


● Setor de atuação perene;

● Unidades de negócios diversificadas;

● Perspectiva de crescimento;

● Perspectiva de aumento no dividend yield;

● Baixo endividamento.

● Setor altamente regulamentado;

● Elevada concorrência;

● Margens de lucro menores;

● Intensiva necessidade de alocação de capital.
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A EDP Energias do Brasil é uma holding controlada pela EDP Energias de

Portugal, um conglomerado de empresas com atividades principais em

Geração, Distribuição, Transmissão e Comercialização de energia elétrica.

A controlada brasileira iniciou suas operações a partir da aquisição

minoritária na Cerj, atual Ampla.

O grupo realizou o primeiro investimento na área de geração de energia

ao assumir 25% da hidrelétrica no estado do Tocantins. Em sequência,

adquiriu participações relevantes em mais empresas do setor.

Foi constituída a EDP Energias do Brasil. Os investimentos detidos pela

Energias de Portugal foram transferidos à filial brasileira, que passou então

a atuar como holding.

A companhia obteve concessões para a construção de duas novas usinas,

localizadas no Norte e no Centro-Oeste.

Em 2003, com acordos e financiamentos de mais de R$670 milhões junto

ao BNDES, a empresa retomou as obras.

A companhia capitalizou-se via nova oferta de ações. O capital obtido

destinou-se à continuação das obras e rearranjo da estrutura societária da

empresa. No mesmo ano, a companhia abriu seu capital na bolsa de

valores brasileira.

A EDP Energias do Brasil inaugurou uma unidade de negócio dedicada a

investimentos em energias renováveis, depois iniciou seu projeto de

expansão a partir de novos contratos para aquisições de empresas e

projetos.
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A EDP Energias do Brasil é uma holding que controla um grupo de

empresas que tem como atividades gerar, distribuir, transmitir e

comercializar energia elétrica. A companhia é um dos maiores grupos

privados do Brasil nesse setor e suas atividades são melhores descritas

abaixo.

● Geração: a energia elétrica produzida é, majoritariamente, de origem

hidrelétrica. A EDP Energias do Brasil é um dos maiores players de capital

privado do segmento. A venda da energia produzida ocorre por meio de

leilões e contratos bilaterais e, em caso de vencimento, a energia liberada

poderá ser comercializada em leilões ou acordos em ambientes livres.

● Transmissão: unidade responsável por operacionalizar linhas de

transmissão obtidas por meio de licitação, por isso, não há concorrência

entre as mesmas áreas concedidas. O modelo de negócios dessa unidade é

o mais seguro, afinal de contas, sua remuneração depende, basicamente,

da disponibilidade das suas redes de transmissão.

● Distribuição: unidade dedicada à entrega de energia elétrica ao

usuário final. Possui forte presença no estado de São Paulo e a quase

totalidade da distribuição no Espírito Santo, além da sua atuação no Estado
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de Santa Catarina através de participação na CELESC. Somente uma

distribuidora pode atuar em cada área de concessão, logo, não há

concorrência entre a mesma área concedida.

● Comercialização: constituem em atividades de comercialização de

energia e prestação de serviços para o mercado livre, tanto dentro quanto

fora das áreas de concessão das duas distribuidoras da EDP Energias do

Brasil, que atuam no mercado regulado.

● Serviços: unidade com participação irrisória na receita bruta da

companhia, mas que tem como objetivo desenvolver atividades de

assessoria e consultoria técnica na área de energia.

Na Figura 1 temos a representação de cada uma das unidades na

composição da receita líquida da empresa. Vale reforçar que a unidade de

comercialização é, em grande parte, fruto da energia elétrica gerada na sua

respectiva unidade, por isso, é mais interessante entender qual o impacto

de cada fonte no faturamento da EDP.

Figura 1 – Composição da Receita Líquida.
Fonte: RI Energias do Brasil.
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Apesar da unidade de distribuição operar com um volume de

faturamento superior, sua margem líquida é inferior à atividade de geração.

Logo, na composição do lucro líquido vemos que a parte de distribuição e

geração possuem pesos próximos um do outro.

Atualmente, cerca de 1,8% da energia gerada no país tem como

responsável a Energias do Brasil, enquanto 1,7% das linhas de transmissão

estão sob seu controle. Esses dados, ilustrados na Figura 2, colocam a

empresa entre as maiores do seu setor.

Figura 2 – Unidades de operação.
Fonte: RI EDP Energias do Brasil.

Ao longo dos últimos anos, a estratégia da companhia caminhou em

sentido à diversificação da sua receita, antes muito focada em distribuição

e geração de energia. Agora que a EDP tem exposição a todas as partes

dentro da cadeia do setor elétrico, acreditamos em uma maior resiliência,

uma vez que cada unidade possui características diferentes.

Além do mais, dentro da unidade de geração, a Energias do Brasil

também caminha para aumentar sua diversificação, sabendo que seu

portfólio era muito concentrado em usinas hidrelétricas. Por mais que essa
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ainda seja a fonte principal de geração, vemos que a geração eólica e solar

ganharam representatividade.

Isso é muito importante para reduzir riscos, já que durante crises

hídricas, um evento que se tornou comum no Brasil, a geração das usinas

hidrelétricas é impactada pelo menor volume produzido, assim como a

EDP precisa comprar a parcela de energia faltante para cumprir seus

contratos, porém isso geralmente acontece a um custo muito alto.

Também é válida a estratégia da empresa em aumentar a

participação da venda de energia no mercado livre através da geração

eólica e solar, contrabalanceando sua parcela de venda de energia em

mercado regulado. Assim, a empresa pode mesclar a rentabilidade que o

mercado livre oferece, enquanto mantém parte da carteira com a

previsibilidade garantida pelo mercado regulado.

Isso é, a EDP mesclou diferentes características no seu portfólio de

ativos, se tornando muito mais protegida diante de eventos extraordinários.

Isso porque seu setor já traz uma filosofia de investimentos mais segura,

afinal de contas, boa parte de seus contratos são de longo prazo e

reajustados conforme a inflação, garantindo uma boa previsibilidade de

faturamento.

Na Figura 3 temos algumas projeções de crescimento para a

Energias do Brasil. Em primeiro lugar, vemos que a empresa pretende se

desfazer da usina termelétrica e voltar a geração de energia somente para

fontes limpas e renováveis.

Além do mais, percebemos a tendência da companhia em continuar

aumentando sua relevância em ativos de transmissão, assim como a

empresa espera aumentar seu lucro operacional com suas concessões de

distribuição.

7



Figura 3 – Projeções de crescimento.
Fonte: RI EDP Energias do Brasil.

Boa parte do capex a ser investido pela EDP corresponde a melhorias

internas, investimento em tecnologia e controle de perdas. Nesse caso,

quanto melhor for o serviço entregue, considerando um menor nível de

perdas e glosas, mais a empresa pode agregar no seu faturamento.

Não só, se a empresa mantém uma qualidade superior aos limites

regulatórios estabelecidos, a renovação contratual tende a ser um assunto

mais fácil de ser resolvido. A concessão da EDP no Espírito Santo vence em

2025, enquanto a EDP São Paulo tem contrato até 2028.

De 2025 até 2031 teremos 20 concessionárias de energias com

contratos em vencimentos. A quantidade de capex aplicada pela EDP

nessa unidade, além de servir para melhorias e controles de perda, é útil

para que a companhia se prepare para expansão e se torne competitiva nos

próximos leilões, que também vão acontecer na unidade de transmissão.
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A EDP Energias do Brasil está inserida no segmento de listagem

Novo Mercado, o de mais alto rigor quanto às boas práticas de Governança

Corporativa (GC), sinalizando que a empresa preza pela divulgação de

resultados e informações com o mais alto teor de qualidade e

transparência.

Quanto à sua estrutura acionária, representada pela Figura 4,

percebe-se que o controle da companhia está em posse da sua matriz

portuguesa.

Destaca-se que além da EDP Energias do Brasil possuir elevado free

float (ações em circulação no mercado), a empresa é presente na carteira

teórica do Índice Bovespa, o que acrescenta grande liquidez às suas ações.

Figura 4 – Estrutura acionária.
Fonte: RI EDP ENERGIAS DO BRASIL.
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Contudo, deve-se reforçar que o controle da companhia ser de uma

empresa estrangeira, pode resultar em conflitos de interesses que

merecem ser destacados.

A própria companhia pontua tais conflitos, inclusive com a mudança

da listagem de governança corporativa. Isto é, a empresa poderia migrar do

Novo Mercado para algum nível inferior, indo na contramão dos interesses

dos acionistas minoritários.

A EDP Energias do Brasil pontua que os Riscos de Negócios estão

associados ao fato de que a estratégia de crescimento da companhia

depende da sua capacidade de: obter o direito de construir novos projetos

por meio de licitações; concluir a construção dos atuais projetos; adquirir

novos ativos. Assim, qualquer falha de execução ou imprevistos em obras e

licitações podem prejudicar os negócios da companhia.

Já o Risco de Estiagem refere-se às condições hidrológicas

imprevisíveis no Brasil, que apresentam desvios não cíclicos da média

pluviométrica. Dessa forma, um período longo de seca compromete a

empresa quanto a geração hidrelétrica. Além do mais, a migração para a

geração termelétrica pode gerar diversos custos adicionais.

Por fim, o Risco de Legislação e Regulamentação do setor pode

afetar de maneira adversa os resultados da companhia. Órgãos

fiscalizadores têm exercido forte influência sobre os negócios da empresa,

inclusive influência sobre os termos e condições dos contratos de compra e

venda de energia.
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Ao longo dos últimos anos, nota-se que a empresa foi capaz tanto de

aumentar sua receita líquida através de ganho de escala como também

pela ampliação das unidades de negócios.

A unidade de geração de energia recebeu aportes vultosos e, desde

2009, coleciona aumento de 66% em sua capacidade instalada. Não só, a

unidade de transmissão renovou o ritmo de crescimento da companhia a

partir de 2016.

Na Figura 5 temos seu resultado operacional. Nos últimos cinco anos,

seu CAGR receita líquida, equivalente ao crescimento anual composto, é de

6,8%, enquanto do EBIT é de 40,6%. Já o CAGR lucro líquido, no mesmo

período, é de 45%.

Figura 5 – Desempenho operacional.
Fonte: RI EDP Energias do Brasil.
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A partir de um plano de corte de custos e despesas operacionais, é

possível notar que o EBIT e lucro líquido cresceram em uma proporção

acima da receita líquida, isso indica que a empresa se tornou mais

eficiente. Para confirmar, chegamos à Figura 6.

Quando analisamos em uma janela de tempo maior, é possível notar

como essas medidas adotadas pela companhia surtiram efeito. Além do

mais, a unidade de transmissão é mais lucrativa do que as demais.

Porém, é possível que durante anos específicos sua lucratividade e

rentabilidade sejam afetadas, principalmente se existir uma crise hídrica.

Em 2021, por exemplo, vemos que o faturamento da companhia teve uma

grande alta, enquanto seus indicadores de qualidade caíram.

Isso aconteceu devido à baixa geração de energia, insuficiente para

que a Energias do Brasil conseguisse cumprir com seus contratos. Logo, a

companhia se expôs ao mercado de curto prazo, comprou energia a um

preço bem mais caro, revendeu mais caro, aumentando seu faturamento,

mas comprometendo sua qualidade.

Figura 6 – Lucratividade e Rentabilidade.
Fonte: RI EDP Energias do Brasil.
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Já na Figura 7 temos o endividamento da empresa. É interessante

notar que mesmo durante ciclos de investimento muito fortes, a EDP

nunca precisou sacrificar sua saúde financeira. Isso mostra uma alocação

de capital muito otimizada, afinal de contas, seu operacional cresce com

qualidade e ainda assim com pouca alavancagem.

Figura 7 – Endividamento.
Fonte: RI EDP Energias do Brasil.

É importante ressaltar que, em se tratando de um setor perene, no

qual as receitas são menos voláteis, não seria de se estranhar um nível de

endividamento mais alto. Ainda assim, a EDP Energias do Brasil mostra

responsabilidade e compromisso com a saúde financeira da companhia,

uma vez que boa parte do seu endividamento possui um custo de capital

em linha com o mercado e um cronograma de amortização muito longo.

Enquanto isso, na Figura 8, temos a geração de caixa. Como a

contabilidade da receita líquida e demais linhas da DRE pode ser

impactada por eventos que não afetam o caixa, é comum que exista certa

inconsistência nos dados.
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Por isso, é interessante analisar a geração de caixa, conforme ilustra a

Figura 8. Vemos que a geração de caixa livre ainda é impactada pelos ciclos

de investimentos da EDP.

Seu nível de capex é considerável frente ao seu valor de mercado. Por

outro lado, assim que o ciclo de investimento se encerrar, a companhia

pode ter uma geração de caixa ainda mais robusta.

Nesse caso, a EDP mantém uma política de payout com pagamento

mínimo de 50% do lucro líquido ajustado ou R$1,00 por ação. As projeções

indicam que para os próximos anos seu dividend yield se aproxime de 7%.

Figura 8 – Geração de caixa.
Fonte: RI EDP Energias do Brasil.

Os resultados recentes da EDP seguem fortes e comprovam sua

resiliência. A empresa obteve avanços em todas as unidades, tanto por
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reajustes tarifários das unidades de distribuição, novo ciclo tarifário da RAP,

além da entrega de novos ativos em operação.

É até verdade que devido à condição meteorológica sua usina

termelétrica foi menos despachada, mas chama a atenção a venda de uma

importante usina hidrelétrica do seu portfólio de ativos. Isso mostra uma

preocupação da gestão em diversificar sua matriz de geração elétrica.

Assim sendo, esperamos que na próxima crise hídrica a EDP esteja ainda

mais preparada.

Na unidade de transmissão, já estão em operação cinco dos seis lotes

do portfólio da companhia. A entrega dos empreendimentos ocorreu antes

dos prazos estabelecidos pelo regulador. A outra obra deve ficar pronta em

2024, encerrando um ciclo de investimento da companhia, embora a EDP

esteja aberta a novas possibilidades em leilões futuros.

Em distribuição, a companhia segue melhorando a qualidade das

suas redes. O índice de perdas segue em tendência de queda (Figura 9),

fechando a distância para o limite regulatório. Esse indicador tem um

impacto direto no ganho de margem da companhia, afinal de contas, há

menos necessidade de compra de energia e mais clientes sendo faturados.

Figura 9 – Índice de perdas.
Fonte: RI EDP Energias do Brasil.

Além do mais, é importante ressaltar que a renovação do contrato

com a EDP ES acontece em 2025, enquanto na EDP SP acontece em 2028.

Caso a empresa esteja dentro dos limites regulatórios, a renovação

contratual pode ser mais fácil.
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Diante de tudo isso, chegamos ao EBITDA da Energias do Brasil no

acumulado do ano, de acordo com a Figura 10.

Figura 10 – Formação do EBITDA.
Fonte: RI EDP Energias do Brasil.

O aumento do EBITDA também é consequência de uma estrutura de

custos controlada. Mesmo com tantos ativos entregues e aumento de

pessoal, o gasto com PMSO (pessoal, materiais, serviços e outros) cresceu

de acordo com a inflação.

A Figura 11 mostra os principais resultados coletados no último

trimestre e no acumulado do ano.

Figura 11 – Resultados operacionais.
Fonte: RI EDP Energias do Brasil.
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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 comparação dos múltiplos (Figura 12), foram escolhidas as

empresas: Eletrobras (ELET3), Neoenergia (NEOE3) e Equatorial (EQTL3).

Pelo critério de seleção, buscou-se empresas que atuam nos mesmos

segmentos da EDP Energias do Brasil ou que apresentavam composição

da receita líquida próximas umas às outras.

Os múltiplos analisados são descritos a seguir:

● 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 relaciona o preço que os acionistas estão pagando pelo valor

patrimonial da ação.

● EV/EBIT, diferentemente dos outros indicadores, é uma aproximação

do valor da firma com sua geração de caixa. Sua importância se dá à

medida que os outros indicadores podem ser distorcidos por outros fatores

não recorrentes ou não operacionais.
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Figura 12 – Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest /Elaboração Própria.

Podemos perceber que, na média, os múltiplos da Energias do Brasil

estão descontados. Essa afirmação ainda fica mais forte quando

analisamos o histórico da companhia, melhor do que as outras três

empresas comparáveis.

É verdade que o mercado já precifica uma leve piora nos seus

resultados a partir do próximo ano, embora exista uma chance concreta de

que seus resultados superem as projeções do mercado, conforme ilustra a

Figura 13.

E mesmo que seus resultados caiam, de acordo com as projeções,

ainda temos uma empresa de excelente qualidade negociando com

múltiplos razoáveis para seu setor. Isso nos indica que as ações da

companhia podem estar descontadas.
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Figura 13 – Comportamento Histórico dos Múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

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.

Um dos possíveis cenários encontrados considera que a Energias do

Brasil vai continuar negociando com uma margem EBIT ao redor de 22% a

25%, enquanto cresce cerca de 4,0% ao ano na perpetuidade.
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A empresa já demonstrou sua capacidade em operar com uma

lucratividade nesse patamar, da mesma forma que seus investimentos são

tão fortes, que a EDP tem capacidade de superar as expectativas

projetadas.

A EDP Energias do Brasil vem ganhando espaço e relevância ano

após ano no mercado. O crescimento da receita líquida reflete o ganho de

escala que a companhia vem obtendo.

Para melhorar, seu crescimento vem acompanhado de aumento de

margem de lucro, reflexo de uma política de orçamento austera e corte de

custos e despesas, aumentando sua eficiência.

Além do mais, a empresa investe largamente na aquisição de novos

bens de capital, o que dá suporte ao crescimento que a companhia espera

obter. De fato, a empresa já é um dos players mais fortes do mercado e

espera se consolidar ainda mais. Aliado a isso, existe, ainda, o baixo nível de

endividamento da empresa.

No mais, é de se esperar que a companhia cresça e ainda pague

dividendos crescentes nos próximos anos. No futuro, assim que cessarem

as oportunidades de crescimento, a companhia deve aumentar a

distribuição dos proventos.

20



Por fim, conclui-se que os múltiplos da companhia estão abaixo do

seu ponto máximo e, na comparação com outros pares do setor, a EDP

Energias do Brasil está relativamente descontada.

Pelo método DCF, nota-se que o mercado a precifica esperando

somente a correção da receita pela inflação, o que está aquém da real

possibilidade da empresa entregar resultados.

Dessa forma, há recomendação de compra para as ações da EDP

Energias do Brasil (ENBR3).
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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.

22

https://www.youtube.com/c/1milhaocom30
https://www.instagram.com/1milhaocom30/live
https://t.me/o1milhaocom30
https://www.youtube.com/c/1milhaocom30
https://www.instagram.com/1milhaocom30/live

