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Transmitindo previsibilidade 

Ativos de Transmissão “best-in-class”  

O Perfin Apollo Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, 

(“Perfin Apollo”, “Fundo” ou “FIP”) é um condomínio fechado composto inicialmente 

por seis concessões de transmissão, que juntas somam R$774mi de RAP (ciclo 

2019/2020) e 2.123km de extensão. A Perfin, gestora do FIP é uma asset 

independente que conta com management experiente, track-record de sucesso, 

longo histórico de investimentos no setor elétrico e mais de R$11bi de recursos sob 

gestão. 

A Excelência Alupar... 

Todos os ativos que compõem o Fundo inicialmente são detidos em sociedade com 

a Alupar, que os controla diretamente ou indiretamente. Além de controlar os ativos, 

a Alupar é responsável pela gestão das obras das concessões em fase pré-

operacional e será responsável também pela operação e manutenção de todos os 

projetos. Entendemos esse fato como extremamente positivo dado que a Alupar é 

um dos principais players de transmissão do Brasil, contando com excelente know-

how de construção, indicadores operacionais acima da média e sólida situação 

econômico-financeira refletida em seu rating AAA(bra) pela Fitch.   

...Aliada a um dos segmentos de melhor percepção  

Mais do que justificadamente, há tempos, o segmento de transmissão é um dos 

setores de melhor percepção por parte dos investidores. De fato, desde que bem 

operados (caso das concessões Alupar, por exemplo), são ativos que se 

caracterizam por grande estabilidade de geração de caixa, calcada em (i) receitas 

indexadas à inflação, margens elevadas, baixa necessidade de investimentos após a 

construção, bem como inadimplência quase inexistente. Isto posto, além dos ativos 

componentes do Perfin Apollo, serem todos do segmento de transmissão, operados 

pela Alupar (uma das melhores companhias do setor), egressos de alguns dos 

leilões com melhor percepção de risco x retorno, ainda possuem um prazo médio 

remanescente de mais de 26 anos. 

Riscos de execução mitigados  

Por se tratar de um portfólio de ativos em boa parte pré-operacionais (5 de um total 

de 6), a data de entrada em operação dos projetos bem como o controle do capex, 

são pontos de sensibilidade a serem monitorados. Contudo, entendemos que essa é 

uma questão bem endereçada, dado que (i) quatro dos cinco ativos pré-operacionais 

já possuem estrutura de funding equacionada (TSM já possui garantia firme), o que 

(ii) combinado com o consistente track-record da Alupar de controle de orçamento e 

bom histórico de entrada em operação de seus projetos, constituem bons fatores a 

mitigar tal risco. Ademais, todos os ativos estão em fase avançada de licenciamentos 

e a maior parte já em construção, sendo que esperamos que as concessões que 

somam 86% da RAP já estejam operacionais em 9 meses. 
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A Perfin 

Fundada em 2007, a Perfin é uma administradora de recursos, localizada em São 

Paulo e que conta com mais de R$11bilhões de ativos sob gestão. 

A empresa possui duas áreas de atuação, (i) a Perfin Asset Management (R$2.7bi 

de AUM+Capital Comprometido), que faz a gestão de fundos com foco em investir 

em empresas, através de fundos de ações e fundos de investimento em 

participações e (ii) a Perfin Wealth Management (R$9.1bi sob gestão), divisão em 

que é feita gestão patrimonial. 

A equipe é formada por profissionais com grande experiência no mercado financeiro 

(local e internacional) e desde o início optou-se pela formação de um time em que as 

pessoas chave fossem sócias da empresa em um modelo de partnership. 

Os sócios fundadores (Ralph Gustavo Rosenberg e José Roberto Ermírio de Moraes 

Filho) se mantêm no time desde o início e as diretrizes estratégicas da empresa são 

tomadas e conduzidas por um Comitê Executivo composto por 5 membros. Os 

sócios investem parte relevante de seu capital na Perfin, nos mesmos fundos 

oferecidos aos investidores. 

Figura 1: Comitê Executivo Perfin 

Fonte: BTG Pactual e Companhia *Sócio **Sócio Fundador 

A Perfin Asset possui foco em estudar e investir em empresas por meio de 

estratégias de Ações e Coinvestimentos, sendo que todas as decisões de 

investimento, passam por comitês. Para todas as empresas que a gestora investe é 

feita uma análise que considera 25 fatores, como por exemplo, indústria, 

alinhamento dos executivos e diferenciais da companhia. Para o segmento de 

coinvestimentos é necessária ainda a realização de Due Diligence por assessores 

contratados, a fim de que haja conforto ainda maior com os parceiros e os projetos 

dos ativos-alvo. O comitê de coinvestimentos é composto por quatro membros, 

sendo 3 deles sócios da Perfin.  
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Figura 2: Comitê de Coinvestimentos 

Fonte: BTG Pactual e Companhia ** Sócio Fundador *Sócio 

A Perfin tem sido investidora de referência para algumas empresas, como B3, 

Iguatemi e Alupar. 

Histórico da Perfin no Setor Elétrico 

O Gestor entende que o setor oferece uma boa combinação de retornos de longo 

prazo com previsibilidade de resultados e aspectos de risco controlados que, ao 

preço e valor de entrada adequados, podem oferecer boas teses de investimento. 

Isto posto, a Perfin investe no setor desde sua constituição em 2007. 

Na visão da Perfin, o ano de 2016 apresentou conjuntura favorável para que a 

exposição a ativos do segmento aumentasse de maneira substancial, como por 

exemplo, a revisão na taxa regulatória de remuneração de capital (WACC) do 

segmento (taxa de remuneração do investimento em novos ativos), o que resultou 

em uma melhora considerável na relação entre receita anual permitida máxima 

(RAP) dos leilões de transmissão e o capex referente a tais ativos. 

Tendo não só esse cenário como pano de fundo (melhora na condição de retorno 

ajustado ao risco do segmento de transmissão) mas também a evolução do otimismo 

em relação ao cenário político-econômico nacional, naquele ano então, a Perfin 

realizou um investimento relevante nas ações da Alupar, tendo inclusive constituído 

um fundo PIPE (private investment in public equity), com a finalidade de investir 

exclusivamente em um aumento de capital privado da empresa. 

O início do Perfin Apollo... 

Poucos meses após efetuar o investimento nas ações da Alupar, a Perfin então 

realizou parceria com a mesma para que ambas pudessem ter juntas, exposição 

direta em ativos eventualmente ganhos nos leilões de transmissão. 

Assim, a Perfin captou o Apollo 11 FIP-IE e o Apollo Eleven FIP-IE, fundos 

constituídos em outubro de 2016, com o intuito de investir no Leilão ANEEL nº 

13/2015 – 2ª Etapa, vindo a vencer dois lotes daquele leilão. 

Com o sucesso na alocação do investimento anterior, o Gestor constituiu o Apollo 12 

FIP-IE e o Apollo Twelve FIP-IE, para participar com a Alupar do Leilão ANEEL nº 

05/2016, de abril de 2017 e dessa vez o consórcio sagrou-se vencedor de um lote. 
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Ainda em 2017, Perfin adquiriu mais dois ativos que haviam sido licitados no leilão 

de transmissão de abril de 2016 que ainda estavam em fase de licenciamento 

(greenfields) e posteriormente a Alupar entrou como acionista dos ativos.  

Após esses movimentos, o consórcio seguiu participando de novos leilões, porém 

confirmando que a tese de investimentos estava correta, o cenário político-

econômico brasileiro passou a mostrar rápida melhora e mais players vieram para 

tais leilões, aumentando a concorrência e pressionando os retornos e 

impossibilitando novos investimentos do consórcio. Também corroborando o acerto 

da tese, os leilões nos quais a companhia veio participando se caracterizaram pelo 

menor número de lotes vazios como também pela maior participação de empresas 

privadas.  

Gráfico 1: Histórico dos leilões de transmissão no Brasil 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia 

Em 2018, a Perfin constituiu o Apollo 15 FIP-IE e Apollo 16 FIP Multiestratégia, em 

nova parceria com a Alupar, com o intuito de participar do Leilão Eletrobrás nº 

01/2018, em que a Eletrobrás venderia participações minoritárias em ativos 

operacionais de geração e transmissão. Alupar sagrou-se vencedora do Lote M, 

adquirindo então 49% das ações da TME e em março de 2019, a Apollo 15 

Participações S/A, controlada pelo Apollo 15 FIP-IE, assinou com a Alupar contrato 

para aquisição de 35% de participação neste ativo.  
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Figura 3: Linha do Tempo 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia 

O Perfin Apollo 

O Fundo (Novo FIP-IE) foi constituído com objetivo de agregar os ativos descritos na 

seção anterior e que atualmente são detidos pelos Fundos Apollo. A partir da 

estruturação desse Fundo, ocorrerá o aporte dos fundos Apollo no Novo FIP-IE. Em 

seguida acontece a oferta e listagem do Novo FIP-IE na B3 e após esse movimento 

a extinção dos Fundos Apollo aonde seus cotistas tornam-se cotistas do Novo FIP-

IE. 

De acordo com material da oferta, ocorrerá uma transação com valor indicativo de 

R$960 milhões, considerando o Valor Unitário Base, sendo R$146 milhões 

referentes à oferta primária e R$814 milhões referentes à oferta secundária. Os 

recursos relativos à oferta primária, serão destinados ao pagamento de despesas 

relacionadas à oferta, capex remanescente, e para pagamento de despesas 

relacionadas à sua manutenção e funcionamento 

No mínimo 3% do montante total da oferta será destinado, prioritariamente ao Gestor 

(Perfin), como atendimento a Resolução que visa buscar o alinhamento de 

interesses, adicionalmente os sócios pretendem manter os 3% mínimos requeridos 

até o encerramento do fundo, inclusive em eventuais novas ofertas. 

O Fundo contará com taxa de administração máxima de 0.6% ao ano de seu 

Patrimônio Líquido ou valor de mercado das cotas, dos dois o maior. Assim como o 

fundo, as holdings possuem custos máximos estipulados, que já estão considerados 

no valor da oferta. 
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Por se tratar de um FIP-IE, o fundo conta ainda com isenção de imposto de renda 

para investidor pessoa física, tanto no recebimento de dividendos quanto na venda 

de cotas, desde que o fundo possua (i) ao menos 5 cotistas; e (ii) que nenhum 

cotista detenha mais 40% das cotas. 

Figura 4: Passo a Passo da Estruturação - FIP-IE 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia 

Após as realizações dos passos acima, o Novo FIP-IE passa a deter participação 

direta nas sociedades que por sua vez, detém participação nos ativos operacionais. 

Figura 5: Organograma Final FIP-IE 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia 

Com isso, o portfólio do FIP é composto por seis concessões de transmissão, 

localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, 

Mato Grosso e Bahia, que juntas somam 2.123km de extensão, com prazo médio 

remanescente de 26 anos. 
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Figura 6: Portfolio Perfin Apollo 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia (1) RAP pós Put-Call Option 

Como vimos acima, o portfólio é composto por uma concessão operacional e cinco 

pré-operacionais, que contam com expectativa de entrada em operação em 

dezembro de 2019 a setembro de 2021, sendo que em Agosto de 2020, estimamos 

que os ativos que representam 86% da RAP proporcional da companhia já estejam 

em operação. 

Gráfico 2: %RAP em operação - Esperamos que os ativos que representam 86% da RAP do FIP já estejam em operação nos próximos 9 meses   

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia 

Estrutura de Governança do Perfin Apollo 

Os investidores do Perfin Apollo se beneficiarão de uma estrutura de governança 

robusta que já foi previamente negociada entre os atuais acionistas (leia-se atuais 

cotistas e Alupar). As sociedades investidas adotam práticas de governança 

corporativa estabelecidas pela CVM para fundos de investimento em participações, 

exercendo na prática a participação no processo decisório das investidas e influência 
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na definição da estratégia dos ativos. Segue abaixo um resumo dos principais 

termos.  

Figura 7: Governança no nível dos ativos 

Fonte: BTG Pactual e Companhia 

Além disso, as holdings detentoras dos ativos operacionais (Apollo 11 e Apollo 12) 

celebraram acordos de opções de compra e venda, que permitem ajustes de 

participações durante o prazo do contrato de concessão dos ativos. Basicamente, a 

Alupar detém opções de compra de participações em TPE, TCC, ETB e TSM;  Apollo 

11 detém opção de venda de suas participações em TPE e TCC; Apollo 12 detém 

opção de venda de suas participações em ETB, TSM e EDTE e Apollo 15 detém 

opção de venda de sua participação na TME. 

Opção de compra outorgada à Alupar – Condições: 

• A Alupar detém a opção de compra sobre 30% da participação da Apollo 11 

e Apollo 12 nos quatro ativos citados acima, remunerando os recursos a 

IPCA + 7.3% ao ano, ajustados por proventos. A opção é uma contrapartida 

da opção de venda detida pelas Apollos e pelo fato de a Alupar prestar 

isoladamente garantias corporativas às dívidas dos ativos, podendo ser 

exercida até o aniversário de oito anos da entrada em operação comercial 

de cada ativo. 

Estimamos que tais ativos atinjam esses níveis de retorno em 2021, passando o 

Perfin Apollo a deter aproximadamente 34% desses ativos versus a atual 

participação média de 49%.  

Opção de venda outorgada às Holdings Apollo – Condições: 

• As holdings Apollo (11, 12 e 15) detém a opção de venda de 100% de sua 

participação nos ativos contra a Alupar, a put é corrigida por IPCA + 5.0% 

sobre o valor de equity original aportado pelos fundos Apollo antes da 

oferta, ajustado por dividendos recebidos até o prazo de exercício da opção. 

A opção poderá ser exercida dentro de um prazo de 12 meses após o 10º 

ano de aniversário de cada integralização original. Esse mecanismo garante 
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um retorno mínimo de IPCA + 5% ao ano caso os ativos tenham 

performance pior do que a do plano de negócios. 

Adicionalmente, no nível do Perfin Apollo qualquer cotista que atingir (direta ou 

indiretamente) 25% ou mais das cotas emitidas deverá lançar uma oferta pública 

para aquisição total das cotas do FIP Apollo (poison pill). O preço da aquisição na 

oferta não poderá ser inferior ao maior valor entre (i) 125% do valor patrimonial das 

cotas, conforme divulgado pelo Administrador; (ii) 125% da cotação unitária média 

das cotas de emissão do Fundo, durante o período de três meses que anteceder à 

data em que se tornar obrigatória a efetivação da oferta pública de aquisição de 

cotas, ponderada pelo volume de negociação na B3; e (iii) 125% do preço de 

emissão de cotas mais alto verificado em qualquer nova emissão realizada mediante 

distribuição pública ocorrida no período de vinte e quatro meses que anteceder a 

data em que se tornar obrigatória a realização da oferta pública de aquisição de 

cotas, valor esse que deverá ser devidamente atualizado pelo IPCA, ou por índice 

equivalente que o venha a substituir, desde a data de emissão das novas Cotas até 

o momento em que for efetivada a oferta pública de aquisição de cotas nos termos 

deste artigo. 

Investimentos em novos ativos 

Após a aquisição dos ativos que compõem o Perfin Apollo inicialmente, o Fundo 

apenas poderá investir em novos ativos que sejam performados, leia-se aqueles que 

já tenham sido entregues e com todas as autorizações necessárias para 

funcionamento, não sendo admitido o investimento inicial em projetos green field. 

Além disso, os potenciais projetos-alvo devem atender aos seguintes requisitos: 

a) Caso sejam do setor de transmissão, o retorno esperado do projeto, 

segundo o método de avaliação pelo fluxo de caixa descontado, deve ser 

de, no mínimo, o rendimento pago pelo Tesouro IPCA+ de Referência 

acrescido de 2,75%; 

b) Caso sejam do setor de geração eólica ou solar centralizada, o retorno 

esperado do projeto, segundo o método de avaliação pelo fluxo de caixa 

descontado, deve ser de, no mínimo, o rendimento pago pelo Tesouro 

IPCA+ de Referência acrescido de 3,5% ao ano; 

c) Caso sejam do setor de geração de energia solar distribuída, o retorno 

esperado do projeto, segundo método de avaliação pelo fluxo de caixa 

descontado, deve ser de, no mínimo, o rendimento pago pelo Tesouro 

IPCA+ de Referência acrescido de 4% ao ano. 

Importante ressaltar que o modelo de avaliação a partir do fluxo de caixa descontado 

será definido pelo Gestor e poderá ser realizado pelo próprio Gestor ou por avaliador 

independente contratado a expensas do Fundo, a critério do Gestor. 
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Descrição do Portfólio 

Transmissora Paraíso de Energia – “TPE” 

Em outubro de 2016, Perfin e Alupar participaram e venceram o leilão ANEEL 

13/2015 2ª Etapa, lote 2. Nesse contexto, a TPE detém a concessão por 30 anos 

(vencimento em fevereiro de 2047) do serviço público de transmissão de energia 

elétrica através dos seguintes ativos:  

 Linha de Transmissão de 500kv entre o trecho Poções III até Padre 

Paraíso, com 334km de extensão; 

 Linha de Transmissão de 500kv de Padre Paraíso até Governador 

Valadares com 207km de extensão; 

 Subestação 500/230kv em Governador Valadares. 

A operação comercial está prevista para agosto de 2020 sendo a data de entrada em 

operação da Aneel em fevereiro de 2022. O valor da Receita Anual Permitida 

(“RAP”) para o ciclo de 2019/2020 é de R$238.6 milhões, ajustado anualmente pela 

inflação. 

Figura 8: Localização do ativo 
 

Figura 9: Características da concessão 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 

 

A TPE é detida pela Alupar e pelo FIP Apollo 11, cada acionista com 51% e 49%, 

respectivamente. Adicionalmente, a Alupar detém uma opção de compra de 30% das 

ações detidas pelo FIP Apollo 11 a um custo de IPCA + 7.3%a.a (“Hurdle”). Uma vez 

que é esperado que o retorno do projeto fique acima do hurdle, a participação da 

Alupar pós exercício da opção seria de aproximadamente 65.6%. A opção pode ser 

exercida pela Alupar em qualquer data até 8 anos após a conclusão do projeto. 

Como mecanismo de proteção, a holding Apollo 11 detém a opção de venda de 

100% de sua participação na TPE contra a Alupar, a put é corrigida por IPCA + 5.0% 

sobre o valor de equity original aportado pela Apollo antes da oferta, ajustado por 
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dividendos recebidos até o prazo de exercício da opção. A opção poderá ser 

exercida dentro de um prazo de 12 meses após o 10º ano de aniversário de cada 

integralização original. Esse mecanismo garante um retorno mínimo de IPCA + 5.0% 

ao ano caso os ativos tenham performance pior do que a do plano de negócios. 

Cabe ressaltar que a opção está fora do dinheiro, principalmente pelo fato de o plano 

de negócios estar sendo cumprido abaixo do orçamento, em diversas frentes como 

capex, financiamentos etc, o que favorece a monetização do investimento.  

Figura 10: Organograma Societário 
 

Figura 11: Estrutura de Funding 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 

 

Transmissora Caminho do Café – “TCC” 

Em outubro de 2016, Perfin e Alupar participaram e venceram o leilão ANEEL 

13/2015 2ª Etapa, lote 6. Nesse contexto, a TCC detém a concessão por 30 anos 

(Fevereiro de 2047) do serviço público de transmissão de energia elétrica através 

dos seguintes ativos:  

 Linha de Transmissão de 500kv de Governador Valadares até Mutum em 

MG, com extensão de 156km; 

 Linha de Transmissão de 500kv entre Mutum e Rio Novo do Sul com 132km 

de extensão 

 Subestação de 500kv em Mutum e 500/345kv em Rio Novo do Sul. 

A operação comercial está prevista para Agosto de 2020 sendo a data de entrada 

em operação da Aneel em Fevereiro de 2022. O valor da Receita Anual Permitida 

(“RAP”) para o ciclo de 2020 é de R$162.2 milhões, ajustado anualmente por 

inflação. 

 



 

 
FIP Apollo 
08 November 2019 page 12 

 

Figura 12: Localização do ativo 
 

Figura 13: Características da concessão 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 

A TCC é detida pela Alupar e pelo FIP Apollo 11, cada acionista com 51% e 49%, 

respectivamente. Adicionalmente, a Alupar detém uma opção de compra de 30% das 

ações detidas pelo FIP Apollo 11 a um custo de IPCA + 7.3%a.a (“Hurdle”). Uma vez 

que é esperado que o retorno do projeto fique acima do hurdle, a participação da 

Alupar pós exercício da opção seria de aproximadamente 65.6%. A opção pode ser 

exercida pela Alupar em qualquer data até 8 anos após a conclusão do projeto. 

Como mecanismo de proteção, a holding Apollo 11 detém a opção de venda de 

100% de sua participação na TCC contra a Alupar, a put é corrigida por IPCA + 5.0% 

sobre o valor de equity original aportado pela Apollo antes da oferta, ajustado por 

dividendos recebidos até o prazo de exercício da opção. A opção poderá ser 

exercida dentro de um prazo de 12 meses após o 10º ano de aniversário de cada 

integralização original. Esse mecanismo garante um retorno mínimo de IPCA + 5.0% 

ao ano caso os ativos tenham performance pior do que a do plano de negócios. 

Cabe ressaltar que a opção está fora do dinheiro, principalmente pelo fato de o plano 

de negócios estar sendo cumprido abaixo do orçamento, em diversas frentes como 

capex, financiamentos etc, o que favorece a monetização do investimento.  

Figura 14: Organograma Societário 
 

Figura 15: Estrutura de funding 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 

 



 

 
FIP Apollo 
08 November 2019 page 13 

 

 

Empresa de Transmissão Baiana – “ETB” 

A ETB detém a concessão por 30 anos (Setembro de 2046) do serviço público de 

transmissão de energia elétrica através dos seguintes ativos:  

 Linha de Transmissão de 500kv entre Juazeiro na Bahia até Ourilândia com 

186km de extensão; 

 Linha de Transmissão de 500kv entre Bom Jesus da Lapa e Gentio do Ouro 

com 250km de extensão 

A operação comercial está prevista para Junho de 2020 sendo a data de entrada em 

operação da Aneel também em Junho de 2020. O valor da Receita Anual Permitida 

(“RAP”) para o ciclo de 2020 é de R$141.1 milhões, ajustado anualmente por 

inflação. 

Figura 16: Localização do ativo 
 

Figura 17: Características da Concessão 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 

A ETB é detida pela Alupar e pelo FIP Apollo 12, cada acionista com 50%. 

Adicionalmente, a Alupar detém uma opção de compra de 30% das ações detidas 

pelo FIP Apollo 11 a um custo de IPCA + 7.3%a.a. (“Hurdle”). Uma vez que é 

esperado que o retorno do projeto fique acima do hurdle, a participação da Alupar 

pós exercício da opção seria de 65.0%. A opção pode ser exercida pela Alupar em 

qualquer data até 8 anos após a conclusão do projeto. 

Como mecanismo de proteção, a holding Apollo 12 detém a opção de venda de 

100% de sua participação na ETB contra a Alupar, a put é corrigida por IPCA + 5.0% 

sobre o valor de equity original aportado pela Apollo antes da oferta, ajustado por 

dividendos recebidos até o prazo de exercício da opção. A opção poderá ser 

exercida dentro de um prazo de 12 meses após o 10º ano de aniversário de cada 

integralização original. Esse mecanismo garante um retorno mínimo de IPCA + 5.0% 

ao ano caso os ativos tenham performance pior do que a do plano de negócios. 
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Cabe ressaltar que a opção está fora do dinheiro, principalmente pelo fato de o plano 

de negócios estar sendo cumprido abaixo do orçamento, em diversas frentes como 

capex, financiamentos etc, o que favorece a monetização do investimento.  

 

Figura 18: Organograma Societário 
 

Figura 19: Estrutura de funding 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 

Empresa Diamantina de Transmissão de Energia – “EDTE” 

A EDTE detém a concessão por 30 anos (Setembro de 2046) do serviço público de 

transmissão de energia elétrica através dos seguintes ativos:  

 Linha de Transmissão de 230kv entre Ibicoara na Bahia até Poções, com 

170km de extensão; 

 Subestações em Poções com 500 e 230kv 

A operação comercial está prevista para Dezembro de 2019 sendo a data de entrada 

em operação da Aneel também em Dezembro de 2019. O valor da Receita Anual 

Permitida (“RAP”) para o ciclo de 2020 é de R$69.1 milhões, ajustado anualmente 

por inflação. 
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Figura 20: Localização do ativo 
 

Figura 21: Características da concessão 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 

 

Como mecanismo de proteção, a holding Apollo 12 detém a opção de venda de 

100% de sua participação na EDTE contra a Alupar, a put é corrigida por IPCA + 

5.0% sobre o valor de equity original aportado pela Apollo antes da oferta, ajustado 

por dividendos recebidos até o prazo de exercício da opção. A opção poderá ser 

exercida dentro de um prazo de 12 meses após o 10º ano de aniversário de cada 

integralização original. Esse mecanismo garante um retorno mínimo de IPCA + 5.0% 

ao ano caso os ativos tenham performance pior do que a do plano de negócios. 

Cabe ressaltar que a opção está fora do dinheiro, principalmente pelo fato de o plano 

de negócios estar sendo cumprido abaixo do orçamento, em diversas frentes como 

capex, financiamentos etc, o que favorece a monetização do investimento.  

Para a EDTE não há estrutura de opção de compra detida pela Alupar. Desta forma, 

as participações societárias e as condições do financiamento estão demonstradas 

abaixo: 

Figura 22: Organograma Societário 
 

Figura 23: Estrutura de funding 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 
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Transmissora Serra da Mantiqueira– “TSM” 

Em Abril de 2017 Perfin e Alupar participaram e venceram o leilão número 05/2016 

da Aneel, lote 19. Nesse contexto, a TSM detém a concessão por 30 anos (Agosto 

de 2047) do serviço público de transmissão de energia elétrica através dos seguintes 

ativos:  

 Linha de Transmissão de 500kv entre Fernão Dias em São Paulo até 

Paracambi no Rio de Janeiro com 330km de extensão; 

A operação comercial está prevista para Setembro de 2021 sendo a data de entrada 

em operação da Aneel em Agosto de 2022. O valor da Receita Anual Permitida 

(“RAP”) para o ciclo de 2020 é de R$109.0 milhões, ajustado anualmente por 

inflação. 

Figura 24: Localização do ativo 
 

Figura 25: Características da Concessão 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 

A TSM é detida pela Alupar e pelo FIP Apollo 12, cada acionista com 50%. 

Adicionalmente, a Alupar detém uma opção de compra de 30% das ações detidas 

pelo FIP Apollo 11 a um custo de IPCA + 7.3%a.a (“Hurdle”). Uma vez que é 

esperado que o retorno do projeto fique acima do hurdle, a participação da Alupar 

pós exercício da opção seria de 65.0%. A opção pode ser exercida pela Alupar em 

qualquer data até 8 anos após a conclusão do projeto. 

Como mecanismo de proteção, a holding Apollo 12 detém a opção de venda de 

100% de sua participação na TSM contra a Alupar, a put é corrigida por IPCA + 5.0% 

sobre o valor de equity original aportado pela Apollo antes da oferta, ajustado por 

dividendos recebidos até o prazo de exercício da opção. A opção poderá ser 

exercida dentro de um prazo de 12 meses após o 10º ano de aniversário de cada 

integralização original. Esse mecanismo garante um retorno mínimo de IPCA + 5.0% 

ao ano caso os ativos tenham performance pior do que a do plano de negócios. 

Cabe ressaltar que a opção está fora do dinheiro, principalmente pelo fato de o plano 

de negócios estar sendo cumprido abaixo do orçamento, em diversas frentes como 

capex, financiamentos etc, o que favorece a monetização do investimento.  
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Figura 26: Organograma societário 
 

Figura 27: Estrutura de funding 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 

O financiamento da TSM apresentado acima é uma estimativa, é esperado que o 

financiamento do ativo seja definido ainda em 2019.  

 

Transmissora Mato-grossense de Energia– “TME” 

Em Setembro de 2018 Alupar vence o leilão pela participação remanescente na TME 

no processo de desinvestimento da Eletrobrás. Nesse contexto, a TME detém a 

concessão por mais 20 anos (Novembro de 2039) do serviço público de transmissão 

de energia elétrica através dos seguintes ativos:  

 Linha de Transmissão de 500kv entre Jauru no Mato Grosso e Cuiabá, com 

extensão de 348km 

O valor da Receita Anual Permitida (“RAP”) para o ciclo de 2020 é de R$54 milhões, 

ajustado anualmente por inflação. 

Figura 28: Localização do ativo 
 

Figura 29: Características da concessão 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 
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Como mecanismo de proteção, a holding Apollo 15 detém a opção de venda de 

100% de sua participação na TME contra a Alupar, a put é corrigida por IPCA + 5.0% 

sobre o valor de equity original aportado pela Apollo antes da oferta, ajustado por 

dividendos recebidos até o prazo de exercício da opção. A opção poderá ser 

exercida dentro de um prazo de 12 meses após o 10º ano de aniversário de cada 

integralização original. Esse mecanismo garante um retorno mínimo de IPCA + 5.0% 

ao ano caso os ativos tenham performance pior do que a do plano de negócios. 

Cabe ressaltar que a opção está fora do dinheiro, principalmente pelo fato de o plano 

de negócios estar sendo cumprido abaixo do orçamento, em diversas frentes como 

capex, financiamentos etc, o que favorece a monetização do investimento.  

A TME é detida pela Alupar, FIP Apollo 15 e Eletrobrás, cada acionista com 16%, 

35% e 49% respectivamente.  

Figura 30: Organograma societário 
 

Figura 31: Estrutura de funding 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 

Ativos com alta previsibilidade e longo prazo remanescente 

Mais do que justificadamente, há tempos, o segmento de transmissão é um dos 

setores de melhor percepção por parte dos investidores. De fato, desde que bem 

operados (caso das concessões Alupar, por exemplo), são operações que se 

caracterizam por grande estabilidade de geração de caixa, calcada em (i) receitas 

indexadas à inflação, margens elevadas, baixa necessidade de investimentos após a 

construção, bem como inadimplência quase inexistente. 

Isto posto, além dos ativos componentes do Perfin Apollo, serem todos do segmento 

de transmissão, operados pela Alupar (uma das melhores companhias do setor), 

egressos de alguns dos leilões com melhor percepção de risco x retorno, ainda 

possuem um prazo médio remanescente de mais de 26 anos. 
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Figura 32: Segmentos do Setor Elétrico – Quadro Comparativo 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia 

A Força da Alupar 

Como vimos anteriormente, todos os ativos iniciais que compõem o fundo são 

detidos em sociedade com a Alupar, que os controla diretamente ou indiretamente. 

Além de controlar os ativos, a Alupar é responsável pela gestão das obras das 

concessões em fase pré-operacional e será responsável também pela operação e 

manutenção de todos os projetos.  

Vemos esse fator como extremamente positivo, pois a Alupar é um dos principais 

players do segmento de transmissão de energia do Brasil em termos de RAP, sendo 

a maior de controle privado do Brasil. A empresa conta com 29 ativos de transmissão 

e 7.214km de linhas.  

A Alupar conta com excelente performance em projetos greenfield o que permitiu a 

companhia extrair retornos adicionais para seus acionistas. Seu forte know-how de 

construção se reflete em um capex na média 10% inferior ao estimada pela ANEEL 

nos leilões. Além disso para os ativos em implementação (contempla portfolio Perfin 

Apollo), a Alupar tem uma estimativa de orçamento 15% inferior ao da ANEEL. Ainda 

no quesito execução, a Alupar conta com excelente histórico de período de 

implementação. Um de seus últimos ativos a entrar em operação, a ETAP, uma linha 

de transmissão situada no Rio Grande do Norte, possuía data de entrada em 

operação pelo Edital em Dez/19 e entrou efetivamente em operação em abril deste 

ano.  
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Gráfico 3: Evolução de Ativos 

Fonte: BTG Pactual e Companhia 

No aspecto operacional, em um dos principais indicadores do segmento, o índice de 

disponibilidade, a Alupar também possui longo histórico de eficiência, 

significativamente melhor do que a média nacional. 

 Gráfico 4: Índice de Disponibilidade Alupar – Superior à média nacional 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia 

Do lado econômico-financeiro, a Alupar conta com um histórico de margens 

elevadas, inerentes ao segmento de transmissão como também por seu bom 

controle de custos. Com uma forte geração de caixa operacional e disciplina 

financeira, a empresa vem também reportando expressiva desalavancagem ao longo 

dos últimos anos, uma dívida com perfil alongado e relevante posição de liquidez 

(R$2.8bi de caixa para R$938mi de dívidas de curto prazo). 

Acreditamos que os pontos acima ajudem a explicar a forte valorização de suas 

ações que sobem aproximadamente 35% nos últimos doze meses (Market cap de 

R$7.1bi) como também as sucessivas ações positivas de rating. 
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Gráfico 5: Alupar - Evolução EBITDA e Margem 
EBITDA do segmento de transmissão 

 
Gráfico 6: Alupar - Evolução da Dívida 
Líquida/EBITDA                                                               

 
Gráfico 7: Alupar - Evolução do Rating (Fitch) 

 

 

 

Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia  Fonte: BTG Pactual e Companhia 

Projetos com estrutura de funding equacionada 

Outro ponto relevante para o Perfin Apollo é que boa parte de seus ativos já contam 

com estrutura de funding equacionada, seja pelo componente de dívida ou de equity. 

À exceção de TSM, todos os ativos pré-operacionais já possuem linhas de 

financiamento levantadas via debêntures incentivadas (enquadradas na Lei 12.431), 

que se caracterizam por seus prazos longos e boas condições de custo. Além disso, 

as linhas contam com a fiança da própria Alupar (Taesa e Alupar, no caso de EDTE), 

o que entendemos ter sido um fator preponderante para que tais papéis tivessem 

ratings elevados e consequentemente as boas condições supracitadas que permitem 

também o potencial elevado pagamento de dividendos. É importante ressaltar que 

com relação à TSM, a dívida já se encontra em fase final de estruturação, contando 

com condições similares à dos demais ativos e já com garantia firme. 

Figura 33: Características do Funding 

 
Fonte: BTG Pactual e Companhia 

Riscos de execução mitigados  

Por se tratar de um portfólio de ativos em boa parte pré-operacionais, a data de 

entrada em operação dos projetos bem como o controle do capex, são pontos de 

sensibilidade a serem acompanhados. Contudo, entendemos que essa é uma 
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questão endereçável. Como vimos acima, a maioria dos ativos já possui estrutura de 

funding equacionada, o que combinado com o consistente track record da Alupar de 

controle de orçamento e bom histórico de entrada em operação de seus projetos 

atua como bom mitigador ao risco de execução. 

Com relação aos licenciamentos necessários ao desenvolvimento das obras, os 

mesmos também se encontram em estágio bem avançado e à exceção de TSM, que 

é o último dos ativos a entrar em operação, todos os projetos já se encontram em 

construção. 

Modelagem Financeira 

Com o objetivo de apurar o retorno consolidado dos ativos componentes do Perfin 

Apollo, conduzimos nossa modelagem individualmente por ativo. Seguem as 

premissas macro utilizadas. 

Tabela 1: Premissas Macroeconômicas  

Fonte: BTG Pactual  

Receita por Ativo 

Modelamos as receitas de cada ativo com base em três premissas principais: 

1- Entrada em operação comercial, conforme a figura 6 da página 7; 

2- RAP (ciclo 2019/2020), também conforme valores da figura 6 da página 7; 

3- Após a entrada em operação comercial, valores da RAP são reajustados 

anualmente pela inflação. 

Gráfico 8: Receita Consolidada 100% dos ativos, em R$ milhões 

Fonte: BTG Pactual  

 

 

Dados Macro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

IPCA 4.08% 4.00% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95%

Selic EoP 5.98% 5.25% 6.25% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

Selic Média 5.61% 5.75% 6.62% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
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Custos e SG&A 

Os principais itens do Opex dos ativos são: Custos de O&M, encargos do sistema, 

taxas Aneel e SG&A. Os custos são reajustados por IPCA ao longo de todo o 

horizonte de projeção. 

EBITDA 

O EBITDA regulatório dos ativos, resultante da dedução dos custos e SG&A da 

receita, está demonstrado abaixo: 

Gráfico 9: EBITDA Consolidado para 100% e Margem EBITDA, em R$ milhões 

 
Fonte: BTG Pactual  

Capex 

Temos um capex consolidado de R$1,339 bilhão para 2020 e de R$358 milhões para 

2021. Após a conclusão dos investimentos nos ativos, assumimos um capex de 

manutenção de aproximadamente 1% sobre a receita líquida dos ativos. 

Endividamento 

Em função do perfil de longo prazo das concessões e visando uma otimização da 

estrutura de capital até o fim das concessões que se encerram até 2047, assumimos 

três principais ciclos de realavancagem. Sendo um total de R$2,4 bilhões em 2028, 

R$3,3 bilhões em 2033 e R$3,2 bilhões em 2038.  As principais condições, por ativo, 

estão descriminadas abaixo: 
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Tabela 2: Termos e Condições Realavancagens em R$ milhões  

Fonte: BTG Pactual  

De acordo com as premissas supracitadas, segue nossa expectativa de 

alavancagem para o portfólio de maneira consolidada. 

Gráfico 10: Endividamento Consolidado para 100% dos ativos, em R$ milhões  

Fonte: BTG Pactual  

Dividendos 

Enxergamos um forte fluxo de dividendos ao longo do tempo dos ativos que 

compõem o portfólio do Perfin Apollo. Nossa visão é baseada em fatores como: 

(a) A previsibilidade do modelo de negócios; 

(b) Baixa necessidade de investimentos após a entrada em operação comercial 

dos ativos 

(c) Ausência de travas na maioria dos ativos para pagamentos de dividendos; e 
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(d) Realavancagens. 

Gráfico 11: Dividendos Consolidados para 100% dos ativos 

Fonte: BTG Pactual 

Valuation - Valor do Portfólio 

A partir do fluxo de dividendos dos ativos, levando em conta o exercício das opções 

de compra da Alupar ao longo do tempo, calculamos o valor presente líquido do 

portfólio com base em seu fluxo de dividendos (“Dividend Discount Model”). O valor 

total do portfólio varia de acordo com o retorno em termos reais, conforme 

demonstrado abaixo: 

Tabela 3: Portfólio NPV   

 
Fonte: BTG Pactual  

 

Retorno em termos reais para o novo investidor: 6.25% 6.0% 5.75%

Valor total do FIP 1,325 1,355 1,388 
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Tabela 4: Fluxo de Caixa - TPE  

 
Fonte: BTG Pactual  

Cash Flow - R$mm Dec-19 Dec-20 Dec-21 Dec-22 Dec-23 Dec-24 Dec-25 Dec-26 Dec-27 Dec-28 Dec-29 Dec-30 Dec-31 Dec-32 Dec-33

EBITDA -            92              225            233            241            250            261            270            280            289            300            311            323            334            346            

Impostos (0)              (7)              (16)            (16)            (18)            (20)            (24)            (28)            (32)            (39)            (39)            (43)            (85)            (94)            (97)            

Capital de Giro -            (19)            1                (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              

CFO (0)              65              209            216            223            229            236            242            247            249            260            267            237            239            248            

Capex (349)          (691)          (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (4)              (4)              (4)              

CFI (349)          (691)          (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (4)              (4)              (4)              

Aumento de Capital 92              

Emissão de Dívidas -            -            -            -            -            -            -            -            -            919            -            -            -            -            1,367         

Amortização de Dívidas (73)            (76)            (78)            (81)            (160)          (214)          (213)          (212)          (210)          (879)          (213)          (229)          (243)          (228)          (249)          

Receita Financeira 58              4                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                1                0                0                

Dividendos -            (60)            (128)          (132)          (61)            (12)            (20)            (27)            (35)            (285)          (46)            (24)            -            (8)              (1,349)       

CFF (14)            (41)            (206)          (213)          (221)          (226)          (232)          (239)          (244)          (244)          (258)          (253)          (243)          (235)          (231)          

Change in Cash (363)          (667)          1                0                (1)              0                1                0                (0)              2                (2)              10              (10)            (0)              13              

Caixa Inicial 1,031         668            1                1                1                1                1                1                1                1                3                1                11              1                1                
Caixa Final 668            1                1                1                1                1                1                1                1                3                1                11              1                1                14              

Cash Flow - R$mm Dec-34 Dec-35 Dec-36 Dec-37 Dec-38 Dec-39 Dec-40 Dec-41 Dec-42 Dec-43 Dec-44 Dec-45 Dec-46 Dec-47 Dec-48

EBITDA 359            372            386            400            415            431            447            464            481            499            518            538            558            702            -            

Impostos (76)            (84)            (94)            (104)          (112)          (105)          (115)          (126)          (138)          (150)          (163)          (169)          (175)          (15)            (0)              

Capital de Giro (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (2)              (2)              (2)              (5)              51              

CFO 282            287            291            295            303            325            331            337            342            348            354            367            381            682            51              

Capex (4)              (4)              (4)              (4)              (5)              (5)              (5)              (5)              (5)              (6)              (6)              (6)              (6)              (1)              -            

CFI (4)              (4)              (4)              (4)              (5)              (5)              (5)              (5)              (5)              (6)              (6)              (6)              (6)              (1)              -            

Aumento de Capital

Emissão de Dívidas -            -            -            -            1,130         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Amortização de Dívidas (276)          (276)          (289)          (297)          (639)          (262)          (282)          (288)          (298)          (299)          -            -            -            -            -            

Receita Financeira 1                0                1                1                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                

Dividendos (10)            -            -            (5)              (787)          (62)            (44)            (44)            (39)            (42)            (345)          (361)          (375)          (679)          (58)            

CFF (285)          (276)          (288)          (301)          (295)          (323)          (326)          (332)          (337)          (342)          (345)          (361)          (374)          (679)          (58)            

Change in Cash (7)              7                (1)              (11)            3                (3)              0                (0)              (0)              0                3                0                0                3                (6)              

Caixa Inicial 14              7                13              12              1                4                1                1                1                1                1                3                4                4                7                

Caixa Final 7                13              12              1                4                1                1                1                1                1                3                4                4                7                1                
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Tabela 5: Fluxo de Caixa - TCC  

 
Fonte: BTG Pactual  

Cash Flow - R$mm Dec-19 Dec-20 Dec-21 Dec-22 Dec-23 Dec-24 Dec-25 Dec-26 Dec-27 Dec-28 Dec-29 Dec-30 Dec-31 Dec-32 Dec-33

EBITDA -            63              153            158            164            170            177            184            190            197            204            212            220            227            235            

Impostos (0)              (10)            (21)            (21)            (23)            (26)            (30)            (35)            (39)            (48)            (47)            (53)            (58)            (64)            (67)            

Capital de Giro -            (5)              (7)              (0)              (0)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              

CFO (0)              47              125            137            141            144            146            149            150            148            156            158            161            162            168            

Capex (240)          (326)          (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (3)              (3)              

CFI (240)          (326)          (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (3)              (3)              

Aumento de Capital

Emissão de Dívidas -            -            -            -            -            -            -            -            -            634            -            -            -            -            854            

Amortização de Dívidas (24)            (50)            (51)            (53)            (105)          (140)          (140)          (139)          (138)          (577)          (150)          (158)          (161)          (164)          (168)          

Receita Financeira 23              5                0                0                0                0                0                0                0                0                0                1                0                0                0                

Dividendos -            (87)            (72)            (82)            (34)            (1)              (5)              (8)              (11)            (198)          -            -            -            -            (845)          

CFF (1)              (132)          (123)          (135)          (139)          (142)          (145)          (147)          (149)          (141)          (150)          (157)          (161)          (163)          (159)          

Change in Cash (241)          (410)          (0)              0                0                0                (0)              0                (1)              5                4                (1)              (3)              (4)              6                

Caixa Inicial 652            411            1                1                1                1                1                1                1                1                6                10              9                6                2                
Caixa Final 411            1                1                1                1                1                1                1                1                6                10              9                6                2                9                

Cash Flow - R$mm Dec-34 Dec-35 Dec-36 Dec-37 Dec-38 Dec-39 Dec-40 Dec-41 Dec-42 Dec-43 Dec-44 Dec-45 Dec-46 Dec-47 Dec-48

EBITDA 244            253            263            273            283            293            304            316            328            340            353            366            380            370            -            

Impostos (54)            (60)            (66)            (73)            (77)            (69)            (76)            (84)            (93)            (102)          (111)          (116)          (120)          (10)            (0)              

Capital de Giro (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              29              3                

CFO 189            192            196            199            205            224            228            231            234            237            240            249            259            389            3                

Capex (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (4)              (4)              (4)              (4)              (4)              (4)              (0)              -            

CFI (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (4)              (4)              (4)              (4)              (4)              (4)              (0)              -            

Aumento de Capital

Emissão de Dívidas -            -            -            -            889            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Amortização de Dívidas (189)          (171)          (171)          (178)          (397)          (197)          (223)          (232)          (235)          (240)          -            -            -            -            -            

Receita Financeira 0                0                0                0                0                0                1                1                1                0                0                0                0                0                0                

Dividendos -            (24)            (22)            (18)            (694)          (12)            -            -            -            (1)              (236)          (245)          (254)          (381)          (11)            

CFF (189)          (195)          (192)          (196)          (202)          (209)          (222)          (231)          (234)          (241)          (236)          (245)          (254)          (381)          (10)            

Change in Cash (2)              (5)              0                0                0                12              2                (4)              (4)              (8)              1                0                0                7                (8)              

Caixa Inicial 9                6                1                1                1                1                13              15              12              8                0                1                1                1                8                

Caixa Final 6                1                1                1                1                13              15              12              8                0                1                1                1                8                -            
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Tabela 6: Fluxo de Caixa - ETB  

 
Fonte: BTG Pactual  

Cash Flow - R$mm Dec-19 Dec-20 Dec-21 Dec-22 Dec-23 Dec-24 Dec-25 Dec-26 Dec-27 Dec-28 Dec-29 Dec-30 Dec-31 Dec-32 Dec-33

EBITDA -            65              132            138            144            150            156            161            167            173            179            186            193            200            208            

Impostos (0)              (4)              (7)              (8)              (9)              (10)            (11)            (13)            (15)            (20)            (18)            (20)            (50)            (55)            (61)            

Capital de Giro -            (5)              (6)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              

CFO (0.1)           55.3           119            129            135            139            144            148            152            152            161            166            142            144            146            

Capex (315)          (149)          (1)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              

CFI (315)          (149)          (1)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              

Aumento de Capital

Emissão de Dívidas -            -            -            -            -            -            -            -            -            584            -            -            -            -            727            

Amortização de Dívidas (20)            (42)            (43)            (45)            (97)            (133)          (134)          (134)          (133)          (585)          (147)          (151)          (141)          (144)          (152)          

Receita Financeira 20              11              0                3                2                2                0                0                0                0                0                0                0                0                0                

Dividendos -            (229)          (21)            (108)          (41)            (42)            (9)              (12)            (17)            (148)          (13)            (7)              -            (3)              (714)          

CFF 0                (259)          (63)            (149)          (136)          (173)          (142)          (146)          (150)          (149)          (160)          (157)          (141)          (147)          (138)          

Change in Cash (315)          (352)          55              (21)            (3)              (36)            (0)              (0)              (0)              1                (1)              6                (1)              (5)              6                

Caixa Inicial 674 359 6 61 40 37 1 1 1 1 1 1 7 6 1 
Caixa Final 359 6 61 40 37 1 1 1 1 1 1 7 6 1 7 

Cash Flow - R$mm Dec-34 Dec-35 Dec-36 Dec-37 Dec-38 Dec-39 Dec-40 Dec-41 Dec-42 Dec-43 Dec-44 Dec-45 Dec-46 Dec-47 Dec-48

EBITDA 215            224            232            241            250            259            269            279            289            300            311            323            438            -            -            

Impostos (47)            (53)            (58)            (65)            (71)            (59)            (66)            (73)            (81)            (89)            (97)            (101)          (143)          (0)              -            

Capital de Giro (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              8                18              -            

CFO 168            170            173            175            178            199            202            205            207            210            213            221            304            18              -            

Capex (2)              (2)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (1)              (3)              (3)              (3)              (4)              (2)              -            -            

CFI (2)              (2)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (1)              (3)              (3)              (3)              (4)              (2)              -            -            

Aumento de Capital

Emissão de Dívidas -            -            -            -            777            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Amortização de Dívidas (161)          (167)          (172)          (169)          (260)          (196)          (200)          (204)          (190)          (185)          -            -            -            -            -            

Receita Financeira 0                1                1                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                -            

Dividendos -            -            (3)              (11)            (686)          (4)              (2)              -            (13)            (22)            (208)          (218)          (301)          (21)            -            

CFF (161)          (167)          (175)          (180)          (169)          (199)          (202)          (204)          (204)          (207)          (208)          (218)          (301)          (21)            -            

Change in Cash 4                1                (5)              (7)              6                (3)              (3)              (0)              0                (0)              1                0                1                (3)              -            

Caixa Inicial 7 12 13 8 1 7 4 1 0 1 1 2 2 3 -            

Caixa Final 12              13 8 1 7 4 1 0 1 1 2 2 3 - -            
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Tabela 7: Fluxo de Caixa - EDTE  

 
Fonte: BTG Pactual  

Cash Flow - R$mm Dec-19 Dec-20 Dec-21 Dec-22 Dec-23 Dec-24 Dec-25 Dec-26 Dec-27 Dec-28 Dec-29 Dec-30 Dec-31 Dec-32 Dec-33

EBITDA -            63              65              68              71              73              76              79              82              85              89              92              95              99              103            

Impostos (0)              (4)              (4)              (4)              (5)              (6)              (6)              (7)              (8)              (10)            (9)              (10)            (25)            (28)            (31)            

Capital de Giro -            (5)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              

CFO (0)              53              60              63              65              68              70              72              74              75              79              82              70              71              72              

Capex (274)          (25)            (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              

CFI (274)          (25)            (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              

Aumento de Capital

Emissão de Dívidas -            -            -            -            -            -            -            -            -            290            -            -            -            -            404            

Amortização de Dívidas (9)              (18)            (19)            (20)            (43)            (59)            (59)            (63)            (63)            (248)          (73)            (75)            (70)            (72)            (75)            

Receita Financeira 1                1                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                

Dividendos -            (20)            (41)            (43)            (22)            (9)              (10)            (8)              (10)            (115)          (5)              (4)              -            -            (398)          

CFF (8)              (38)            (59)            (62)            (64)            (67)            (69)            (70)            (73)            (73)            (78)            (79)            (70)            (71)            (70)            

Change in Cash (282)          (9)              0                (0)              0                (0)              (0)              0                (0)              1                1                2                (1)              (2)              1                

Caixa Inicial 292            10              1                1                1                1                1                1                1                1                1                2                4                3                1                
Caixa Final 10              1                1                1                1                1                1                1                1                1                2                4                3                1                2                

Cash Flow - R$mm Dec-34 Dec-35 Dec-36 Dec-37 Dec-38 Dec-39 Dec-40 Dec-41 Dec-42 Dec-43 Dec-44 Dec-45 Dec-46 Dec-47

EBITDA 106            110            115            119            123            128            133            138            143            148            154            160            362            -            

Impostos (22)            (25)            (27)            (30)            (33)            (30)            (33)            (37)            (40)            (44)            (49)            (51)            (48)            (0)              

Capital de Giro (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              1                13              

CFO 84              85              87              88              90              98              99              101            102            103            105            109            315            13              

Capex (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              -            

CFI (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              (2)              -            

Aumento de Capital

Emissão de Dívidas -            -            -            -            385            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Amortização de Dívidas (71)            (78)            (80)            (83)            (218)          (93)            (96)            (98)            (95)            (104)          -            -            -            -            

Receita Financeira 0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                

Dividendos (13)            (6)              (6)              (3)              (254)          (4)              (2)              (1)              -            (3)              (103)          (107)          (312)          (14)            

CFF (83)            (84)            (86)            (87)            (88)            (97)            (98)            (99)            (95)            (107)          (103)          (107)          (312)          (14)            

Change in Cash (1)              (0)              (0)              0                0                (0)              (0)              0                5                (5)              (0)              (1)              1                (2)              

Caixa Inicial 2                1                1                1                1                1                1                1                1                6                1                1                1                2                

Caixa Final 1                1                1                1                1                1                1                1                6                1                1                1                2                -            
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Tabela 8: Fluxo de Caixa - TSM 

Fonte: BTG Pactual   

Cash Flow - R$mm Dec-19 Dec-20 Dec-21 Dec-22 Dec-23 Dec-24 Dec-25 Dec-26 Dec-27 Dec-28 Dec-29 Dec-30 Dec-31 Dec-32

EBITDA -            -            36              109            111            113            117            121            126            131            136            141            146            152            

Impostos -            -            (3)              (9)              (9)              (9)              (9)              (10)            (11)            (12)            (13)            (14)            (16)            (17)            

Capital de Giro -            -            (9)              0                (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              

CFO -            -            23              100            102            104            108            111            115            119            122            126            130            134            

Capex (22)            (147)          (351)          (2)              (2)              (2)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              

CFI (22)            (147)          (351)          (2)              (2)              (2)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              (3)              

Aumento de Capital

Emissão de Dívidas 540            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Amortização de Dívidas -            (25)            (26)            (27)            (30)            (31)            (36)            (54)            (55)            (57)            (59)            (61)            (63)            (65)            

Receita Financeira -            10              10              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                

Dividendos -            -            (12)            (70)            (70)            (71)            (69)            (52)            (60)            (59)            (61)            (63)            (64)            (66)            

CFF 540            (15)            (28)            (96)            (100)          (102)          (105)          (106)          (115)          (116)          (119)          (123)          (127)          (131)          

Change in Cash 518            (162)          (355)          2                (1)              (1)              (0)              3                (3)              (0)              0                0                0                0                

Caixa Inicial -            518            356            1                2                1                1                1                3                1                1                1                1                1                
Caixa Final 518            356            1                2                1                1                1                3                1                1                1                1                1                1                

Cash Flow - R$mm Dec-34 Dec-35 Dec-36 Dec-37 Dec-38 Dec-39 Dec-40 Dec-41 Dec-42 Dec-43 Dec-44 Dec-45 Dec-46 Dec-47

EBITDA 164            170            177            183            190            197            205            212            220            229            237            246            255            128            

Impostos (21)            (23)            (25)            (27)            (29)            (35)            (31)            (35)            (40)            (46)            (51)            (58)            (60)            (30)            

Capital de Giro (1)              (0)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              2                

CFO 143            147            151            156            160            161            173            176            179            182            185            187            194            100            

Capex (4)              (4)              (4)              (4)              (4)              (4)              (4)              (5)              (5)              (5)              (5)              (5)              (6)              -            

CFI (4)              (4)              (4)              (4)              (4)              (4)              (4)              (5)              (5)              (5)              (5)              (5)              (6)              -            

Aumento de Capital

Emissão de Dívidas -            -            -            -            -            600            -            -            -            -            -            -            -            -            

Amortização de Dívidas (69)            (71)            (73)            (75)            (77)            (544)          (124)          (163)          (153)          (143)          (179)          -            -            -            

Receita Financeira 0                0                0                0                0                0                -            -            -            -            -            -            -            -            

Dividendos (71)            (72)            (75)            (77)            (79)            (211)          (46)            (8)              (21)            (31)            -            (185)          (191)          (100)          

CFF (139)          (143)          (148)          (152)          (156)          (156)          (170)          (171)          (174)          (175)          (179)          (185)          (191)          (100)          

Change in Cash 0                0                0                0                0                1                (2)              0                0                2                2                (3)              (2)              -            

Caixa Inicial 1                1                1                1                1                1                2                0                1                1                3                5                2                -            

Caixa Final 1                1                1                1                1                2                0                1                1                3                5                2                -            -            
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Tabela 9: Fluxo de Caixa - TME  

Fonte: BTG Pactual  

 

 

 

 

 
 
 

Cash Flow - R$mm Dec-19 Dec-20 Dec-21 Dec-22 Dec-23 Dec-24 Dec-25 Dec-26 Dec-27 Dec-28 Dec-29 Dec-30

EBITDA 46              46              47              49              51              53              57              59              61              63              65              68              

Impostos (5)              (6)              (6)              (6)              (7)              (7)              (8)              (7)              (8)              (8)              (9)              (9)              

Capital de Giro (4)              0                (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              

CFO 37              39              41              43              44              46              49              51              53              55              56              58              

Capex (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              

CFI (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              

Aumento de Capital

Emissão de Dívidas -            104            -            -            -            -            135            -            -            -            -            115            

Amortização de Dívidas (12)            (127)          (8)              (8)              (24)            (40)            (59)            (10)            (10)            (31)            (52)            (74)            

Receita Financeira 0                1                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                

Dividendos -            (42)            (34)            (35)            (20)            (6)              (123)          (43)            (43)            (23)            (4)              (98)            

CFF (12)            (64)            (41)            (42)            (44)            (45)            (47)            (53)            (53)            (54)            (55)            (57)            

Change in Cash 25              (25)            (0)              0                (0)              (0)              2                (2)              0                0                0                0                

Caixa Inicial 0                26              1                1                1                1                1                3                1                1                1                2                
Caixa Final 26              1                1                1                1                1                3                1                1                1                2                2                

Cash Flow - R$mm Dec-31 Dec-32 Dec-33 Dec-34 Dec-35 Dec-36 Dec-37 Dec-38 Dec-39

EBITDA 70              73              75              78              81              84              87              90              92              

Impostos (9)              (10)            (10)            (11)            (12)            (23)            (24)            (25)            (24)            

Capital de Giro (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              (0)              0                

CFO 61              63              65              67              68              60              63              65              69              

Capex (0)              (0)              (0)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              

CFI (0)              (0)              (0)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              (1)              

Aumento de Capital

Emissão de Dívidas -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Amortização de Dívidas (8)              (8)              (27)            (44)            (60)            -            -            -            -            

Receita Financeira 0                0                0                0                0                0                0                0                0                

Dividendos (53)            (54)            (38)            (22)            (8)              (60)            (62)            (64)            (69)            

CFF (61)            (62)            (65)            (66)            (68)            (60)            (62)            (64)            (69)            

Change in Cash (1)              0                (0)              0                (0)              0                0                0                (1)              

Caixa Inicial 2                1                1                1                1                1                1                1                1                

Caixa Final 1                1                1                1                1                1                1                1                -            
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Disclaimers 
 

<Disclosures_RD> 

 

 

Pesquisa de Crédito do BTG Pactual S.A.: Definição de recomendações 

O BTG Pactual S.A. adota modelo de recomendação que busca classificar potenciais oportunidades de investimento nos mercados de renda fixa 

privada e respectivos setores. 

 

 Perspectiva para 
Horizonte 
de Tempo 

Terminologia  
do BTG Pactual S.A. 

Expectativa Definição 

Fundamentos de 
Crédito da Companhia 

6 meses Positiva melhore 

É esperado que os fundamentos de crédito da 
companhia <expectativa> em um horizonte de tempo  
de seis meses 

   Estável se mantenha estável 

    Negativa piore 

Debênture 3 meses COMPRAR 
performance superior  
à do mercado É esperado que a companhia/debênture apresente 

<expectativa> sobre outras companhias/debêntures em 
um dado grupo de comparação denominados em moeda 
local em um horizonte de tempo de três meses 

   MANTER 
performance em linha  
com à do mercado 

    VENDER 
performance inferior  
à do mercado 

Qualquer tipo de 
recomendação 

N/A Em Revisão N/A 
A recomendação encontra-se em revisão e uma nova 
recomendação pode ser publicada nos próximos 18 dias 
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