
Resiliência do fluxo de caixa: Por ser uma empresa do segmento de

transmissão de energia elétrica, a Mata de Santa Genebra conta com

previsibilidade em sua geração de fluxo de caixa, uma vez que recebe

receitas anuais pré-definidas em leilão e corrigidas anualmente pelo

IPCA. O recebimento depende da disponibilidade da linha, e não da

demanda por energia.

Totalmente operacional. A MSG entrou em operação completa em

novembro de 2020. Com isso, deixou de apresentar risco de construção,

passando assim a ter direito ao recebimento integral de sua RAP.

Fiança dos acionistas controladores. possui como seus acionistas Furnas

(49,9%) e Copel G&;T (50,1%), que fornecem fiança até o completion

financeiro da MSG. Isto inclui o eventual pagamento de passivos

relacionados ao atraso nas obras em 2017, reduzindo riscos financeiro

da companhia.

Pontos de atenção: i) Penalidades referentes ao atraso (2017); e ii) Risco

regulatório.

A Mata de Santa Genebra (MSG) é um dos maiores empreendimentos de transmissão de energia elétrica do Brasil. É uma

Sociedade de Propósito Específico (SPE) responsável pelo desenvolvimento de linhas de transmissão, sendo composta por

três Linhas de Transmissão (“LT”) e três subestações (“SE”), localizado nos estados de São Paulo e do Paraná. Ela foi

constituída em 2013 e possui como seus acionistas Furnas (49,9%) e Copel G&;T (50,1%). Após apresentar atraso em 2017

devido a problemas de financiamento, todas as obras já foram concluídas e ela recebe 100% da RAP desde novembro de

2020, o que representa boa previsibilidade de sua geração de caixa. Em 2021, a disponibilidade das linhas foi de 99,52%.
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2021

Receita Líquida (R$ milhões) 427,0

EBITDA Ajustado (R$ milhões) 354,0

Margem EBITDA Ajustado (%) 83%

Dívida Bruta (R$ bilhões) 1,7

Curto prazo (%) 0,0%

Longo prazo (%) 100%

Caixa e equivalentes (R$ milhões) 387,0

Dívida Líquida (R$ bilhões) 1,3

ICSD (x) 1,50

Fonte: MSG e XP Research.
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A Mata de Santa Genebra é uma SPE e atua através do modelo de concessões, ou seja, celebra um Contrato de

Concessão, por intermédio da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a qual formaliza a delegação do Poder

Concedente para que a MSG possa explorar, como prestadora de serviço público, as respectivas instalações de

transmissão. Os contratos, normalmente, têm vigência de 30 anos.

O cronograma geral do projeto, com a descrição de todas as etapas até sua conclusão, é parte integrante do contrato de

concessão e nele são apresentados os principais marcos da obra: projeto básico e executivo, assinatura dos contratos,

licenciamento ambiental, aquisição de equipamentos, serviços e obras civis, montagem de equipamentos, testes e

comissionamento das instalações e, finalmente, a entrada em operação comercial.

Neste contrato também está estimada a RAP (Receita Anual Permitida) do Projeto, ou seja, a remuneração que as

transmissoras receberão pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. O recebimento da RAP depende

apenas da disponibilidade das linhas e não do volume de energia transportado, o que torna a receita das transmissoras

muito previsível. Esta receita é corrigida anualmente pelo IPCA.

No caso da MSG todas as obras já foram concluídas e ela recebe 100% da RAP desde novembro de 2020, o que

representa boa previsibilidade de sua geração de caixa.

Histórico

Atuação

A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“MSG”) figura entre os maiores empreendimentos de transmissão de energia

elétrica do Brasil. É uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) responsável pelo desenvolvimento de linhas de

transmissão, sendo composta por três Linhas de Transmissão (“LT”) e três subestações (“SE”), localizado nos estados de

São Paulo e do Paraná.

Ela foi constituída em 2013 e possui como seus acionistas Furnas (49,9%) e Copel G&;T (50,1%). O empreendimento

contempla com 885 km de LT construídas e intercepta 51 municípios, sendo 44 em São Paulo e 07 no Paraná, entre eles

estão Araraquara, Mogi Mirim, Bragança Paulista, Campinas e Jundiaí.

A terceira emissão de debêntures da Companhia possui rating atribuído pela Moody’s, de AA+.br com perspectiva estável.

A segunda emissão possui rating pela Fitch de AA(bra), também com perspectiva estável.

O Projeto

A Companhia venceu o Leilão de Transmissão ANEEL 007/2013 – Lote A e o contrato foi assinado em 14/05/2014, com

prazo de 30 anos,; logo, o vencimento será em 14/05/2044.

O Projeto possui RAP de R$174,4 milhões, sendo que desde novembro de 2020 recebe o valor integral, uma vez que todas

as obras foram concluídas.

Segue o detalhamento do projeto:

RAP R$ (nov/13) % da RAP Concessão
Inicio da 

Operação

Detalhamento 

do Trecho

1 9 MM 5,16% Nov/17 Mai/19
SE Santa 

Bárbara D’Oeste

2 8 MM 4,75% Nov/17 Mar/20 SE Itatiba
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Composição acionária e governança

Fonte: MSG e XP Research.

RAP R$ (nov/13) % da RAP Concessão
Inicio da 

Operação

Detalhamento 

do Trecho

3 32 MM 18,61% Nov/17 Abr/20

• SE Itatiba 500 

kV, EL.

• LT 500 kV 

Araraquara 2 -

Itatiba;

• SE Bateias 

500 kV, EL, 

BR, BCS

4 58 MM 33,21% Nov/17 Mar/20

• SE Araraquara 

2 500 kV, EL, 

BR;

• LT 500 kV 

Itatiba-Bateias;

• SE Itatiba 500 

kV, EL, BR.

5 54 MM 31,15% Nov/17 Nov/20

• SE Araraquara 

2 500 kV, EL, 

BR;

• LT 500 kV 

Araraquara 2 –

Fernão Dias;

• SE Fernão 

Dias 500 kV, 2 

EL 500 kV, 2 

EL 440 kV, BR, 

1º BA 1200 

MVA

6 12 MM 7,12% Mai/18 Nov/20

• SE Fernão 

Dias, 2º e 3º 

BA - 2.400 

MVA 

Total 174 MM 100%

Fontes: Relatório anual, trimestral e demonstrações financeiras de MSG

A MSG possui como acionistas controladores a Copel G&T (50,1%) e a Furnas (49,9%).

Copel

A empresa foi criada em outubro de 1954, atuando nas áreas de geração, transmissão, comercialização e distribuição de

energia e gás natural. Opera um sistema elétrico com parque gerador próprio de usinas, linhas de transmissão,

subestações, linhas e redes elétricas do sistema de distribuição, que integra todas as cidades do Paraná, além de atuar

em outros Estados com ativos isolados.

Seus principais acionistas são o estado do Paraná (31,3% das ações totais e 69,7% das ordinárias) e BNDES Par (24% e

12,4%). Mais de 44% das ações totais e 16% das ordinárias são negociadas em bolsa.

A Companhia é aberta na categoria “A” na CVM, com ações listadas na B3, LYSE e Latibex. Possui rating de AAA(bra) pela

Fitch.

Mata de Santa Genebra / Transmissão de Energia
14 de março de 2022
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Furnas - Centrais Elétricas S.A. (“Furnas”)

É uma empresa de economia mista de capital fechado, subsidiária da Eletrobrás, que possui 99,56% da Companhia. Atua

nos segmentos de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica em 15 Estados e no Distrito Federal.

Integram seu sistema 21 usinas hidrelétricas, 2 termelétricas e 1 complexo eólico, próprios ou em parceria com a

iniciativa privada, 34.995,13 km de linhas de transmissão e 72 subestações.

Mata de Santa Genebra / Transmissão de Energia

No caso de linhas de transmissão de energia, a principal métrica de desempenho operacional é o índice de 

disponibilidade. Caso fique abaixo de limites impostos pelo regulador, a empresa responsável pode receber penalidades 

financeiras.

As instalações da MSG estão subdivididas em subconjuntos, que foram agrupados em 27 unidades. O desempenho 

operacional de 2021 apontou para um índice geral de disponibilidade de 99,5%, elevado e confortável para os padrões do 

setor.

Destaques operacionais

Destaques Financeiros

Receita líquida e EBITDA

A métrica de Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) é um indicativo da geração de 

caixa operacional da empresa, sem levar em consideração os efeitos de receitas e despesas financeiras, impostos, 

depreciação e amortização. Apesar de não ser uma métrica auditada ou enquadrada nos padrões contábeis, é 

amplamente utilizada para análise de empresas. A relação entre o endividamento líquido e o EBITDA é uma das 

principais métricas utilizadas na análise de crédito.

Em 2021, a MSG apurou uma receita operacional líquida de R$ 427 milhões, um aumento de 17,2% em relação a 2020,

devido à entrada em operação comercial do empreendimento.

Os custos operacionais, excetuando o custo de construção e depreciação, totalizaram R$ 45 milhões, superior ao

registrado em 2020, devido ao aumento do custo de operação.

Para 2021, o EBITDA calculado pela XP, foi de R$ 354 milhões* com uma margem de 83%; e para efeitos de medição de

covenants, o EBITDA Ajustado calculado da Companhia ficou em R$ 161 milhões, com margem de 37,95%. De qualquer

forma, a margem EBITDA da Companhia, calculada pela XP, está em linha com o que é praticado no mercado

Desde 2014, foi investido um total de R$ 2,6 bilhões através de financiamentos e R$ 371 milhões de compromissos

regulatórios.

Endividamento e alavancagem

A dívida bruta do fechamento de 2021 foi de R$ 1,7 bilhões milhões sendo que toda a dívida da Companhia está atrelada a

duas Emissões de debentures: a 2ª Emissão, feita em 2019 e a 3ª Emissão, em 2021 (mais informações no "Anexo").

Ambas estão atreladas ao IPCA, com prazo médio superior a 10 anos.

Vale mencionar que a linha que a MSG possuía com o BNDES ao final de 2020 foi liquidada mediante o recebimento dos

recursos da 3ª Emissão de debêntures.

Os atuais contratos de Empréstimos e Financiamentos possuem cláusulas restritivas (covenants) que determinam a

Companhia a manter o índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) equivalente a, no mínimo, 1,20x.

* O cálculo do EBITDA foi obtido através do somatório entre EBIT + Depreciação e Amortização

14 de março de 2022
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Fonte: MSG e XP Research.

As debêntures só serão consideradas vencidas caso a MSG descumpra este limite por 3 (três) anos seguidos ou 4

(quatro) anos intercalados, com base nas demonstrações financeiras auditadas, a partir de 31 de dezembro de 2020,,

quando apurou um ICSD de 1,50 (ou seja, em conformidade com suas cláusulas de vencimento antecipado).

Após o pré-pagamento da dívida junto ao BNDES, a Companhia conseguirá alongamento do serviço da dívida, além de

aumentar a proporção da dívida em sua estrutura de capital, reduzindo assim a necessidade de capital próprio para se

financiar (dívida mais cara). Atualmente, a alta proporção de capital próprio se deve aos atrasos que ocorreram na obra e

à necessidade de aportes.

Abaixo, segue o cronograma atualizado de vencimento da dívida da Companhia. Importante ressaltar que antes da 3ª

emissão de debêntures, a Companhia possuía cerca de R$ 90 milhões de vencimentos de dívida por ano. Após o

recebimento dos recursos dessa emissão, o prazo fica mais alongado, com vencimentos superiores a R$ 100 milhões

somente após 2029, reduzindo pressões sobre a MSG.

Mata de Santa Genebra / Transmissão de Energia
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Penalidades referentes ao atraso (2017)

Durante o período de 2017, as obras ficaram paradas principalmente no segundo semestre, uma vez que não havia

recursos suficientes para a realização do investimento estimado do Projeto devido ao atraso no desembolso dos

recursos por parte do BNDES. Durante aquele período período, os acionistas realizaram aportes totalizando R$ 896

milhões para cobrir o atraso dos recursos de longo prazo.

Em outubro de 2015, a MSG conseguiu a deliberação para obter os recursos, porém o primeiro desembolso, de R$ 705

milhões, ocorreu somente em dezembro de 2017.

Por isso, os principais pontos atrelados aos atrasos são as multas abaixo:

1) Multas pelo atraso

A Companhia deve pagar 12,5% de uma RAP anual, no prazo de 18 meses, a partir da entrada operacional de 100% do

projeto (o que ocorreu em novembro de 2020). Porém, entrou com excludente de responsabilidade para tentar reverter

essa multa, alegando que os atrasos foram ocasionados pelos atrasos de recebimento dos recursos para a obra.

2) Passivo da linha da Cantareira

Esta Linha de Transmissão dependia da finalização da subestação de Fernão Dias (MSG) para operar. A Linha da

Cantareira ficou pronta dentro do prazo estimado, em fevereiro de 2018, mas só entrou no sistema operacionalmente

em novembro de 2020. Devido a este cenário, a Companhia teria que ressarcir a prefeitura da Cantareira a sua RAP

perdida, no valor de aproximadamente R$ 220 milhões.

Vale destacar que a Companhia também pediu excludente de responsabilidade para este passivo e deve começar a

pagar somente após a definição do custeio da RAP (ou seja, quanto será deduzido da receita anual permitida da MSG

para pagamento desse passivo), que deve ser limitado a 10%, para não prejudicar seu fluxo de caixa. No entanto, o limite

ainda não foi aprovado.

3) Contigências (ANEEL)

Devido a atrasos, a empresa tem R$ 150 milhões de passivo que a ANEEL cobra da empresa. A Companhia recorre com

o argumento de que o atraso se deu por conta da demora na liberação dos recursos.

Ainda não há prazo definido para a decisão de nenhum dos pedidos de exclusão de responsabilidade por parte do

regulador.

Importante ressaltar que o Projeto já está 100% operacional com todas as suas principais obras entregues. Além disso, o

setor de transmissão tende a ser mais estável e com uma boa previsibilidade de caixa após o início das operações. Por

fim, a MSG conta com acionistas robustos (Copel G&T e Furnas) que fornecem fiança corporativa até o completion

financeiro (o que engloba o fim de passivos relacionados as possíveis multas devido ao atraso), conferindo conforto

adicional ao crédito da companhia.

Risco regulatório

O serviço público de energia no Brasil é regido pela Aneel, que possui as funções de regulação, fiscalização, mediação e

definição de tarifas, para garantir o equilíbrio do mercado. Logo, alterações nas legislações e portarias já existentes,

podem impactar o fluxo de caixa das companhias elétricas.

Pontos de atenção
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A captação referente a esta emissão foi destinada ao pagamento do empréstimo de R$ 1,1 bilhão junto ao BNDES e

redução de capital de até R$ 350 milhões e recomposição do saldo de caixa.

A 3ª Emissão é pari passu à 2ª emissão, ou seja, é semelhante em termos de garantias reais, compartilhando com a

emissão anterior.

A dívida possui uma estrutura de Project Finance, ou seja, inclui conta reserva de serviço da dívida pelo período de seis

meses e garantias reais sobre o projeto. Além disso, também conta com fianças corporativas dos seus acionistas: Copel

e Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas). Estas fianças terão validade até o completion físico e financeiro do Projeto.

As principais condições para que sejam atingidos os completions Físico e Financeiro são as seguintes:

• Estar operacional, com todas as licenças;

• Comprovação de que o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) atingiu valor mínimo de 1,20x (um inteiro e

vinte centésimos), no período de 12 (doze) meses consecutivos;

• Inexistência de débitos, passivos financeiros e/ou qualquer obrigação pecuniária atribuída à Emissora junto ao MME,

à ANEEL, ao ONS, a seguradoras e/ou a quaisquer terceiros, em quaisquer dos casos de exigibilidades não previstas

no fluxo de caixa.

• Um mitigante para a existência de débitos devido às multas de atraso (ver seção “Pontos de Atenção”) é de

que o risco de crédito das debêntures fica atrelado aos acionistas (Copel e Furnas/Eletrobrás), até o

pagamento desses passivos.

Além disso, a Emissão também conta com os seguintes covenants financeiros:

I. Índice de Capital Próprio (“ICP”) ≥ 20% (vinte por cento)

i. ICP = Patrimônio Líquido / Ativo Total (“PL/Ativo”)

II. Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) ≥ 1,20x (um inteiro e dois décimos)

i. ICSD = (A) Geração de Caixa (EBITDA – IRCSLL) / (B) Serviço da Dívida (Amortização De Principal +

Pagamentos de Juros)

Será considerado não-cumprimento para efeitos de vencimento antecipado o não atingimento, por 3 (três) anos

seguidos ou 4 (quatro) anos intercalados.

Considerando a quitação do Financiamento junto ao BNDES, para o cálculo do serviço da dívida serão excluídos os

valores decorrentes do pré-pagamento do Financiamento do BNDES, um dos objetivos da captação da Emissão.

Anexo – Terceira Emissão de Debêntures da MSG  
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Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM

20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou

solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de

fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma

independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e

que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais

um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e

na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por

meio da XP, em conformidade com a Resolução CVM nº 16/2021, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e

Valores Mobiliários –ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como

intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de

suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente

orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores

não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em

simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também

ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio

consentimento expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções

dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu

conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência,

suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias

emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário

macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis

dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.

Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de

adequação dos produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para

Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e

agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os

produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto

deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em questão, bem

como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da

transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a

aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que,

com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos

produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do

cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do

investimento.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE A Resolução CVM nº 16/2021.
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