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• Empresa focando em seu core businness  

• Ganho de eficiência e produtividade  

• Baixíssimo risco de crédito  

• Atual Conselho de Administração muito forte  

 

 

 

 

 

• Risco Político  

• Ativos relevantes próximos ao fim de concessão  

• Alocação de capital no passado era duvidosa  

• Poucas perspectivas de crescimento  

 

 

 

 

   PONTOS NEGATIVOS  

 PONTOS POSITIVOS  
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A Copel –  Companhia Paranaense de Energia –  foi criada pelo 

Governador Bento Munhoz para integrar e desenvolver as 

atividades do sistema elétrico do Paraná. Es se foi um contexto 

em que outros estados, e até a União, inauguraram algumas 

estatais para liderar o desenvolvimento da nação.  

Foi inaugurada a usina Bento Munhoz, ou Foz do Areia,  que na 

época era uma das maiores usinas em operação do Brasil .  Sua 

operação permitiu infraestrutura suficiente para acelerar o 

desenvolvimento do estado (o Paraná ainda não era 

autossuficiente em energia).  

Feita a abertura de capital da empresa na Bolsa de Valores de 

São Paulo. Três anos após, a Copel estreou na Bolsa de Nova 

Iorque. 

A Copel obtém autorização da ANATEL para prestar serviços em 

telecomunicações.  No mesmo ano, começaram movimentos de 

privatização, mas que viriam a ser cancelados em 2002. Esse 

também era um contexto de abertura e privatização d e algumas 

empresas estatais .  

Em reflexo do vencimento de algumas importantes usinas ( como 

a Foz do Areia),  a Copel se manifestou perante o Ministério de 

Minas e Energia,  com o objetivo de possibilitar uma nova outorga 

pelo prazo de 30 anos, condicionada à sua posterior privatização.  

Foi realizado o leilão referente à alienação da Copel 

Telecomunicações. 

  COMO TUDO COMEÇOU  
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A Copel é uma sociedade de economia mista que atua em 

estrutura de holding ,  presente em 10 estados do Brasil,  sendo a 

maior empresa do Paraná e a sétima maior empresa de energia do 

país,  destinada a planejar, construir e explorar sistemas de 

produção, transmissão,  distribuição e comercialização de energia 

elétrica através das suas controladas. Assim, temos as principais 

unidades operacionais da companhia descritas abaixo:  

• Geração: a companhia possui 19 usinas hidrelétricas, 25 

usinas eólicas e 1 usina termelétrica, com capacidade instalada 

própria de 5743 MW. Além disso, a Copel tem investimento em 

outros empreendimentos que, juntos,  somam capacidade 

instalada total de 6400 MW, um pouco maior do que o parque 

gerador da Cemig. Possui 2,9% de market share .  

 

• Transmissão:  essa unidade realiza a operação de cerca de 

7000km de linhas de transmissão, que pertencem as 42 

subestações localizadas no Paraná e duas  em São Paulo. Em 

termos de proporção, essa unidade corresponde ao tamanho da 

Cemig. Possui 2,2% de market share .  

 

  ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Util idade Pública Energia Elétrica    

 
Setor de Atuação  Segmento  

Energia Elétrica  
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• Distribuição: a área de concessão da Copel inclui 394 dos 399 

municípios do estado do Paraná e 1 em Santa Catarina. Isso 

corresponde a um mercado cativo de mais de 4,8 milhões de 

consumidores/contratos atendidos.  Possui 6,2% de market share .  

 
• Comercialização: a Copel atua na compra e venda de energia 

elétrica e na prestação de serviços no Mercado Livre. A empresa, 

hoje, atende a quase 1000 clientes, em 22 estados brasileiros, 

ocupando a 4ª posição no ranking  de venda de energia.  

Na Figura 1 temos a composição da receita líquida da 

empresa. Em “Outros”  estão os negócios de Telecomunicações, 

alienado ainda em 2020, e de Gás. Vale comentar que a unidade de 

Transmissão apresenta a maior margem líquida (50,6%), enquanto 

Distribuição (15%) possui a menor margem entre as operações 

core .  

 
F igura 1  –  Composição da Receita L íquida.  

Fonte:  RI  COPEL.  

Por isso, se analisássemos o mesmo gráfico pela óptica do 

lucro líquido, teríamos uma participação de 15% da unidade de 

transmissão, 27% em geração e 47% distribuição, sendo o restante 

dividido entre as unidades não core .  

19%

6%

59%
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Geração

Transmissão

Distribuiçao

Comercialização

Outros



 

7  

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

Porém, ao nos depararmos com as concessões vigentes da 

Copel, encontramos alguns desafios à frente. Isso é, a Usina de 

Bento Munhoz (Foz do Areia), representante de 26% da capacidade 

de geração de energia da empresa, tem o vencimento em 

setembro de 2023.  

Pelo Decreto Federal nº 9.271/2018, as usinas hidrelétricas que 

estão em posse de empresas ligadas ao poder público, terão de ser 

privatizadas dentro do prazo de até 18 meses antes do vencimento 

do atual contrato de concessão , caso queiram ter uma nova 

outorga de operação liberada.  

Isso é, se a Copel quer renovar a concessão da Usina Foz do 

Areia por mais 30 anos, sem precisar passar por mais uma licitação , 

a empresa, necessariamente,  precisa privatizar pelo menos 51% do 

ativo. Ou seja, cerca de 3% da receita líquida da empresa está 

comprometida.  

Esse, inclusive, é um problema que pode se repetir  até o final 

da década, quando mais duas usinas, que correspondem a mais 

39% da capacidade instalada total,  ou cerca de 4% da receita 

líquida, chegarão ao fim da concessão.  

Enquanto isso,  a Copel vem passando por mudanças na sua 

estrutura acionária, dando um grande passo com a alienação da 

unidade Telecomunicações, que gerou um resul tado de R$2,5 

bilhões no caixa e aproximadamente R$1 bilhão em ágio.  
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A Compagás, empresa distribuidora de gás natural do estado 

paranaense, também deve ser privatizada, em um processo que 

deve acontecer já no primeiro semestre de 2022. Assim, 

percebemos que o grande objetivo da atual gestão é focar apenas 

nos ativos relacionados à energia elétrica.  

Outra dúvida recorrente dos acionistas da empresa se refere 

à privatização da Copel, mas a atual diretoria já informou que não 

há nenhuma estimativa desse acontecimento no curto e médio 

prazo. 

Já os recursos das vendas dos ativos  serão usados na 

estratégia de investimentos da empresa, que preza agora por 

ativos de geração distribuída (eólica e solar), principalmente 

aqueles de grande porte e brownfield .  Isso é, a companhia quer 

ativos já em estágio de operação e que podem somar ao EBITDA já 

no curto prazo. Geralmente desenvolver ativos do “zero” são mais 

rentáveis, porém, temos que acompanhar se essa alocação de 

capital da empresa também será eficiente.  

Em Transmissão, a empresa espera participar do segundo 

leilão que acontecerá em dezembro de 2021, acreditando que os 

ativos em questão podem trazer sinergias operacionais , pela 

proximidade à atuação da companhia.  

Em Distribuição, a Copel pretende aumentar ainda mais os 

investimentos em sua rede. Desde 2018 até 2020 os investimentos 

nessa área aumentaram em 84%. Em toda essa estratégia de 

alocação de recursos, a companhia espera ter geração de valor, 

com retorno (spread ) acima do seu custo de capital (WACC), 

conforme ilustra a Figura 2.  
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Figura 2 –  Alocação de capital .  

Fonte:  RI  COPEL.  

 

 

 

A Copel está inserida no segmento de listagem Nível 1, o 

menor nível de aplicação das Boas Práticas de Governança 

Corporativa. A companhia já reformou seu Estatuto Social para 

fazer a migração para o Nível 2 ,  embora esse esteja condicionado 

a alguns pontos que a Copel ainda está se adequando.  

Em 2018, a Copel foi incluída pela B3 no Programa Destaque 

em Governança de Estatais , cujo objetivo é incentivar a adoção de 

boas práticas de governança pelas companhias estatais, tais como 

transparência na prestação de informações.  

Ao pesquisar na internet  é possível encontrar algumas 

notícias que vinculam o nome da empresa à escândalos de 

corrupção, embora os mais recentes não mostraram evidência de 

crime. 

 

  GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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A ação mais líquida da empresa é a preferencial B (CPLE6), 

embora a empresa também tenha boa liquidez na ordinária 

(CPLE3) e nas UNITS  (CPLE11) .  Assim que a empresa passar ao Nível 

2, todas as classes de ações terão 100% de tag along ,  por isso, 

temos preferência pela CPLE6 em relação às demais.  

Além disso, vale destacar a atual composição do Conselho de 

Administração, sendo preenchido por sete  (são nove ao todo)  

membros independentes (sem relação com o controlador).  Esses 

membros garantem isonomia à Copel, além de já terem passagem 

em cargos de características semelhantes.  

Porém, também é verdade que essa atual composição não é 

garantia de autonomia e independência para os próximos 

mandatos, afinal de contas, o controlador (estado do Paraná) tem 

eleições normalmente, podendo alterar a política na Copel.  

Na Figura 3, temos acesso à estrutura acionária da empresa, 

em que vemos grande parte das ações ordinárias em po sse do 

poder público. Especificamente a participação do BNDES deve ser 

alienada em 50%, sendo esse o desejo do Banco desde o final de 

2020, que agora aguarda pela melhor oportunidade de venda.  

 
Figura 3 –  Estrutura acionária.  

Fonte:  RI  COPEL.  
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Por fim, na remuneração da diretoria não está previsto 

incentivo de longo prazo,  faltando, portanto, o alinhamento de 

longo prazo com os acionistas minoritários.  

  

 

 

Antes, uma dica: perceba que essa sessão apresenta os 

mesmos riscos que comentamos no relatório da Cemig, afinal de 

contas, são empresas que possuem as mesmas unidades 

operacionais, são controladas pelo poder público  e passam por 

momentos de desinvestimento.  

Por isso, caso você, assinante do Simpla Club ,  tenha alguma 

outra empresa na sua carteira  com as mesmas características, 

extrapole os riscos para esse ativo.  

Os principais fatores de risco são:  

 Começamos pelo Risco de Governança Corporativa .  Para a 

Copel, apesar de hoje termos um Conselho de Administração bem 

montado, isso não absolve a empresa de problemas futuro s, até 

mesmo pensando na sucessão do Governador (e controlador) do 

estado. Além disso, a empresa ainda não possui tag along  em sua 

ação com maior l iquidez, e tem apenas 80% na ordinária.  

 Já o Risco de Negócios  envolve a operação de distribuição de 

energia. Essa é uma unidade que requer acompanhamento de 

perto da empresa, no combate às perdas técnicas (inerente ao 

transporte de energia nos cabos), mas também às perdas não 

técnicas (roubos, furtos e desvios).  

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  



 

12 

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 Além do mais, a companhia possui dezenas de usinas 

hidrelétricas, que estão suscetíveis ao Risco Hídrico .  Caso o 

regime fluvial venha a prejudicar a geração de energia, a Copel 

terá sua operação prejudicada, sem contar na provável perda de 

participação na usina Foz do Areia, com concessão próxima ao fim.  

 Por fim, sendo tema recorrente nas análises de empresas do 

setor elétrico, temos o Risco de Regulamentação .  Esse setor é alvo 

constante de mudanças nas políticas públicas. Já vimos algumas 

leis sendo aprovadas que foram totalmente prejudiciais a essas 

empresas. Não sabemos quando isso voltará a se repetir.  

       

 

 

 A Copel viveu um ciclo de expansão durante os últimos anos,  

que fica nítido ao observar o avanço da capacidade instalada e das 

linhas de transmissão (Figura 4). Mais do que isso, a empresa 

reduziu a exposição do seu portfólio em usinas hidrelétricas, a 

partir da inauguração de usinas eólicas.  

 Além disso, de 2016 em diante, a companhia lançou sua 

unidade de comercialização de energia, atendendo os clientes 

provenientes do próprio mercado regulado da distribuidora. Em 

poucos anos, a empresa já ganhou relevante notoriedade em 

escala nacional, estando entre as quatro maiores do Brasil.   

Importante ressaltar que o Mercado Livre de energia garante 

menos risco de crédito, até pela característica de negociar 

diretamente com os clientes e não com a distribuidora, além disso, 

  RESULTADOS ANTERIORES...  
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é possível extrair melhor rentabilidade. Por outro lado, o Mercado 

Regulado garante maior previsibilidade, por trabalhar em 

contratos mais longos.  

 
Figura 4 –  Capacidade Operacional .  

Fonte:  RI  COPEL.   

A unidade de Distribuição, da mesma forma, teve resultados 

bem interessantes. A Copel ganhou prêmios de melhor 

distribuidora da América Latina pela CIER  (principal entidade do 

setor do continente), e pelas entidades brasileiras (ANEEL e 

ABRADEE) os prêmios foram ainda mais recorrentes.  

De fato, os indicadores de qualidade de fornecimento de 

energia são bons e vem melhorando nos últimos anos. Nos últimos 

dez anos, apenas em dois deles (2014 e 2015) o desempenho da 

Copel foi acima do limite regulatório.  

Nos demais anos, o DEQ (Duração Equivalente de 

Interrupções) e o FEQ (Frequência Equivalente de Interrupções) 

apresentaram tendência de redução , e o índice de perdas totais 

apresentou estabilidade, tudo isso combinado a  uma baixa 

inadimplência.  
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 Porém, até diante de verdades podemos não ser  fiéis à 

realidade. Durante alguns anos a unidade de Distribuição , apesar 

de manter bom serviço à população,  operou no prejuízo, devido 

aos altos gastos gerenciáveis  com pessoal, materiais, serviços e 

outros, (Figura 5) e gastos não gerenciáveis. 

 
Figura 5 –  Gastos Gerenciáveis .  

Fonte:  RI  COPEL.   

 Esse problema, contudo, ficou no passado e a empresa já 

consegue produzir mais EBITDA do que o EBITDA Regulatório 

Estimado definido pela ANEEL, sinal de que a eficiência da Copel 

melhorou.  

Para isso, foram necessários planos de demissão voluntária. 

O mais recente desses planos, lançado em 2020, desligou 480 

empregados, o que representa uma redução de cerca de 7% no 

quadro de empregados.   

Na Figura 6 temos acesso ao desempenho operacional no 

longo dos últimos anos, considerando todas as unidades somadas. 

Vale comentar que a receita da empresa leva em consideração a 

venda de energia elétrica também no curto prazo.  
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Por isso, quando existe despacho das usinas térmicas ou 

quando o preço de energia está caro, a Copel consegue aumentar 

consideravelmente sua receita, mas isso também acontece com 

seu custo. Logo, temos que ver se esse aumento operacional é 

acompanhado de uma melhora de margem de lucro.  

 
Figura 6 –  Desempenho operacional .  

Fonte:  RI  COPEL.   

 Avançamos à Figura 7 para entender o comportamento da 

lucratividade e rentabilidade, quando fica evidente a melhora da 

empresa ao longo dos anos.  Isso também se deve ao período de 

crise hídrica anterior, quando os gastos de compra de energia 

também se tornaram muito relevantes.  

Logo depois, a instabilidade política e econômica do Brasil  

resultou em mais um período de dificuldades  para o setor 

produtivo nacional e a manutenção de baixos níveis de consumo 

energético.  
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Figura 7 –  Margens de operação recorrente.  

Fonte:  RI  COPEL.  

Durante alguns anos a geração de caixa também foi 

prejudicada (Figura 8), além de um ciclo de investimentos que 

consumiu caixa durante alguns anos. Nesse período , a Copel 

mantinha várias obras de usinas hidrelétricas e eólicas, que são 

intensivas de capital na construção.  

 
Figura 8 –  Geração de caixa l ivre e operacional .  

Fonte:  RI  COPEL.   
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 Já na Figura 9, temos o programa de investimentos da 

companhia, com foco em distribuição de energia tomando mais de 

64% do orçamento de capex.  

  
Figura 9 –  Programa de Invest imentos.  

Fonte:  RI  COPEL.   

Esse período de maior capex  em relação ao fluxo de caixa 

operacional coincidiu com o período de maior alavancagem da 

Copel (Figura 10). Entretanto, é válido comentar que ainda assim o 

endividamento não esteve descontrolado, algo que com exceção 

de alguns anos, nunca fez parte da história da empresa.  

 
Figura 10 –  Endiv idamento.  

Fonte:  RI  COPEL.   
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Pensando na maior transparência e previsibilidade ao 

acionista, a Copel aprovou a nova política de  dividendos, em que 

foi definida a distribuição duas vezes ao ano.  Essa distribuição leva 

em consideração o limite de endividamento  e a preservação de 

fluxo de caixa livre (caixa operacional subtraído do capex).  

Assim, fica definido: (i)  alavancagem abaixo de 1,5x Dívida 

Líquida/EBITDA será distribuído 65% do lucro líquido ajustado (i i)  

alavancagem entre 1,5x a 2,7x será distribuído 50% do lucro líquido 

ajustado e (ii i) acima de 2,7x será distribuído 25% do lucro líquido 

ajustado. 

Segundo a empresa: “com o objetivo de preservar a capacida de 

de investimentos sustentáveis,  os valores estarão sempre limitados 

pelo Fluxo de Caixa Livre , exceto o dividendo obrigatório  (25% do lucro 

líquido).  Adicionalmente, a Copel buscará não ultrapassar a 

alavancagem de 2,7x . ”  

   

    

 

Em 2021, alguns eventos marcam a trajetória da Copel. O 

Governo do estado do Paraná manifestou a intenção de realizar a 

quitação integral do saldo da Conta de Resultados a Compensar ,  

no valor de R$1,4 bilhão. Esse valor se soma à conclusão da 

alienação da unidade de Telecomunicação, que impactará os 

resultados do 3T21 e reforçam o caixa para novos investimentos . 

 

  ATUALMENTE...  
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Além disso, a Petrobras e Gaspetro enviaram carta à Copel , 

referente a oportunidade de exercício do direito de preferência na 

aquisição da totalidade das ações da Compagas (ativo de gás 

natural da Copel) de titularidade da Gaspetro. A controlada da 

Petrobras é dona de 24,5% da Compagas.  

A Copel ainda está avaliando a oportunidade, embora o mais 

provável seja o de não exercer sua preferência, até mes mo 

pensando na sua estratégia de desinvestimento nesse ativo, 

conforme já foi declarada a intenção em outras oportunidades.  

A agência de risco Fitch  elevou a nota da Copel para AAA 

(bra), a mais alta possível na escala da Fitch  e o maior rating  da 

história da empresa, o que demonstra segurança da companhia 

em honrar com seus compromissos e um bom trabalho da atual 

diretoria.  

Ainda de acordo com seu atual nível de alavancagem, a 

empresa pôde distribuir dividendo em agosto e ainda distribuirá 

em novembro. Isso corresponde a um dividend yield de 17,6% no 

atual preço das ações.  

É de interesse da empresa aumentar seu atual nível de 

endividamento até 2,7x Dívida Líquida/EBITDA, pois a Copel 

acredita que nessa configuração conseguirá criar mais valor ao 

acionista.  

A ANEEL, por sua vez, homologou o resultado do 5 .º Ciclo de 

Revisão Tarifária da Copel Distribuição , em que o contrato de 

prestação de serviço da empresa terá reajuste de 9,89%, reflexo do 

aumento da inflação.  
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O EBITDA ajustado, excluídos os itens não recorrentes, 

atingiu R$1,4 bilhão no 2T21, montante 47,1% superior aos R$974,4 

milhões registrados no 2T20. Boa parte desse resultado deve ser 

atribuição à comercialização de energia produzida pela usina 

termelétrica, sendo que no mesmo período em 2 020 a usina não 

havia sido despachada. Na Figura 11 temos o EBITDA ajustado 

separado por unidades, sendo GET Geração e Transmissão.  

 
Figura 11  –  Crescimento do EBITDA no 2T21 .  

Fonte:  RI  COPEL.   

  

 
 

 

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.   

  POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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Para a comparação de múltiplos (Figura 12), foram escolhidas 

as empresas Eletrobras (ELET3), Cemig (CMIG4) e Neoenergia 

(NEOE3). Enquanto as duas primeiras são controladas pelo poder 

público, a última passa por processo de turnaround ,  mesmo caso 

da Cemig. 

●  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: 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. É diferente dos 

outros indicadores pois, aqui, relaciona a operação em si.  

 
F igura 12  -  Comparação de múlt ip los .   

Fonte:  Status Invest/Elaboração Própr ia.  
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Vemos que as ações da Copel negociam abaixo dos pares de 

mercado, o que acaba sendo um indício de desconto. Podemos 

reforçar essa tese a partir da Figura 13, na análise histórica desses 

múltiplos.  

 
Figura 13 -  Comparação de múlt ip los h istór ica.   

Fonte:  Status Invest/Elaboração Própr ia.  

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.  

O objetivo de util izar esse método 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.  

Nesse método, consideramos o preço de fechamento da ação 

no dia 01/10/2021 em R$6,80 e um payout de 50%, patamar 

sustentável e que a empresa deve continuar pagando de acordo 

com sua nova política de dividendos e nível de alavancagem.  
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 Com isso, chegamos em um crescimento negativo de 5% 

esperado do mercado. Ou seja, o mercado está precificando que a 

Copel não é capaz de manter nesse atual nível em distribuição de 

dividendos, precificando a perda das usinas já de antemão.  

   

 

  

 A Copel é uma empresa muito tradicional no Brasil , estando 

entre as maiores companhias do seu setor e a maior empresa do 

seu estado. Por não ser privatizada o mercado já impute riscos à 

ação, que acaba descontando em seu preço.  

 Segundo pesquisas eleitorais, Ratinho Jr. , Governador do 

Paraná tem aprovação de 77% e boas perspectivas para sua 

reeleição. Ele é um dos incentivadores ao maior nível de 

Governança Corporativa da empresa.  

 Com o novo estatuto social da Copel, nova política de 

dividendos, a mudança no nível de Governança, com direito à tag 

along  em todas as classes de ações, presença de diretores técnicos 

e Conselho de Administração composto por membros 

independentes trazem certa segurança aos acionist as. 

 Apesar disso tudo, temos inúmeros exemplos de que o mundo 

político nos surpreende, por isso não podemos ancorar nossas 

expectativas em algo incerto.  

 Além do mais, alguns ativos relevantes da companhia estão 

próximos ao seu fim de concessão, mesmo qu e por outro lado a 

  OPINIÃO DO ANALISTA  



 

24  

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

empresa venha fazendo investimentos e aquisições consideráveis 

em distribuição e geração distribuída.  

 No entanto, ponderando todos os riscos e qualidades da 

empresa, ainda é possível identificar assimetria no seu preço. A 

companhia, além da qualidade, negocia abaixo de outros pares do 

setor e é uma excelente pagadora de dividendos.  

 Dessa forma, entendemos que as ações da Copel (CPLE6) 

estão baratas e temos recomendação de compra.  
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