elaborado a partir de projeções do autor) 

 

 

Tabela 44 – DRE Projetada de 2027 a perpetuidade 

 
Fonte: (Demonstrações Financeiras, elaborado a partir de projeções do autor) 

 

 

Para o desconto dos fluxos foi utilizado o Ke, obtido através do modelo CAPM para o 

qual foi considerado uma taxa livre de risco de 6,89% que é a NTN-F de 10 anos na data-base 

de 31/12/2020, adicionalmente também foi considerado o prêmio de mercado de países 

emergentes retirado do banco de dados do website do Damodaran de 7,63% e o beta 

desalvancado de 0,49 que também foi obtido no banco de dados do Damodaran e 

realavancado considerando a alíquota do IR do Brasil e os D/E setorial também obtido no 

website do Damodaran. 

 

 

 

 

Fluxo de caixa projetado

R$ 000 2024 P 2025 P 2026 P

Lucro líquido ajustado 2.357.571 2.358.184 2.374.300

Depreciação 347.831 446.770 531.001

Variação da necessidade de capital de giro (5.696) (6.985) (6.650)

Capex (628.677) (649.046) (670.076)

Fluxo de caixa do acionista 2.071.028 2.148.923 2.228.576

Fator de desconto 

Taxa de desconto 13,26% 13,26% 13,26%

Fator de desconto meio período 0,65 0,57 0,50

Fluxo de caixa descontado 1.339.402 1.227.065 1.123.558

Fluxo de caixa projetado

R$ 000 2027 P 2028 P 2029 P Perp.

Lucro líquido ajustado 2.378.228 2.455.310 2.535.015 2.623.724

Depreciação 632.668 653.135 674.119 688.354

Variação da necessidade de capital de giro (6.866) (6.471) (7.935) (7.555)

Capex (691.786) (714.200) (737.340) (761.230)

Fluxo de caixa do acionista 2.312.244 2.387.774 2.463.859 2.543.293

Fator de desconto 

Taxa de desconto 13,26% 13,26% 13,26%

Fator de desconto meio período 0,45 0,39 0,35

Fluxo de caixa descontado 1.029.255 938.435 854.965
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Tabela 45 – Taxa de desconto – Modelo CAPM 

 
Fonte: (Site do Tesouro e Site do Damodaran)39 

 

Após descontar todos os fluxos a meio período, foi executada a soma dos valores 

presentes, calculada a perpetuidade e somado o valor da perpetuidade descontada aos demais 

fluxos para compor o Enterprise Value. 

 

Tabela 46 – Soma dos fluxos, perpetuidade e enterprise value 

 

Fonte: (Site do Tesouro e Site do Damodaran e demonstração financeira 2020)40 

 

Considerando o valor da empresa e o número de ações que consta nas demonstrações 

financeiras, o valor da empresa por ação é de R$ 19,45. De acordo com a valoração do Yahoo 

Finance e da S&P Capital IQ, o valor da TAESA é de: 

 

 
39 Saiba mais em: Disponível em: < Histórico de Preços e Taxas (tesouro.gov.br)> /< Debt Fundamentals 

(nyu.edu)>/< https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html>  Acesso em: 30 

ago. 2021 
40 Saiba mais em: Disponível em: < Histórico de Preços e Taxas (tesouro.gov.br)> /< Debt Fundamentals 

(nyu.edu)>/< https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html>  Acesso em: 30 

ago. 2021 

 

CAPM

Parâmetro Recálculo

Risk free 6,89%

ERP 7,63%

Beta desalavancado 0,49

D/E 108,26%

Alíquota IR 34,00%

Bela realavancado 0,83

Ke 13,26%

Valor presente dos fluxos descontados R$ 000 11.297.097

Perpetuidade

Fluxo de caixa na perpetuidade R$ 000 2.543.293

Taxa de desconto % 13,26%

Taxa de crescimento na perpetuidade % 3,24%

Perpetuidade R$ 000 25.380.851

Fator de desconto 0,35

Valor presente da perpetuidade R$ 000 8.807.213

Enterprise Value R$ 000 20.104.310

Ações ordinárias mil un. 590.714

Ações preferenciais mil un. 442.783

Total de ações mil un. 1.033.497

Valor por ação R$ 19,45
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Figura 3 – Valuation Measures 

 
Fonte: (Yahoo Finance)41 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Financial Information 

 
Fonte: (S&P Capital IQ)42 

 

Comparativamente, o resultado encontrado no Valuation elaborado para este trabalho 

foi próximo ao encontrado por essas duas fontes, estando apenas 6,5% superior. Ainda 

fazendo uma análise sobre a precificação do ativo na B3, encontramos os seguintes dados: 

 

Figura 5 - Cotação das Ações Preferênciais  

 
Fonte: (Bolsa de valores de mercados futuros (BVMF)).43 

 
41 Saiba mais em: Disponível: < TAEE11.SA 38.44 0.91 2.42% : Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 

- Yahoo Finance> Acesso em: 13 set. 2021 
42 Saiba mais em: Disponível em: <Log In | S&P Capital IQ> Acesso em: 14 set. 2021 
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Figura 6 - Cotação da Ações Ordinárias 

 

Fonte: (Bolsa de valores de mercados futuros (BVMF)).44 

 

 

Tendo em vista a comparação entre o resultado da valoração – com data-base de 

31/12/2020 - e o histórico das cotações, chegamos ao fato de que a TAESA vem sendo sub 

valorada durante todo o ano de 2020. 

 

Figura 7 - Índice Ibovespa 

 

Fonte: (Bolsa de valores de mercados futuros (BVMF)).45 

 

 
43 Saiba mais em: Disponível em: < Preços e notícias sobre as ações Taesa S.A. (TAEE4 - BVMF): Google 

Finance> Acesso em: 13 set. 2021 
44 Saiba mais em: Disponível em: < taee3 - Pesquisa Google> Acesso em: 13 set. 2021 
45 Saiba mais em: Disponível em: < Preços, cotação em tempo real e notícias sobre Ibovespa - Google Finance> 

Acesso em: 13 set. 2021 
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Analisando o gráfico do índice Ibovespa conjuntamente com os gráficos das cotações 

das ações da TAESA, vemos uma volatilidade muito maior no índice em março de 2020 – 

quando se deu o início da pandemia da COVID-19 no Brasil – do que da TAESA, isso nos 

mostra que a TAESA é um ativo muito mais resiliênte do que o mercado como um todo, ou 

seja, baixa correlação com o mercado. 

CONCLUSÃO 

 

O processo de análise econômica-financeira que culmina no valor justo de um ativo é 

resultado de um processo de anáise do contexto macroeconômico, de estudos do contexto 

setorial, de uma criteriosa análise do histórico contábil da empresa e da consideração do 

impacto do business plan durante o processo de modelagem. O processo de modelagem do 

Valuation é a racionalização atravez de metodologias consagradas de matemática financeira, 

no caso desse estudo o fluxo de caixa de descontado e o custo próprio de capital, de 

informações do mundo real. Se trata de uma oportunidade de analisar o capital de giro, a 

alavancagem, o endividamento e outras questões cruciais a vida da empresa, mas há também a 

influência de questões que são subjetivas, o que faz com que Valuations de uma mesma 

empresa feitos por pessoas ou empresas diferentes tendem, caso feitos de acordo com uma 

mesma metodologia, a dar valores parecidos, mas não identicos. 

 O setor de transmissão já era apontado há muito tempo como um setor resiliênte 

devido a forma de remuneração do serviço ser por disponibilidade e não por oferta e 

demanda. No entanto, devido a especificidade da crise sanitária da COVID-19, nunca 

tínhamos visto a reação de uma empresa do setor a uma crise com essas características.  

Tendo em vista todos os íncides que foram calculados sobre o histórico da empresa, 

incluindo o ano em que ela foi afetada pela COVID-19, e todas as análises que foram feitas, é 

notável que a TAESA foi uma empresa extremamente resiliente a crise da COVID-19 – isso 

fica evidente na comparação do gráfico da evolução da precificação das ações da empresa 

frente ao índice Ibovespa - e até mesmo apresentou crescimento durante o período em que o 

mercado em geral experimentou momentos caóticos. Os fatores que mais preservaram a 

empresa foram o fato de ela não ter muita correlação com o mercado - isso fica nítido ao 

constatarmos que o beta do segmento é bem abaixo de 1 - mas também a questão da receita 

ser baseada em contratos que remuneram a disponibilidade - o que faz com que a TAESA seja 

extremamente resiliente a oscilações na demanda por energia - adicionalmente a esses pontos 

podem ser acrescidos os níveis de endividamento saudável e uma capacidade de liquidez 
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ótima. Esse trabalho mostrou o quanto o setor e a empresa tem características que promovem 

a resiliência, e até mesmo a antifragilidade, e que o segmento de transmissão se mostrou 

muito eficiente na preservação do valor em momentos de caos econômico mundial, o que faz 

do segmento uma boa classe para se ter em um portfolio de renda variável que visa mitigar o 

risco. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Tabela Balanço – Ativo Consolidado (Circulante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conta 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

1 Ativo Total
#############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################

1.01 Ativo Circulante 2.360.161 3.568.430 1.927.671

36892 Caixa e Equivalentes de Caixa 896.031 82.562 20.869

1.01.01.01 Caixa e bancos 6.683 757 825

1.01.01.02 Aplicações Financeiras 889.348 81805 20044

37622 Contas a Receber 190.378 128.177 159.200

1.01.03.01 Clientes 190.378 128.177 159.200

1.01.03.01.01 Contas a receber de concessionárias e permissionárias 190.378 128.177 159.200

38718 Tributos a Recuperar 124.355 101.782 35.688

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 124.355 101.782 35.688

39448 Outros Ativos Circulantes 1.149.397 3.255.909 1.711.914

1.01.08.03 Outros 1.149.397 3.255.909 1.711.914

1.01.08.03.01 Títulos e valores mobiliários 0 2.337.228 798.604

1.01.08.03.03 Dividendos e JCP a receber 50332 101 5.580

1.01.08.03.04 Outras contas a receber e outros ativos 83567 62.605 43.838

1.01.08.03.05 Ativo de contrato de concessão 1.015.498 855.975 863.892

Balanço - Ativo Consolidado
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ANEXO B – Tabela Balanço – Ativo Consolidado (Não Circulante) 

 

 

 

 

ANEXO C – Tabela Balanço – Passivo Consolidado (Circulante) 

 

 

Conta 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

1.02 Ativo Não Circulante 11.745.258 7.724.339 6.640.527

36923 Ativo Realizável a Longo Prazo 8.629.485 5.349.942 4.630.121

1.02.01.04 Contas a Receber 19.635 18.869 13.618

1.02.01.04.01 Contas a receber de concessionárias e permissionárias 19.635 18.869 13.618

1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 8.609.850 5.331.073 4.616.503

1.02.01.10.03 Títulos e valores mobiliários 9.586 4.586 4.339

1.02.01.10.05 Outras contas a receber 41.526 18.691 18.301

1.02.01.10.06 Depósitos judiciais 44.870 33.176 28.295

1.02.01.10.07 Instrumentos f inanceiros derivativos 157.169 44.107 29.853

1.02.01.10.08 Impostos e contribuições sociais 0 0 26

1.02.01.10.10 Ativo de contrato de concessão 8.356.699 5.230.513 4.535.689

37288 Investimentos 2.952.525 2.239.298 1.921.360

1.02.02.01 Participações Societárias 2.952.525 2.239.298 1.921.360

37653 Imobilizado 73.676 56.439 23.218

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 44.742 22.667 23.218

1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 28.934 33.772 0

38018 Intangível 89.572 78.660 65.828

1.02.04.01 Intangíveis 89.572 78.660 65.828

Balanço - Ativo Consolidado

Código da Descrição da Conta Último Exercício Penúltimo Exercício Antepenúltimo Exercício

Conta 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

2 Passivo Total 14.105.419 11.292.769 8.568.198

2.01 Passivo Circulante 841.643 996.501 646.805

2.01.2002 Fornecedores 85.086 91.200 58.314

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 85.086 91200 58314

2.01.02.01.01 Fornecedores Nacionais 85.086 91.200 58.314

2.01.2003 Obrigações Fiscais 55.157 40.731 44.768

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 45.961 35.920 41.562

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 1.384 1.604 1.525

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 7.812 3.207 1.681

37988 Empréstimos e Financiamentos 449.739 743.002 428.280

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 121.355 10.395 10.751

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 118.373 8.970 8.979

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 2982 1.425 1.772

2.01.04.02 Debêntures 319473 724.086 417.529

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento 8.911 8.521 0

38354 Outras Obrigações 251.661 121.568 115.443

2.01.05.02 Outros 251.661 121.568 115.443

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 105.931 11 7

2.01.05.02.04 Taxas Regulamentares 62.536 68.796 68.553

2.01.05.02.05 Outras Contas a Pagar 83.194 52.761 46.883

(Reais Mil)

Balanço - Passivo Consolidado



72 
 

ANEXO D – Tabela Balanço – Passivo Consolidado (Não Circulante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código da Descrição da Conta Último Exercício Penúltimo Exercício Antepenúltimo Exercício

Conta 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

2.02 Passivo Não Circulante 7.237.872 5.305.891 3.389.561

36924 Empréstimos e Financiamentos 5.803.047 4.600.202 2.871.675

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 922.669 414.557 409.780

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 65.287 19.829 28.765

2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 857.382 394.728 381.015

2.02.01.02 Debêntures 4.857.916 4.158.834 2.461.895

2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento 22.462 26.811 0

37289 Outras Obrigações 101.503 30.407 46.663

2.02.02.02 Outros 101.503 30.407 46.663

2.02.02.02.03 Outras Contas a Pagar 54.442 29.136 46.663

2.02.02.02.04 Instrumentos Financeiros Derivativos 47.061 1.271 0

37654 Tributos Diferidos 1.288.527 643.543 442.748

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social 

Diferidos

1.288.527 643.543 442.748

2.02.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social 

Diferidos

763.630 309.000 158.609

2.02.03.01.02 PIS e COFINS Diferidos 524.897 334.543 284.139

38019 Provisões 44.795 31.739 28.475

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias 

Trabalhistas e Cíveis

42.854 29.794 28.475

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 14.079 14.978 13.939

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 5.700 4.058 3.993

2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 23.075 10.758 10.543

2.02.04.02 Outras Provisões 1.941 1.945 0

2.02.04.02.04 Provisão para desmobilização de ativos 457 461 0

2.02.04.02.05 Outras 1.484 1.484 0

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 6.025.904 4.990.377 4.531.832

2.03.2001 Capital Social Realizado 3.042.035 3.042.035 3.042.035

37317 Reservas de Capital 598.736 598.736 594.507

2.03.2004 Reservas de Lucros 2.400.431 1.349.606 895.290

2.03.04.01 Reserva Legal 433.057 433.057 382.964

2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não 

Distribuídos

1196286 564.816 184.257

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 315053 289.970 270.899

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 456.035 61.763 57.170

39509 Outros Resultados Abrangentes -15.298 0 0

(Reais Mil)

Balanço - Passivo Consolidado
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ANEXO E – Tabela DRE Consolidada 

 

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 3.561.286 1.839.990 1.635.237

36951 Receita de infra, Correção monet, operação e manutenção, e outras, líquidas 2.903.468 1.334.813 0

37316 Remuneração dos ativos da concessão 657.818 505.177 0

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -1.047.979 -574.018 -362.356

2.03.2001 Pessoal -72.654 -56.069 -45.866

37317 Material -922.080 -477662 -281116

37682 Serviços de Terceiros -40.483 -29.057 -27.520

2.03.2004 Depreciação e Amortização -7.200 -5.007 -279

38413 Outros custos operacionais -5.562 -6.223 -7.575

3.03 Resultado Bruto 2.513.307 1.265.972 1.272.881

3.04 Despesas/Receitas Operacionais 681.398 247.526 156.974

37319 Despesas Gerais e Administrativas -134.421 -118.973 -113.894

3.04.02.01 Pessoal e administradores -93.961 -78.256 -77.686

3.04.02.02 Serviços de terceiros -32.380 -32.523 -30.087

3.04.02.03 Depreciação e Amortização -8080 -8.194 -6.121

38050 Outras Receitas Operacionais 0 9.811 0

38415 Outras Despesas Operacionais -18.123 -13.123 -30.388

38780 Resultado de Equivalência Patrimonial 833.942 369.811 301.256

3.04.06.01 Resultado de equivalência patrimonial 833.942 369.811 301.256

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 3.194.705 1.513.498 1.429.855

3.06 Resultado Financeiro -475.523 -258.797 -211.187

36956 Receitas Financeiras 38.813 96.939 62.913

37321 Despesas Financeiras -514.336 -355.736 -274.100

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 2.719.182 1.254.701 1.218.668

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -456.255 -148.584 -147.363

36958 Corrente -27.698 -4.014 -86.611

37323 Diferido -428.557 -144.570 -60.752

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 2.262.927 1.106.117 1.071.305

3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 2.262.927 1.106.117 1.071.305

DRE Consolidada


