


● Setor altamente previsível e com pouco risco;

● Saída da CEMIG do bloco de controladores;

● Reajuste de acordo com o IGP-M;

● Bom histórico de alocação de recursos.

● Setor altamente regulamentado;

● Benefícios fiscais sem renovação;

● Alto endividamento pode limitar a participação nos futuros leilões;

● Alta concorrência nos próximos leilões pode prejudicar a rentabilidade

do processo.
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Anteriormente denominada Terna, a Taesa surgiu com o objetivo de

concentrar, no Brasil, os ativos de sua holding, responsável pelo

gerenciamento da transmissão de energia elétrica italiana.

A partir dessa reorganização, ficaram sob posse da Taesa as ações das

sociedades: TSN (Transmissora Sudeste Nordeste), constituída em 2000 e

Novatrans, constituída no mesmo ano, cujo objetivo era explorar a

concessão dos serviços de transmissão de ativo que ligava o Maranhão ao

Distrito Federal.

Após ter realizado o IPO, a Taesa avançou em sua estratégia de aquisições,

ampliando seu portfólio de ativos para todas as regiões do país.

Através de uma mudança no controle acionário, a estatal CEMIG,

Companhia Energética de Minas Gerais, virou acionista relevante junto a

um fundo de investimento.

A Taesa foi ao mercado e adquiriu mais empresas, adicionando ao seu

portfólio quase 2900 km de linhas de transmissão, praticamente dobrando

seu portfólio.

A partir de nova reorganização societária, o fundo de investimentos vendeu

sua participação na Taesa para uma empresa de capital público

colombiana, que junto à CEMIG, fariam parte do controle da companhia.

Neste ano e adiante, a empresa, além de permanecer na sua estratégia de

crescimento via aquisições, sagrou-se vencedora de leilões que trouxeram

grande rentabilidade à carteira de ativos.
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As atividades da Taesa são a prestação dos serviços públicos de

implementação, operação e manutenção de instalações de transmissão de

energia elétrica no Brasil. A receita anual permitida da Taesa representa 11%

de toda a RAP (receita anual permitida) do país.

Pelo fato de a grande maioria das geradoras de energia serem usinas

hidrelétricas, localizadas longe de centros consumidores, as linhas de

transmissão assumem uma grande responsabilidade, além de se

estenderem por grandes distâncias. Dito isso, a atuação da Taesa é descrita

abaixo:

● Transmissão: a única unidade de operação da companhia, que é

responsável por todos os estudos, engenharia, operação e manutenção de

linhas de transmissão e subestações. A empresa tem 14,1 mil km de linhas,

com pequena parte dela ainda em implantação.

A remuneração da Taesa é feita de acordo com a disponibilidade das

linhas de transmissão, também chamada de Receita Anual Permitida

(“RAP”). Esses contratos possuem duração de 30 anos, sob a qual uma única

empresa tem o direito concedido de explorar determinada região, sem a

presença de concorrentes.
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A Figura 1 demonstra a eficiência da empresa em sua unidade

operacional. A parcela variável se refere à quantia da RAP que foi descontada

pela ANEEL à Taesa, por causa de eventos como a disponibilidade das linhas.

Historicamente, a Taesa mantém uma parcela variável pequena e

controlada.

Figura 1 – Disponibilidade de Linhas.
Fonte: RI TAESA.

A disputa com a concorrência só acontece nos leilões, que são

marcados pela ANEEL. Atualmente, existem cerca de 150 empresas de linhas

de transmissão aptas à competição, embora as maiores, além da Taesa,

sejam Eletrobras (ELET3/ELET6), State Grid (chinesa), Transmissão Paulista

(TRPL4) e Alupar (ALUP11).

Para sair como vencedor dos leilões de concessões, é preciso oferecer

o mesmo serviço em troca de uma menor RAP, também chamado de

deságio. O custo de desenvolvimento do empreendimento, caso esse seja

novo, é de responsabilidade da vencedora. A RAP só é contabilizada depois

da entrega do projeto, algo que pode durar até cinco anos.
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A Figura 2 ilustra quais são as principais empresas desse segmento,

sendo a maioria dessas com capital listado na bolsa de valores.

Figura 2 – Maiores empresas do segmento.
Fonte: RI TAESA.

Os contratos de transmissão podem ser divididos em três categorias,

divergindo principalmente no método de contabilização da RAP e reajustes.

Aproximadamente metade dos contratos vencem a partir de 2030 e a outra

metade a partir de 2040.

Os contratos de concessão da Taesa estão nas categorias II e III,

representando 68% e 32%, respectivamente. Podemos perceber que a

segunda categoria é ruim para o longo prazo. Somente os leilões

arrematados em 2005 e 2006, quando surgiu outra categoria, sofrerão

redução em 2021 ou 2022, todos os outros já foram afetados.
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Figura 3 – Categorias de concessão.
Fonte: RI TAESA.

Segundo estimativas do Plano Decenal de Expansão de Energia

Elétrica, do Ministério de Minas e Energia, será necessária a ampliação das

redes de transmissão visando a sustentabilidade da demanda da população

brasileira. Por isso, é esperado que sejam construídos quase 56 mil km de

linhas de transmissão, um investimento que pode ultrapassar os R$100

bilhões até 2031, sendo R$29 bilhões em leilões previstos.

Na Figura 4 vemos como as empresas privadas assumiram maior

protagonismo nos leilões durante os últimos anos. O ponto negativo para a

Taesa é que os últimos leilões foram marcados por condições e propostas

menos rentáveis (WACC) e com maior deságio.

Ainda assim, a Taesa tem um bom histórico de alocação de recursos e,

assim como a Alupar, a empresa saiu vencedora de muitos lotes de

transmissão quando os leilões estavam muito atraentes. Dado seu tamanho

e maturidade, a companhia não pretende entrar em leilões quando os lotes

oferecidos não são atraentes.
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Figura 4 – Rentabilidade e deságio de leilões passados.
Fonte: RI TAESA.

A Taesa está inserida no segmento de Listagem Nível 2, o segundo

nível de maior exigência conforme as boas práticas de Governança

Corporativa.

A classe de ações Units são formadas pela junção de 1 ação ordinária

com 2 ações preferenciais. Embora essa seja a mais popular e mais líquida,

as ON e PN também possuem liquidez razoáveis, além de possuírem tag

along de 100%.

O bloco controlador detém 63% das ações ordinárias da empresa e

36% das ações totais (Figura 5). Tanto a CEMIG quanto a Isa são empresas de

capital misto, controladas pelo estado de Minas Gerais e Governo da

Colômbia, respectivamente.
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Contudo, em Fato Relevante, desde 2021 a CEMIG admitiu interesse

em alienar a totalidade das ações sob seu controle. A elétrica mineira quer

acelerar esse desinvestimento em 2023. Essa movimentação será realizada

em leilão especial promovido pela B3.

Figura 5 – Estrutura acionária.
Fonte: RI TAESA.

A empresa não possui plano de remuneração variável baseado em

ações. A remuneração é dividida em honorários fixos (pró-labore/salário) e

PLR (Participação nos Lucros e Resultados). A remuneração total dos órgãos

prevista para o ano de 2021 não ultrapassa 0,62% do lucro líquido dos últimos

12 meses.

Por fim, o atual presidente da empresa tem grande experiência no

setor, tendo feito carreira em várias das maiores empresas de energia

elétrica do país.
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O Risco de Negócios envolve dificuldades operacionais não previstas,

ocasionadas por fenômenos que vão além do controle da empresa; como

por exemplo, catástrofes naturais, explosões, incêndio ou até mesmo

sabotagem, que podem comprometer a disponibilidade das linhas de

transmissão.

A Taesa e suas controladas possuem benefícios fiscais federais que

permitem a redução de imposto de renda na região da SUDAM (Amazônia)

e SUDENE (Nordeste). Esses benefícios permitem redução de 75% do

imposto de renda sobre o lucro da exploração dos ativos nessas regiões, pelo

prazo de 10 anos a partir do ano em que entrar em operação.

Logo, o Risco Fiscal envolve o vencimento desses benefícios já a partir

de 2023. Inclusive, o benefício total da companhia é de mais de 50% sobre o

lucro de exploração dos ativos residentes nessas regiões.

Por fim, o Risco de Regulamentação permeia todas as empresas de

energia elétrica, já que o setor é alvo constante de políticas públicas e

alterações de regulamento. O setor de transmissão ainda é menos exposto

aos demais, embora alterações de lei também possam impactar.
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A estratégia de crescimento de Taesa, nessa última década, baseou-se

na junção entre crescimento orgânico e inorgânico, através de aquisições, o

que permitiu grande expansão das suas atividades operacionais.

Atualmente, do total de concessões sob domínio da Taesa, cerca de 60% veio

através de fusões e aquisições.

Principalmente nos anos de 2016 e 2017, quando os leilões da ANEEL

foram os mais rentáveis, a empresa conseguiu arrematar 6 lotes, o que

mostra boa alocação de recursos da Taesa. Nos outros anos, quando a

rentabilidade das concessões não foi atrativa, a empresa reduziu a

quantidade de arremates, mais uma vez demonstrando conservadorismo da

gestão.

A empresa, porém, não consegue manter o mesmo padrão de

eficiência na construção e engenharia dos seus projetos igual outras

empresas do setor conseguem; por exemplo a Alupar (edição #026). Isso é, a

relação RAP/Capex é menor para o caso da Taesa.

Parcialmente, podemos explicar essa menor relação devido aos

investimentos em brownfield, que são ativos já construídos. Mesmo que

esses tragam complementaridade geográfica e sinergias ao portfólio da

Taesa, ainda assim é menos provável conseguir economizar em relação a

projetos greenfield, que são construídos do “zero”.

Pela Figura 6 temos o desempenho regulatório da companhia,

diferente do modelo padrão contábil, mas para o caso da Taesa representa

mais fielmente sua realidade.
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Figura 6 – Desempenho operacional regulatório.
Fonte: RI TAESA.

A retração, notada a partir de 2017, aconteceu devido às características

dos contratos de concessão da categoria II, que preveem a redução de 50%

da RAP a partir do 16º aniversário. Ao todo, 16 concessões da empresa já

atingiram esse momento, enquanto outras atingirão até o fim de 2023.

Por outro lado, apesar das reduções das RAPs dos empreendimentos

da categoria II, a companhia entregou outros projetos que puderam

compensar essa perda. Assim como o reajuste dos contratos, conforme a

inflação, trouxe resiliência.

A Taesa possui mais exposição a contratos indexados ao IGP-M do que

Alupar e Transmissão Paulista e, durante certo período, esse indexador

chegou a acumular uma alta em 12 meses próxima a 33%.

Na Figura 7 vemos como a inflação alta também impactou as

despesas financeiras, pressionando a margem de lucro da companhia.

Apesar disso, a transmissora é uma das mais lucrativas empresas da bolsa de

valores.
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Figura 7 – Lucratividade e Rentabilidade regulatórias.
Fonte: RI TAESA.

A Taesa tem bom histórico de gerenciamento de sua estrutura de

capital, aproveitando os períodos com menor necessidade de investimento

(menos projetos) para liquidar as dívidas e, assim, reduzir as despesas

financeiras.

Pela exigência de alta alocação de capital no início das obras dos

projetos de transmissão, é interessante que essas empresas mantenham

uma estrutura de capital flexível. Pois caso seja necessário se financiar, as

empresas conseguem arrematar concessões sem se expor ao alto

endividamento, algo que a Taesa sabe fazer muito bem.

Além do mais, essa dívida tem caráter de longo prazo, com

cronograma médio de amortização acima de cinco anos. A Figura 8 ilustra o

endividamento da empresa. Vemos que durante certos períodos a relação

dívida líquida sobre EBITDA é superior a 3x.

De fato, esse endividamento é acima do limite ideal, mas sabendo que

a previsibilidade no faturamento da companhia é alta, esse risco é

minimizado. Até porque, à medida que os projetos são inaugurados, a
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necessidade por mais investimentos cessa e a RAP ajuda no abatimento das

dívidas.

Figura 8 – Endividamento.
Fonte: RI TAESA.

Por fim, temos na Figura 9 a geração de caixa da Taesa. Seu fluxo de

caixa livre supera a casa dos 10%, colocando a companhia em ótima posição

para distribuição de proventos. A distribuição de dividendos para os

próximos anos é estimada entre 8% a 10%.

Figura 9 – Geração de caixa.
Fonte: RI TAESA.
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Recentemente, a Taesa viu seu faturamento disparar por causa do

cenário macroeconômico. A inflação mais alta, principalmente o IGP-M,

importante indexador da sua carteira de ativos, fez com que os reajustes se

tornassem bem expressivos.

Por outro lado, esse movimento teve um ciclo curto, afinal de contas, o

governo precisou restabelecer o controle da inflação com medidas de

contração monetária. Ainda assim, alguns resquícios ainda foram sentidos.

O novo ciclo da RAP 2022-2023 totalizou R$3,8 bilhões, 7,7% maior do

que a RAP no ciclo anterior, mesmo considerando a redução de 50% da RAP

de concessões que atingiram o 15º aniversário. Isso é reflexo dos ajustes das

concessões, já que o IGP-M foi reajustado em 10,7%, enquanto o IPCA foi

reajustado em 11,7%. Vemos essas informações na Figura 10.

Figura 10 – Ciclo de RAP.
Fonte: RI TAESA.
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Nesse atual ciclo, a concessão do ativo ATE III sofrerá redução de sua

RAP devido ao aniversário de concessão. A partir disso, a RAP da Taesa será

impactada em 2%, aproximadamente. Por outro lado, outros ativos devem

entrar em operação para contrabalancear essa perda.

Diante disso, a empresa registrou uma receita líquida regulatória de

R$1,67 bilhão no acumulado dos 9M22, crescimento de quase 30% em

comparação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA regulatório, por

sua vez, atingiu R$1,42 bilhão, crescimento de 32,6%, conforme ilustra a

Figura 11.

O melhor desempenho foi o lucro líquido, que atingiu a marca de

R$661,6 milhões, crescimento de quase 61% frente ao 9M21, o que indica

ganho de margem nesse período.

Figura 11 – Resultado regulatório.
Fonte: RI TAESA.
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Análise de Múltiplos

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. Para que

sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare empresas do

mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas empresas estejam no

mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em expansão, maturidade ou

decaimento de suas atividades.

Para a comparação de múltiplos, divulgados na Figura 12, foram

selecionadas as empresas ISA CTEEP (TRPL4) e Alupar (ALUP11), em ordem

decrescente de quantidade de linhas de transmissão.

● P/L: indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro

da companhia; de outra forma, quantos anos os acionistas estão dispostos a

investir de maneira a recuperar seu aporte inicial.

● P/VP: é a relação entre o valor de mercado e o valor patrimonial da

empresa. Valor patrimonial é o capital restante depois de já terem sido

descontadas todas obrigações de capital de terceiros, em outras palavras, é o

capital que sobra para os acionistas.

● EV/EBIT: é a relação entre o valor de firma da empresa pela

aproximação de seu lucro operacional, descontadas depreciação e

amortização. Portanto, é um múltiplo que avalia a operação e a posição de

dívida líquida da empresa.
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Figura 12 – Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest / Elaboração Própria.

Podemos fazer essa mesma análise sob outra óptica, avaliando os

múltiplos P/L e EV/EBIT de acordo com a divulgação de resultados

regulatórios, e considerando os respectivos aumentos de RAP que cada uma

das empresas terá nos próximos anos, conforme divulgado na Figura 13.

Nessa Figura, vemos que a Taesa está com desconto frente às demais,

embora também deva crescer menos.

Figura 13 – Comparação de múltiplos em base regulatória.
Fonte: RI das respectivas empresas.
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Percebemos que mesmo corrigindo pela expectativa de aumento da

RAP, considerando os projetos em implantação entrando em operação, a

Taesa negocia a múltiplos mais caros que o setor, principalmente avaliando

o EV/EBIT.

Nem mesmo o próximo reajuste do IGP-M (ISA CTEEP e Alupar são

majoritariamente reajustados com IPCA) colocaria a Taesa mais descontada

que seus pares.

Na Figura 14 vemos que os três múltiplos analisados estão abaixo da

média histórica. Boa parte desses múltiplos mais baratos podem ser

explicados pela correção monetária dos contratos de concessões.

Os múltiplos de preço atualmente estão ligeiramente abaixo da média

histórica da companhia, embora, por outro lado, o mercado considera que o

próximo ano será de redução do lucro da Taesa, uma vez que a inflação deve

ficar mais baixa, impactando a remuneração dos ativos contratuais. Dito isso,

a Taesa não está em um desconto tão forte quanto se apresenta na Figura

13.

Figura 14 – Comportamento Histórico dos Múltiplos.
Fonte: Status Invest / Elaboração Própria.
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Modelo de Gordon

Esse modelo é útil e válido somente para empresas maduras e

consistentes, que possuem perspectiva de crescimento linear e distribuição

de proventos regular.

A intenção de análise com esse modelo é destrinchar o preço das

ações sob a óptica do mercado. Ou seja, dado o preço das ações, busca-se

um possível cenário pelo qual o mercado espera que a empresa cresça.

Logo, a abordagem consiste em fazer uma estimativa reversa do preço.

Considerando o preço de fechamento da ação no dia do relatório e os

dividendos já distribuídos, temos uma expectativa de crescimento dos

proventos em 2,5% anualmente.

Segundo o Relatório de Mercado da Focus, do Banco Central do Brasil,

a expectativa de alta para o conjunto IPCA e IGP-M (fazendo a média

ponderada dos indexadores dos contratos da Taesa) é de 3,5%. Portanto, há

um indicativo de desconto em suas ações.

A Taesa tem uma cultura de boa alocação de recursos, arrematando

leilões principalmente quando esses são mais rentáveis e podem gerar valor

aos seus acionistas. Por causa disso, no próximo leilão seria curioso esperar

que a companhia vença algum lote, devido a baixa rentabilidade proposta.

Por mais que sempre esperamos crescimento da empresa, esse

crescimento não pode ser desgovernado, sem propósito ou fundamentos,

portanto, essa sua estratégia me agrada.
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Podemos ver o reflexo dessa boa alocação de recursos através dos

dividendos, sendo a Taesa uma das maiores distribuidoras de proventos em

toda bolsa de valores.

Quanto ao desenvolvimento dos projetos e obras, através do indicador

RAP/Capex, vemos que apesar da Taesa demonstrar qualidade, ainda assim

a empresa não é a melhor do seu setor, ficando atrás da Alupar,

principalmente.

A mudança dos controladores, a partir da saída da CEMIG, também é

bem recebida pelos investidores, reduzindo seu risco de governança

corporativa. O mercado, porém, já precificou esse movimento.

Pela característica defensiva e conservadora da Taesa, tê-la em uma

eventual carteira de investimentos é uma estratégia muito viável, até

mesmo pelo excelente histórico de resultados.

Apesar disso, considero que as ações possuem pouca margem de

segurança para investimento, pois negociam próximas às expectativas da

inflação. Mas as qualidades da empresa ainda se sobressaem, dessa forma

temos recomendação de compra para as ações da Taesa (TAEE11).
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Acompanhe o SIMPLA CLUB em todos os canais!

Youtube Instagram Telegram
1milhaocom30 @simpla.club t.me/simplaclub

Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo Gabriel Guimarães

Bassotto (CNPI EM-2470), com objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, o

material não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor será

responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e estratégias financeiras. O relatório contém

informações que atendem a diversos perfis de investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as

informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são

adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da

Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões

pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além

disso, os analistas envolvidos não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam

configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele

divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia.
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