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Copel (CPLE11 – Compra) 

Reunião com analistas e investidores destaca a estratégia de 

criação de valor com foco no core business de energia 

A Copel realizou na sexta-feira uma reunião com analistas e investidores. Foram destacadas algumas 

medidas que fazem parte de sua estratégia de geração de valor. Foco no core business de energia e 

venda de ativos non core, melhora de eficiência, disciplina financeira e alocação eficiente de capital. 

Ressalte-se a Nova Política de Dividendos que traz maior previsibilidade em linha com a solidez 

financeira da companhia. Dentre os aspectos de governança, a aprovação do Novo Estatuto e a 

perspectiva de migração para o nível 2 da B3.  

No período de 26/04 a 24/09 suas Unis registram alta de 11,4% que se compara a queda de 6,1% do 

Ibovespa. Dentre os principais aspectos que sustentam esta maior valorização relativa, a conclusão 

da venda da Copel Telecom por R$ 2,5 bilhões, o recebimento de R$ 1,4 bilhão pela liquidação 

antecipada da CRC pelo Gov. Estado do Paraná e a declaração de proventos de R$ 1,4 bilhão – com as 

ações negociadas na condição “com” dividendos até o dia 30/09 e retorno líquido estimado de 7,4%. 

Permanecemos com uma visão construtiva para a companhia. O Preço Justo de mercado de R$ 

37,50/unit para dezembro de 2021 contempla um potencial de alta de 6,2%. 

Destaques  

Venda de ativos non core. Conclusão em 03.08.21 do desinvestimento na Copel Telecom por R$ 2,5 bilhões, 

com ágio superior a R$ 1,0 bilhão e resultado contábil de R$ 1,2 bilhão que será reconhecido no 3T21. 

Consulta Pública aberta para a venda da Compagas, cujo prazo de concessão é de 30 anos, bônus de outorga 

de R$ 508 milhões e WACC de 9,12%.  

A Copel não irá exercer o direito de preferência na participação da Gaspetro e que espera realizar o 

desinvestimento na Compagas até o final do 1º semestre de 2022. A decisão da companhia levou em 

consideração a valoração do ativo e o objetivo estratégico de manter o foco no seu “core business” de energia 

elétrica. A Compagas é a concessionária responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Estado do 

Paraná, tendo como acionistas a Copel, com 51% das ações, a Gaspetro, com 24,5% e a Mitsui Gás e Energia 

do Brasil Ltda. (“Mitsui”), com 24,5%. 

Política de Investimentos. Aumentar os investimentos na rede da Copel Distribuição com destaque para o 5º 

ciclo tarifário da companhia, com crescimento previsto da RAB de R$ 4,9 bilhões para R$ 8,4 bilhões. No 

segmento de Renováveis, os importantes investimentos em eólicas brownfield e energia solar.  

No segmento de transmissão a empresa avalia sua participação no leilão da Aneel a ser realizado em 2021 

(Aneel 002/2021). Na UEGA (UTE Araucária) a estratégia é focar nos contratos de venda de energia de longo 

prazo, de forma a dar maior estabilidade para a usina, em operação nos últimos 11 meses por conta da crise 

hídrica.  

No que tange à execução das obras, a companhia reiterou que estão dentro do prazo e alinhadas com o 

cronograma físico e financeiro, ressaltando a antecipação da PCH Bela Vista, permitindo que toda a energia 

produzida até dez/23 seja comercializada no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”); e a conclusão do Lote E. 

Com um investimento de R$ 524 milhões, o Lote E é composto por vários ativos de transmissão e RAP de R$ 

119 milhões referente a 100% desse conjunto de ativos. 

O Capex para 2021, estimado em R$ 2,0 bilhões, dos quais R$ 963 milhões já foram realizados no 1º semestre 

de 2021. O foco é na Copel DIS com R$ 1,3 bilhão; na conclusão das obras da Copel GET (PCH Bela Vista e 

Jandaira – com previsão de conclusão em mar/22) e investimentos estimados em R$ 623 milhões neste ano, a 
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Copel TEL com R$ 50 milhões e R$ 12 milhões em outros. Lembrando que estes valores não contemplam o 

Complexo Eólico Vilas.  A companhia ressaltou que o aumento proporcional dos investimentos em geração 

depende de bons projetos e com retornos adequados, que tragam geração de valor. 

Aquisição do Complexo EólicoVilas com diversificação da matriz energética e redução do risco hidrológico – 

GSF. O valor pago será de R$ 1,06 bilhão, empreendimento de 186,7 MW de capacidade instalada, localizado 

no município de Serra do Mel/RN, região considerada uma das melhores do mundo para a geração de energia 

de fonte eólica. O fechamento da transação ocorrerá em 30 de novembro de 2021 com a consolidação dos 

resultados na Copel a parir de 1º de dezembro. 

Governança e Sustentabilidade. Objetivo estratégico de “ser referência em sustentabilidade empresarial, 

ambiental, governança, gestão de risco e compliance”. A empresa possui um Conselho de Administração 

composto por 9 membros, sendo 7 independentes. Destaque para o Plano de Neutralidade de Carbono que 

tem a meta de neutralizar emissões de GEE até 2030. 

Destaques econômico-financeiros do 2T21 e 1S21. Os dados apresentados já eram amplamente conhecidos 

pelo mercado, sendo que a companhia irá publicar os resultados do 3T21 em 10 de novembro. Em resumo, a 

empresa reportou mais um trimestre sólido com EBITDA ajustado de R$ 1,4 bilhão no 2T21 (+47%) 

acumulando R$ 2,8 bilhões no 1S21 (+28%). O lucro líquido também em base ajustada somou R$ 849 milhões 

no 2T21 (+71%) e R$ 1,65 bilhão no 1S21 (+52%). 

 A Copel registrou melhoria em todos os segmentos de negócios. EBITDA ajustado na Copel GET de 

R$ 941 milhões no 2T21 (+64%), de R$ 377 milhões na Copel DIS (+10%) e na Copel 

Comercializadora (R$ 19 milhões). 

 Redução de 29% no PMSO (Pessoal, Materiais, Serviços de Terceiros e Outras despesas) do 2T21 

para R$ 424 milhões. Redução de 462 funcionários principalmente através do Programa de 

Demissão Incentivada (PDI) e o investimento em tecnologia para melhora de eficiência, maiores 

gastos com manutenção do sistema elétrico, reversão de Impairment de R$ 125 milhões no 2T21 e 

menor provisão de PCLD no 2T21. 

 Crédito de PIS/Cofins na Copel DIS. Compensação a partir de Junho de 2021 no valor mensal de R$ 

100 milhões, com a homologação pela RFB. 

Nova política de distribuição de dividendos. Terá a periodicidade semestral, alinhada com sua alavancagem, a 

geração de caixa e seu programa de investimentos. Até 1,5x o EBITDA o payout será de 65%. Entre 1,5x e 2,5x 

o payout limita-se a 50%, sendo de 25% quando a alavancagem for maior do que 2,5x. Eventos 

extraordinários, reconhecidos no resultado do exercício, farão parte da base de cálculo. Essa política será 

mantida a despeito de uma eventual tributação de dividendos pelo governo. 

A primeira tranche de proventos (primeiro evento referente a 2021) no valor de R$ 1,437 bilhão, será paga 

em 30.11.2021, com base no dia 30.09.21, com as ações negociadas na condição “ex” em 1º de outubro de 

2021. Serão distribuídos R$ 1,197 bilhão em dividendos intercalares e R$ 240 milhões na forma de juros 

sobre capital próprio (JCP). Os valores líquidos correspondem a R$ 0,5304/ação PNB (yield de 7,39%) e R$ 

2,6039/Unit (yield de 7,37%). O retorno, em ambos os casos, considera as cotações de fechamento de sexta-

feira (24/09). 

Perfil de dívida com prazo médio de 3,1 anos e baixo custo (5,75% a.a.). Ao final do 2T21 a dívida líquida do 

Copel era de R$ 7,86 bilhões (1,6x o EBITDA) com crescimento de 26% em relação aos R$ 6,25 bilhões no 

1T21 (1,2x o EBITDA). Esse aumento pode ser explicado principalmente pelo pagamento de R$ 1,275 bilhão 

em dividendos/JCP (2ª parcela referente a 2020) e os investimentos de R$ 518 milhões no trimestre. Atentar 

para a captação de R$ 1,5 bilhão na Copel DIS através da 6ª emissão de debêntures em 15.07.21 e o 

recebimento em 10.08.21 do Governo do Estado do Paraná, de R$ 1,43 bilhão pela Liquidação Antecipada da 

Conta de Resultados a Compensar (CRC).  
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Fitch Ratings eleva Rating Nacional de Longo Prazo da Copel, de suas subsidiárias integrais Copel Geração e 

Transmissão (“Copel GeT”) e Copel Distribuição (“Copel Dis”). A perspectiva dos ratings corporativos foi 

revisada para estável. Esta nota de crédito é a mais alta possível na escala da Fitch e o maior rating da história 

da Copel e considera a melhora consistente do desempenho operacional do grupo Copel e a expectativa de 

manutenção de seu forte perfil financeiro, com alavancagem financeira líquida ajustada inferior a 2,5 vezes. 

O desinvestimento do BNDES e do Governo do Estado do Paraná, no capital da Copel, embora já sinalizado, 

segue ainda sem definição, à espera de condições de mercado favoráveis. Conforme anunciado, a operação 

proposta terá um lote base de até 78,8 milhões de units da Copel, equivalentes a até 14,4% do capital social 

total da companhia. Esse montante envolve units detidas pelo BNDES (49,8 milhões) e pelo Estado do Paraná 

(28,99 milhões). A estrutura da oferta prevê ainda um lote adicional de 15,7 milhões de units, representando 

até 2,9% do capital total. Com isso a oferta tem potencial de atingir o montante de 94.573.227 units, 

representativas de até 17,3% do capital social da Copel.  

 Acreditamos que após esta operação, desde que pulverizada no mercado, a liquidez das units tende 

a se aproximar da ação PNB.   Com base nas cotações de fechamento em 24/09 a relação entre a 

Unit e a PNB é de 4,92x em linha com a média de 4,90 desde 26/04 (Fig.1). Já o volume diário (Fig.3) 

favorece amplamente a CPLE6, sendo de R$ 102,3 milhões/dia e que se compara a R$ 22,1 milhões 

para a CPLE11 na mesma data. A média diária negociada de 26/04 a 24/09 é de R$ 68,4 milhões 

para a PNB e de R$ 17,9 milhões para a unit. 

 Importante destacar que a ação PNB faz parte do Ibovespa com peso de 0,51% o que explica 

também a boa liquidez. No período de 26/04 a 24/09 as Unis registram alta de 11,4% (Fig.2) 

levemente abaixo da valorização de 12,2% das PNB e acima da queda de 6,1% do Ibovespa. Dentre 

os principais aspectos que sustentam esta maior valorização relativa frente o Ibovespa, destaca-se a 

venda da Copel Telecom por R$ 2,5 bilhões, o recebimento de R$ 1,4 bilhão pela liquidação 

antecipada da CRC pelo Gov. Estado do Paraná e a declaração de proventos de R$ 1,4 bilhão. 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo 
Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. 
Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio. 
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As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
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valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

 


