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• Portfólio diversificado de Usinas  

• Maior market share em geração e transmissão  

• Endividamento controlado  

• Possível desestatização  

• Múltiplos descontados  

 

 

 

 

 

• Setor altamente exposto a regulamentações  

• Participação do governo na gestão  

• Geração de caixa operacional inconsistente  

• Histórico de resultados com maior volati lidade (comparado 

ao setor) 

 

 

 

 

PONTOS POSITIVOS  

   PONTOS NEGATIVOS  
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A criação da Eletrobras foi proposta em 1954 p or Getúlio Vargas, 

embora o projeto só tenha sido aprovado em 1961.  A empresa foi 

planejada para realizar serviços de geração, transmissão e 

distribuição de energia.  

Desde então, a empresa assumiu característica de holding ,  com 

objetivo de gerenciar várias subsidiárias, entre elas  a  Furnas, 

uma das maiores empresas do setor e a Itaipu Binacional,  

segunda maior usina hidrelétrica do mundo .  

Com a edição de diversas leis,  à estatal foi delegada a função de 

executora da política de energia elétrica da União.  

Durante o governo de Ernesto Geisel,  foi elaborado uma nova 

política para ampliação do setor energético no país,  com a 

construção de usinas hidrelétricas e nucleares.  

Nesse período, algumas empresas pertencentes ao grupo 

Eletrobras foram incluídas no Programa Nacional de 

Desestatização.  

O Ministério de Minas e Energia manifestou sua intenção de 

desestatizar a Eletrobras, tendo sido entregue ao Congresso 

Nacional um projeto de Lei que dispõe sobre o tema.  

A estatal,  aproveitando do momento, começou a fazer leilões de 

privatização, incluindo as distribuidoras de energia e outras 

participações em sociedade. Assim, a  companhia passaria a 

atuar somente na geração e transmissão.  

  COMO TUDO COMEÇOU  
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Nova Medida Provisória é entregue ao Congresso Nacional para 

agilizar o processo de privatização da empresa.  A Medida tem 

até junho de 2021 para ser votada, caso contrário atinge seu 

prazo de validade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Eletrobras é a maior empresa do setor no Brasil  e 

responsável por cerca de 30% de toda a energia gerada e 45% de 

todas as l inhas de transmissão do país. Além do mais, 

aproximadamente 96% da capacidade instalada da empresa é 

oriunda de fontes de baixa emissão de poluentes na atmosfera.  

Suas unidades de negócios são descritas abaixo.  

• Geração: com uma capacidade instalada de mais de 51000 

MW a empresa comercializa energia em ambiente de mercado 

livre como também através de mercado regulado (concessões). A 

empresa possui em seu portfólio 134 usinas hidrelétricas, além de  

outras usinas térmicas, eólicas, solares e nucleares. A Figura 1 

abaixo ilustra a participação de cada  tipo de usina no total da 

capacidade instalada de energia.  

 

 

   ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Util idade Pública Energia Elétrica    

 
Setor de Atuação  Segmento  

Energia Elétrica 

  2021   
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Figura 1  –  T ipos de Usinas.  

Fonte:  RI  ELETROBRAS.  

• Transmissão: possui mais de 71 mil quilômetros de linhas de 

transmissão, o que também coloca a empresa em posição de 

destaque em cenário nacional. Esse é o segmento que possui 

melhores margens de lucro e ainda se tem maior previsibilidade, 

pelo fato de não ser exposto a riscos hídricos e pelos contratos 

serem do tipo ship or pay ,  que independente da quantidade de 

energia transmitida, a receita da Eletrobras não será afetada. 

É importante destacar que os contratos da Eletrobras são 

feitos em regime de concessão, os quais são livres de 

concorrência durante o período de exploração do contrato. A 

concorrência só existe durante o processo de novas licitações. 

Além do mais, a grande parte dos contratos da empresa são 

de longuíssimo prazo, garantindo a companhia notória 

previsibilidade em suas receitas. Todavia, a usina de Tucuruí, a 

terceira maior do país e que corresponde a cerca de 26% da 

receita da empresa, está com contrato vencendo em 2024. 

 É verdade que a Eletrobras buscará renovar sua concessão, 

e principalmente, mudar seu regime de concessão, isso pois, 

60%
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algumas das usinas possuem contratos em “regimes de cotas”, 

em que vendem a produção a preços regulados pela ANEEL, que 

são abaixo de valores praticados no mercado.  

 Na Figura 2 é ilustrado a participação das unidades de 

Geração e Transmissão na composição da receita líquid a da 

empresa.  

 
Figura 2 –  Composição da Receita L íquida .  

Fonte:  RI  ELETROBRAS.  

Quanto ao processo de privatização, o mais provável de 

acontecer é uma nova emissão de novas ações no mercado, 

diluindo então a participação do governo no controle da empresa, 

concluindo assim, a desestatização da companhia .  

O governo por sua vez, pode vender suas ações no mercado 

secundário para arrecadar fundos, e ainda assim, terá direito a 

uma ação preferencial de caráter especial “golden share”,  que 

concede poder de veto a decisões estratégicas e deliberações 

sociais.  

71,5%

28,5%

Geração

Transmissão
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No mais, a Eletronuclear, dona de todas as usinas nucleares, 

e a Itaipu Binacional , continuarão sob controle da União Federal,  

de acordo com a Figura 3.  

 
Figura 3 –  Estrutura pós privatização.  

Fonte:  RI  ELETROBRAS.  

Além disso, a Eletrobras vem passando por um processo de 

reestruturação orçamentária, revendo suas  políticas internas de 

custos, e com isso, pretende economizar mais de R$430 milhões 

de reais em 2021, o equivalente a 4,4% das suas despesas com 

pessoal, material,  serviços e outros  (PMSO). 

De fato, essa é uma informação que ilustra a preocupação 

da diretoria em reduzir custos operacionais, podendo tornar a 

Eletrobras mais enxuta, produtiva e lucrativa.  A Figura 4 ilustra 

esse avanço. 
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Figura 4 –  Gastos operacionais .  

Fonte:  RI  ELETROBRAS.  

 

 

 

 

A Eletrobras está inserida no segmento de listagem Nível 1, 

somente o terceiro nível de exigência quanto à divulgação das 

informações e dados com transparência, qualidade e clareza.  

Além do mais, um ponto de insegurança é a ausência de tag 

along  nas ações preferenciais e somente 80% nas ações 

ordinárias. Assim, em caso de alienação de controle da 

companhia, os acionistas minoritários podem ser prejudicados.  

A atual composição do capital social, Figura 5, nos mostra o 

controle da empresa bem definido, visto a maior parte das ações 

em posse da União Federal,  somados com a participação do 

BNDES e sua subsidiária BNDESPar.  

   GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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Figura 5 –  Estrutura acionária.  

Fonte:  RI  ELETROBRAS.  

A partir da privatização, com o capital do governo diluído no 

capital social,  os acionistas serão proibidos de possuir mais de 10% 

das ações votantes. Logo, mesmo a Eletrobras se tornando uma 

empresa de modelo “Corporation” ,  sem controle definido, não 

haverá riscos de aquisições ou fusões hostis.  

 Quanto a sua diretoria, assim como nas demais estatais, a 

gestão costuma sofrer interferências políticas, de tal forma que a 

diretoria pode ser alterada conforme interesses alheios aos da 

própria empresa, para seguir determinado projeto político.  

 Inclusive, recentemente, o então presidente da companhia 

Wilson Ferreira Júnior renunciou ao cargo alegando falta de apoio 

do próprio governo quanto à privatização da empresa (esse fato 

aconteceu antes da entrega da Medida Provisória para acelerar o 

processo).  
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Os principais fatores de risco são: 

Assim como nas demais estatais e seguindo os 

acontecimentos políticos recentes, destaca-se o Risco de 

Governança Corporativa ,  justamente pelo controle da empresa 

ser exercido pela União Federal.  

E mesmo com a proposta de desestatização avançando, o 

governo ainda terá grande interferência nas decisões estratégias 

da empresa através da golden share .  

Além do mais, em cenário negativo à privatização, podemos 

ver, mais uma vez, uma empresa enfraquecida e que acumula 

prejuízos e ineficiência . Entre 2002 e 2017, segundo estimativas, a 

conta da corrupção e ineficiência estatal chegou a R$182 bilhões.  

 Quanto ao Risco de Estiagem temos que 60% da geração de 

energia elétrica da Eletrobras vem de recursos hídricos, exposta 

às condições de escassez de água. Além do mais , em caso de 

produção aquém à contratada, a estatal precisa aumentar a 

produção via usina termelétrica, historicamente mais onerosa. 

 Por fim, o Risco de Legislação e Regulamentação  do setor 

pode afetar de maneira adversa os resultados  da companhia. A 

critério de exemplo, no ano de 2013 foi promulgado uma Lei que 

previa a redução dos custos de produção de energia elétrica, 

porém tal medida foi feita de maneira artificial, a chamada 

“canetada”, que gerou prejuízo em massa para o setor elétrico, já 

 
 

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  
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que muitas empresas não conseguiram suportar as medidas. A 

Eletrobras entre 2012 e 2015 colecionou prejuízo na ordem de R$31 

bilhões, além de ter visto suas ações despencarem no período.  

 Esse é um risco latente no setor elétrico e que, por ser 

altamente regulamentado, está exposto a interferências 

governamentais que vão contra os interesses das empresas.  

  

 

 

 A Eletrobras passou por transformações importantes nos 

últimos anos, a começar pela privatização de todas as suas 

distribuidoras de energia, que não eram consideradas atividades -

chave da empresa.  

Além do mais, mesmo a qualidade do serviço prestada pelas 

distribuidoras estarem em linha com a ANEEL, a Eletrobras tinha 

um problema crônico quanto à inadimplência, quando no início 

da década passada já chegou a alcançar 18,9% de atraso no 

recebimento, vindo principalmente, de contas do serviço público.  

 A partir de 2018 o foco da estatal foi concentrado somente 

nas unidades de geração e transmissão. A evolução da capacidade 

instalada da empresa e a quantidade de linhas de transmissão são 

visualizadas na Figura 6.  

 Embora o avanço operacional da empresa  tenha ocorrido, o 

market share  nas unidades de negócios da Eletrobras sofreu 

   RESULTADOS ANTERIORES...  
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redução, o que demonstra que outras companhias consegu iram 

ou participaram de mais concessões do que a Eletrobras.  

 
Figura 6 –  Evolução operacional .  

Fonte:  RI  ELETROBRAS.  

 Destaque para a unidade de geração que evoluiu de 89% em 

2012 para 96% em 2020 quanto a geração de energia limpa, 

emitindo menos gases poluentes na atmosfera. A partir disso, a 

Eletrobras pode fazer a emissão de green bonds ,  t ítulos de 

financiamento com juros menores,  colaborando com uma melhor 

estrutura de dívidas.  

 Além disso, na unidade de transmissão outros avanços 

podem ser destacados, entre eles o aumento na disponibilidade 

e eficiência operacional resultando em maior índice de robustez 

e menor índice de perdas técnicas.  

A privatização das empresas de distribuição e a venda em 

outras sociedades, no montante de R$ 1,3 bilhão, foram 

importantes na recuperação da estatal.  Isso pois, os efeitos desses 

desinvestimentos se refletem na redução dos níveis de 

alavancagem da empresa.  
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Figura 7 –  Endiv idamento consolidado.  

Fonte:  RI  ELETROBRAS.  

Essa relação da dívida com o lucro operacional só não pode 

ser levada ainda mais longe devido aos anos em que a empresa 

apresentou EBITDA negativo.  

A Eletrobras enfrentou grandes problemas nos últimos anos, 

principalmente pelas interferências do governo, que tentou 

abaixar o preço da energia elétrica de forma arbitrária, mas que, 

junto com a grave crise hídrica, culminou em prejuízos históricos 

para o setor, conforme pode ser verificado na Figura 8.  

Antes, é importante relembrar que a partir de 2018 a 

Eletrobras vendeu suas distribuidoras, concluindo esse processo 

em 2019. Por isso, na comparação entre anos, a atenção precisa 

estar redobrada.  

Vários efeitos não recorrentes foram responsáveis por 

gerarem certa oscilação tanto na receita líquida, mas também no 

EBIT e no lucro líquido da Eletrobras. Entre esses efeitos existiram 

o teste de impairment.  
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Figura 8 –  Desempenho f inanceiro.  

Fonte:  RI  Eletrobras .  

Na Figura 9 é analisado a lucratividade e rentabilidade 

histórica da empresa. Aqui mais uma vez conseguimos ver a 

tendência de recuperação da empresa. Com o avanço da 

privatização, podemos ver essa lucratividade ainda maior, com o 

advento da mudança do regime de cotas por preços praticados à 

mercado. 

 
Figura 9 –  Margens Bruta,  EBIT e Líquida de operação.  

Fonte:  RI  Eletrobras .  

 

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 UDM

R
$

 e
m

 m
ilh

õ
es

Receita Líquida EBITDA Lucro Líquido

69,9%

32,0%

25,2%

10,5%

-45,00%

-25,00%

-5,00%

15,00%

35,00%

55,00%

75,00%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Margem Bruta Margem EBIT Margem Líquida ROE



 

16  

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB .  

  Ainda que as margens de operação estejam em melhor ia, e 

que haja indícios de melhor produtividade e eficiência, sobretudo 

com os desinvestimentos feitos pela empresa, a Eletrobras ainda 

tem dificuldade em transformar isso em geração de caixa  

consistente, conforme ilustra a Figura 10.  

 
Figura 10 –  Geração de caixa operacional .  

Fonte:  RI  Eletrobras .  

 

 

 

 

Mais uma vez vemos avanço em eficiência e produtividade 

da empresa, evidenciados na Figura 11,  uma vez que EBITDA 

recorrente e lucro líquido cresceram a taxas superiores do que o 

próprio avanço da receita líquida.  
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Figura 11  –  Avanço operacional  

Fonte:  RI  Eletrobras .  

Além do mais, a Eletrobras dá seguimento ao seu plano de 

corte de cargos, sendo que no último ano, mais de 1200 

profissionais foram cortados do quadro de funcionários. 

Normalmente esse é um custo que tem payback  em 1 ano. 

No mais, merece destaque o menor encargo de dívidas, que 

chegou a reduzir em 31%, mais uma vez mostrando compromisso 

da atual gestão quanto a saúde financeira da companhia.  

O lucro líquido foi impactado positivamente pelos 

resultados em transmissão, em decorrência da Revisão Tarifária 

Periódica com efeitos a partir de julho de 2020, e negativamente 

pelas provisões para contingências de R$ 932 milhões, com 

destaque para R$436 milhões relativos às  contingências judiciais 

que discutem a correção monetária de empréstimo compulsório  

Além do mais, a Eletrobras recuperou sua habilidade de 

pagamento de dividendos, com um payout nos últimos 12 meses 

em 60%. Assim, juntando os dividendos pagos nesse mesmo 
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período e considerando o preço atual das suas ações, temos um 

dividend yield de 5,9% 

A medida provisória que viabiliza a desestatização da 

companhia já foi aprovada, restando ao BNDES concluir os 

trâmites necessários, que deve se alongar até fevereiro de 2 022.  

 
 
 

 

 

 

●  Análise de Múltiplos 

O primeiro método consiste na análise dos múltiplos das 

empresas. Para que sua eficiência seja atestada, é coerente que 

se compare empresas de mesmo setor de atuação e que, ainda 

por cima, essas empresas estejam no mesmo ciclo de vida, isso é, 

se estão em expansão, maturidade ou decaimento de suas 

atividades.   

Para a análise foram escolhidas as empresas Engie (EGIE3), 

Copel (CPLE6) e CPFL Energias (CPFL3), empresas que possuem 

características em comum com a Eletrobras, pela predominância 

em geração de energia, participação em transmissão e/ou 

controle exercido pelo poder público  

●  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 .   

   POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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●  P/VP: relaciona o valor de mercado da companhia com o seu 

patrimônio líquido. Assim, esse múltiplo é aplicado para saber 

quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo patrimônio da 

empresa. 

●  EV/EBIT: o objetivo desse indicador é analisar quanto o valor 

da firma, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida 

se relaciona com o lucro operacional da empresa. Diferente dos 

outros indicadores pois aqui relaciona a operação em si.  

 
F igura 11  –  Comparação de múlt ip los .  

Fonte:  Status Invest  /  Elaboração Própr ia .  

 Pela análise de comparação de múltiplos, não foi observado 

nenhum grande desconto em relação aos demais pares. Por outro 

lado, o múltiplo P/VP está abaixo da média do setor. Com o avanço 

de seus desinvestimentos e melhor eficiência operacional, esse 

indicador poderia facilmente chegar à média do setor.  

No histórico dos indicadores, Figura 12, notamos que o 

“desconto de estatal” já não se apresenta tão forte como antes, 

principalmente no P/VP, novamente. Também temos que 

considerar que hoje, a Eletrobras é uma empresa muito melhor 

em termos de qualidade do que no passado.  
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Figura 12  –  Comportamento Histór ico dos Múlt iplos .  

Fonte:  Status Invest /Elaboração Própr ia .  
 

• Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)  

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os 

próximos anos e o traz a valor presente descontando a uma taxa 

média ponderada, chamada de custo de capital ,  na sigla em 

inglês WACC  (weighted average cost of capital ) .  

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos 

de dívida e de remuneração ao acionista. De maneira geral,  é o 

custo de financiamento da empresa.  

Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa 

reversa do mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise 

consiste em avaliar, dado o preço das ações, qual seria o 

crescimento esperado pelo mercado em relação à companhia.  
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 Consideramos que a Eletrobras continuaria tendo o mesmo 

nível de investimento em CAPEX dos últimos anos e operando 

com a mesma margem EBIT atual de 32%. Nesse cenário, a 

expectativa de crescimento é de apenas 3% ao ano.  

 Esse é um cenário plausível da empresa superar, vide o 

reajuste de boa parte de seus contratos conforme a inflação, que 

segundo relatório do Boletim Focus, do Banco Central ,  deve 

apresentar crescimento ainda maior que os 3% projetados.  

 Além disso, a empresa tem a chance de aumentar sua 

margem de lucro a partir de ganhos de eficiência, além do fator 

privatização, que pode trazer um novo regime de comercialização 

de energia, mais lucrativo.  

 Assim, chegamos a um preço de R$31,8640,47, próximo ao 

preço de fechamento da ação no dia 01/08/2021 de R$40,25. 

 

  

 

 A Eletrobras passou por períodos sombrios ao longo da 

última década, quando viu combinar a interferência estatal com 

corrupção, somado a uma das piores crises hídricas do Brasil . O 

resultado foi catastrófico para a empresa, com prejuízos 

bilionários.  

  É verdade que a empresa desde então  se renovou, vendeu 

suas distribuidoras e participações em outros investimentos, 

reduziu seu quadro de funcionário e cortou outras despesas, em 

uma tentativa de aumento de eficiência operacional e produtivo.  

   OPINIÃO DO ANALISTA  
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 Com isso, pode-se ver uma empresa novamente com 

endividamento controlado, margens de lucro em a scensão e a 

volta da política de dividendos. Por outro lado, a empresa ainda 

tem vários pontos a serem melhorados, principalmente quanto a 

solidez e constância em seus resultados, que ainda são voláteis 

para o setor.  

 O mercado já começa a fazer a transição da precificação das 

ações da empresa, largando de ser uma empresa estatal para uma 

empresa privada. Por isso, o grande desconto em que as ações já 

negociaram no passado dificilmente acontecerá novamente.  

 Porém, não é por causa disso que as ações se torn aram 

caras, pelo contrário. Principalmente pelo método DCF, vimos 

uma expectativa abaixo do que a empresa pode entregar nos 

próximos anos.  Considerando sua privatização, a empresa 

também pode aproximar seus múltiplos das demais empresas 

privadas  

 Dessa forma, considerando a melhora da empresa e 

possibilidade da Eletrobras superar a expectativa de crescimento 

por parte do mercado, temos recomendação de compra para as 

ações ELET3.  
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários 

autônomo Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 

598/2018, 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 20/21, 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. 

 

Gabriel é Analista CNPI, certificado pela Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC).  Graduado em Engenharia Química 

pela Universidade Federal de Viçosa –  UFV/MG.  

Siga: @gabriel.investimento 
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