
Receitas diversificadas. Nos 9 primeiros meses de 2021, 67,4% do

EBITDA consolidado veio das atividades de geração e transmissão, 30,8%

de distribuição e 1,8% de outras operações. Em geração, 83% das fontes

de energia são hidrelétricas, 10% são eólicas e 6% de térmicas.

Turnaround em curso. Desde o fim de 2018, a companhia vem passando

por um turnaround, tanto em termos operacionais quanto em

financeiros, justificado pela redução expressiva dos custos de PMSO nos

últimos anos (especialmente gastos com pessoal) e pelas melhorias dos

indicadores DEC/FEC e índices de perdas, o que tem contribuído para o

aumento das suas margens.

Monopólio na área de atuação em distribuição. No Brasil, a distribuição de

energia elétrica é considerada um monopólio natural regulado, sendo

objeto de concessões geográficas específicas. As operações de

distribuição da Copel são presentes em 394 municípios e 1.113

localidades paranaenses.

Pontos de atenção: i) Riscos de Governança; ii) Riscos Regulatórios.

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) é uma holding integrada do setor energético, sendo a quarta maior empresa de

energia do país em termos de receita. As atividades-fim da companhia são executadas por quatro subsidiárias integrais:

Copel Geração e Transmissão (GT), Copel Distribuição (DIS), Copel Comercialização e Copel Serviços. Seu acionista

majoritário é o Governo do Estado do Paraná, sendo, portanto, uma estatal de economia mista.
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Fonte: Copel e XP Research.

2018 2019 2020 LTM Set/21

Receita Líquida (R$ bilhões) 14,9 15,9 18,6 23,0

EBITDA Ajustado (R$ bilhões) 3,1 4,3 5,3 5,9

Margem EBITDA Ajustado (%) 21,0% 26,8% 28,2% 25,4%

Dívida Bruta (R$ bilhões) 11,6 11,6 9,9 10,5

Curto prazo (%) 28,5% 12,3% 26,1% 25,3%

Longo prazo (%) 71,5% 87,7% 73,9% 74,7%

Caixa e equivalentes (R$ bilhões) 2,4 3,3 3,5 5,2

Dívida Líquida (R$ bilhões) 9,2 8,3 6,4 5,3

Dívida Líquida/EBITDA Ajustado (x) 3,1x 2,0x 1,3x 0,8x
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Fonte: Copel e XP Research.

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) é uma holding integrada do setor energético, sendo a quarta maior empresa

de energia do país em termos de receita. As atividades-fim da companhia são executadas por quatro subsidiárias

integrais:

Copel Geração e Transmissão (GT): abrange as operações de geração de energia, com 25 usinas hidrelétricas, 25 eólicas e

2 térmicas que somam capacidade instalada de 6.430 MW, e transmissão, por meio de 7.877 km de linhas e 50

subestações. É a principal frente de atuação do grupo, com participação de 67,4% no EBITDA consolidado nos primeiros

nove meses de 2021 (9M21).

Copel Distribuição (DIS): responsável pelos serviços de distribuição de energia no Paraná, atendendo 4,8 milhões de

unidades consumidoras (o que garante à empresa a posição de quarta maior distribuidora do Brasil). Apresentou 30,8%

de participação no EBITDA do grupo nos 9M21.

Copel Comercialização (ou Copel Mercado Livre): comercializadora do Grupo Copel para o mercado livre de energia, se

tornou a maior do Brasil em energia comercializada em junho de 2021. Nos 9M21, foi responsável por 1,8% do EBITDA do

grupo.

Mercado regulado ou Ambiente de Contratação Regulada (ACR): a venda de energia é realizada diretamente para as

distribuidoras por meio de leilões públicos regulados pela Aneel, conhecidos como leilões regulados.

Mercado livre ou Ambiente de Contratação Livre (ACL): os contratos de venda, com seus respectivos preços, garantias,

condições de pagamento e prazos de entrega são formalizados e estruturados diretamente com empresas e indústrias.

Para mais informações, consulte Como funciona o Mercado Livre de energia?

Copel Serviços: responsável pela prestação de serviços de operação e manutenção dos ativos de telecomunicação para o

período de transição imediatamente após o desinvestimento da Copel Telecom.

Breve histórico

Atuação

1892
Início das operações 

da primeira usina 
elétrica do Paraná

1968
Tornou-se a maior empresa 

do Paraná

1997
Listagem na NYSE, 
sendo a primeira do 

setor elétrico brasileiro

1954
Fundação da Copel, a partir do 

desmembramento dos serviços 
elétricos do DAEE, prefeituras e 

concessionárias particulares

1994
Abertura de capital na 

BM&FBovespa

1910
Inauguração da Usina 

de Serra da Prata, 
primeira hidrelétrica 

do estado

1948
Instituição do 

Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (DAEE) 

https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/como-funciona-o-mercado-livre-de-energia/
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Fonte: Copel e XP Research.

Em novembro de 2020, a Copel Telecom (subsidiária de telecomunicações da Copel) foi leiloada na B3 e arrematada por

R$ 2,4 bilhões pelo Fundo de Investimento Bordeaux. A venda foi concluída em agosto de 2021 após aval do Conselho

Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Copel também possui participação de 51% na distribuidora Compagas. A controlada é a concessionária responsável

pela distribuição de gás natural canalizado no Estado do Paraná, tendo como acionistas a Copel, a Gaspetro, com 24,5%

das ações, e a Mitsui, com 24,5%.

Presença

As operações de distribuição da Copel

são presentes em 394 municípios e

1.113 localidades (distritos, vilas e

povoados) paranaenses.

Suas outras frentes de atuação estão

distribuídas pelo território nacional: as

usinas de geração são localizadas nos

estados do Rio Grande do Sul, São Paulo,

Mato Grosso e Rio Grande do Norte,

enquanto as linhas de transmissão

encontram-se no Paraná, Santa Catarina,

Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas

Gerais, Goiás, Bahia e Maranhão.

66,5%

30,4%

2,6% 0,6%

Participação das Frentes de Negócio no 
EBITDA do 9M21

Geração e Transmissão Distribuição Comercialização Outros
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A Copel é uma empresa pública de capital aberto, cujo acionista majoritário (com cerca de 69,7% das ações ordinárias) é

o Governo do Estado do Paraná, sendo, portanto, uma estatal de economia mista. É listada na B3 com ações ordinárias

(CPLE3) e preferenciais dos tipos A e B (CPLE5 e CPLE6).

Em abril de 2021, o BNDESPar, braço de investimentos em participações do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES), enviou carta à Copel anunciando que o banco e o Governo do Paraná pretendiam vender

parte de suas ações da companhia elétrica. Em outubro, a gestão estadual do Paraná desistiu da oferta secundária

preparada pelo BNDES.

Mesmo assim, o conselho de administração da BNDESPar aprovou o prosseguimento da operação para a alienação de

até 65 milhões de units que detém na Copel. O lançamento da oferta pública está sujeito a diversos fatores, como as

condições de mercado, aprovação da governança interna e dos órgãos reguladores e autorreguladores.

Os acionistas da Copel aprovaram proposta de reforma do Estatuto Social da empresa em novembro de 2021 visando a

adesão ao “Nível 2” de Governança Corporativa da B3, um degrau abaixo do “Nível 3”, o mais alto padrão de governança

da bolsa.

O segmento confere tratamento equitativo aos acionistas da companhia em “tag along”, direito de voto aos acionistas

preferencialistas em assuntos de transformação, incorporação, cisão ou fusão e a utilização da Câmara de Arbitragem

do Mercado da B3.

Composição acionária e governança
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Fonte: Copel e XP Research.
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Geração

As operações de geração da Copel apresentam relativa previsibilidade de resultados em razão dos contratos de longo 

prazo para venda de sua energia gerada. A companhia possui carteira diversificada de usinas hidrelétricas (83% da 

capacidade de geração total), térmicas (6%) e parques eólicos (10%).

Usinas Hidrelétricas

A concessão da Hidrelétrica Governador Bento Rocha, também conhecida como Foz da Areia, deverá vencer em 

setembro de 2023, e é um importante ativo para a Copel. A companhia planeja manter a usina em seu portfólio, tendo 

como opção preferencial a venda do controle a um ente privado, que automaticamente renovaria o contrato por 30 anos.

Caso a Copel não privatize o ativo, a estatal teria que disputar a renovação da concessão em leilão.

Usinas Eólicas

Fonte: Copel e XP Research.

Destaques operacionais

83%

6%

10%

Participação das Fontes de Geração

UHE UTE EOL

Capacidade Instalada 

(MW)

Garantia Física (MW 

médio)
Vencimento

Gov. Bento Rocha 1.676                                 603                                    set/23

Gov. Ney Braga 1.260                                 579                                    nov/29

Gov. José Richa 1.240                                 607                                    mai/30

Colíder 300                                    178                                    jan/46

Gov. Pedro Souza 260                                    109                                    mai/46

Mauá 185                                    101                                    jul/42

Baixo Iguaçú 105                                    52                                      ago/47

Outras 185                                    197                                    

Total 5.211                                 2.426                                 

Capacidade Instalada 

(MW)

Garantia Física (MW 

médio)
Vencimento

São Bento Energia 94 46 abr/46

Copel Brisa Poriguar 108 52 abr/46

Copel Brisa Poriguar 76 40 abr/47

Cutia 181 71 jan/42

Bento Miguel 132 59 ago/50

Total 591 268
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Fonte: Copel e XP Research.

Capacidade instalada: máxima potência disponível para uma usina.

Garantia física: máxima energia que uma usina pode oferecer considerando um risco pré-determinado.

Para mais informações, consulte Saiba tudo sobre o setor Elétrico.

A Copel possui uma estratégia de não contratação integral de sua energia hídrica, o que a confere importante margem 

de segurança em relação ao risco hidrológico. Dos 2.426 MWm de garantias físicas referentes às usinas hidrelétricas, a 

companhia conta com proteção para 352 MWm, incluindo alocações no regime de cotas e seguro regulatório para 

contratos comercializados no mercado regulado.

Distribuição

Em dezembro de 2015, foi renovada a concessão de distribuição da Copel por mais 30 anos, com previsão de 

vencimento para julho de 2045. Aponta-se que a subsidiária vem passando por um notável processo de melhoria 

operacional e financeira, o que tem contribuído para o aumento das suas margens.

Do lado financeiro, houve redução expressiva dos custos com pessoal (principalmente), materiais e serviços 

(normalmente chamados de custos gerenciáveis, ou SG&A).

Na frente financeira, destaca-se que, na Revisão Tarifária do último mês de junho, a Aneel reconheceu 100% dos 

investimentos realizados pela empresa e a consequente inclusão na base de remuneração, incrementando 70% da sua 

Base de Ativos (ou RAB, do inglês Regulatory Asset Base), o que foi positivo para a empresa.

Além disso, os indicadores de continuidade da empresa, DEC (duração de paradas não programadas) e FEC (frequência), 

e qualidade, medida pelo Índice de Perdas, seguem em trajetória de queda e bem confortáveis quando comparados ao 

limite regulatório.
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Receita líquida e EBITDA

A receita líquida da Copel e subsidiárias somou R$ 17,4 bilhões nos nove primeiros meses de 2021, acréscimo de 34,0%

ante o registrado no mesmo período de energia. O avanço pode ser atribuído ao aumento da comercialização de energia

no contexto da crise hídrica, do despacho temporário da UTE Araucária e crescimento das receitas de transmissão, após

as revisões tarifárias.

Enquanto isso, o EBITDA Ajustado avançou 16,6% para R$ 7,5 bilhões. Os efeitos que resultaram no maior avanço da

receita líquida foram relativamente ofuscados no EBITDA pelo maior custo com compra de energia elétrica, o que levou à

queda na margem EBITDA no período.

Destaques financeiros
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Fonte: Copel e XP Research.
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Dívida Líquida/EBITDA (Direita)

Covenants (Direita)

Endividamento e alavancagem

A instalação de um programa de investimentos mais

intensos e a maior distribuição de dividendos foram

responsáveis pela alta da alavancagem da Copel em

um passado recente, atingindo seu pico em 2018,

quando a razão Dívida Líquida/EBITDA alcançou 3,1x.

Em novembro de 2018, a estatal aprovou um plano

estratégico priorizando a desalavancagem. A

companhia pausou a entrada de novos investimentos e

realizou a alienação (venda) de ativos para que no

futuro tivesse recursos para competir em leilões e ter

projetos tão ou mais competitivos que os vendidos.
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Os esforços de alavancagem ainda em curso foram bem-sucedidos: ao fim de setembro de 2021, a dívida líquida da

companhia foi de R$ 5,3 bilhões, 17,7% inferior ao saldo de 2020. Enquanto isso, a razão Dívida Líquida/EBITDA caiu de

1,3x para 0,8x.

A maior parte da redução do endividamento neste intervalo se deu pela entrada de caixa de R$ 2,5 bilhões (valor do lance

oferecido em leilão corrigido pela Selic) em agosto de 2021 em razão da conclusão da venda da Copel Telecom.

Aponta-se que as dívidas financeiras adquiridas pela empresa requerem a manutenção de índices dentro de parâmetros

pré-estabelecidos, com mensuração anual. A seguir, os covenants financeiros presentes em seus contratos referentes ao

grupo (consolidado):

1. Manutenção da relação dívida líquida/EBITDA em patamar igual ou inferior a 3,5x.

2. Manutenção da razão entre EBITDA e resultado financeiro líquido em patamar igual ou superior a 1,3x.

3. Manutenção do índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) em patamar igual ou superior a 1,5x.

Todos os indicadores e condições acordados foram integralmente atendidos ao fim do 3T21.

Em setembro de 2021, a Copel possuía disponibilidades em caixa de R$ 4,9 bilhões, montante suficiente para o

cumprimento das amortizações previstas até meados de 2023. Destaca-se que, mesmo após esse período, não

enxergamos risco de refinanciamento dada a resiliência da geração de caixa da companhia e seu fácil acesso ao

mercado de capitais em caso de necessidade.

Capex

Mesmo com a redução desde 2018, em linha com a estratégia de desalavancagem, a Copel registrou nível elevado de

investimentos nos últimos anos, principalmente nas redes de distribuição, visando aumentar a base de ativos regulatórios

(RAB).

Na frente de geração, a companhia busca investimentos em projetos de energias eólicas e solares, com a conclusão das

obras da PCH Bela Vista (nov/21) e Jandaira. Quanto ao segmento de transmissão, a Copel busca próximas

oportunidades em leilões e prospecção de operações brownfields (melhoras em ativos já existentes) que tragam

sinergias operacionais.

É esperado que com a entrada em operação de parte dos projetos de Geração e Transmissão, haja um volume menor de

investimentos a partir de 2022. Sendo assim, o foco dos novos investimentos da companhia deverá ser no segmento de

Distribuição.
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Fonte: Copel e XP Research.
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Fonte: Copel e XP Research.
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Riscos de Governança

Conforme citado anteriormente, a companhia é controlada pelo Estado do Paraná, que detém 58,6% das ações

ordinárias em circulação, e cujos interesses podem eventualmente ser diferentes dos acionistas minoritários.

No passado, o Estado utilizou sua condição de acionista controlador para determinar que a companhia fizesse

investimentos para promover políticas públicas ou objetivos sociais e não necessariamente cumprir o objetivo de

melhorar os resultados operacionais da empresa, além de demandar a distribuição de dividendos extraordinários como

fonte de recursos.

No entanto, a gestão da Copel vem apresentando desde 2019 independência em relação às necessidades do Estado,

conduzindo um sólido processo de melhoria operacional. Entre as principais iniciativas, destacamos: (i) a redução dos

custos gerenciáveis, (ii) a convergência do EBITDA da distribuidora para o nível previsto nas tarifas de energia e (iii) a

bem-sucedida venda da Copel Telecom.

Riscos Regulatórios

O serviço público de energia no Brasil é regido pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que possui as funções

de regulação, fiscalização, mediação e definição de tarifas, para garantir o equilíbrio do mercado. Logo, alterações nas

legislações e portarias já existentes, podem impactar o fluxo de caixa das companhias elétricas. Como exemplo, é

possível citar as atuais discussões de reforma tributária ou da reforma do setor elétrico (Projeto de Lei do Senado nº

232/2016).

Dentre os três principais segmentos do setor de energia elétrica (geração, transmissão e distribuição), os serviços de

distribuição estão mais expostos a riscos, já que as tarifas dos projetos de geração e transmissão são acordadas nos

leilões, ao passo em que as audiências de revisões tarifárias das distribuidoras ocorrem a cada cinco anos em geral.

Aponta-se que o setor foi responsável por cerca de 31% do EBITDA consolidado no 9M21.

Pontos de atenção
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Fonte: Copel e XP Research.
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Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo

fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto.

As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada

pelo cliente com base no presente relatório.

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em

relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente

influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o

responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos

Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade

com a Resolução CVM nº 16/2021, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários –ANCORD. O agente autônomo de

investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer

operação no mercado de capitais.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os

produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil

de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente

indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser

significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP.

Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos

seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles,

volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos

Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das

opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.

Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por

portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia

consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos oferecidos

pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de

aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos

serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da

transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida,

ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta

aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ.

A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário

macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE A Resolução CVM nº 16/2021.
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