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1. RESUMO 

CORDEIRO, Emerson Luiz. AVALIACAO DE ACOES NO LONGO PRAZO! UM 

ESTUDO EXPLORATORIO DA COPEL 
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0 trabalho pesquisado teve como origem o interesse em conhecer em 

detalhes o universe acionario, pois a medida que a economia se expande, mais 

relevante se apresenta os fatos a ser considerados eo sucesso dos investimentos 

produtivos esta cada vez mais dependents da participagao dos acionistas, cujos 

interesses nos resultados impulsionam o crescimento das empresas. 

Desta forma o trabalho busca contribuir para a evolugao do conhecimento 

pessoal e do publico alvo denominado de acionista minoritario, fornecendo os 

diversos fatores que influenciam na escolha de uma agao, seu potencial de 

valorizagao, o dividendo que e pago, o horizonte de investimento, a necessidade de 

ter maior ou menor liquidez do papel, e o risco que o papel traz em termos absolutes 

e para toda carteira. 

Aplicaremos a analise fundamentalista como ferramenta a sustentar nossa 

pesquisa, como a maneira de avaliar as ag6es que leva em consideragao as 

informag6es contabeis e os indicadores relatives a empresa e seu ramo de atuagao. 

Palavras - chave: Acionista Minoritario, Dividendos, Ag6es, Prego, 

Rentabilidade 
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2. INTRODU<;AO 

2.1 PROBLEMA 

A compreensao do mercado de capitais e em nosso caso especffico dos 

investimentos de risco que um investidor minoritario adquire ao aplicar seus recursos 

na Bolsa de Valores, necessita da compreensao de algumas fungoes ocorridas na 

economia e precisamente da compra ou venda de agoes e de sua volatilidade para 

tomar decisoes. 

Ha analise onde o acionista ira aplicar seus recursos financeiros, e neste caso 

o estudo das agoes da Companhia Paranaense de Energia - Copel , vem passando 

por um ambients cada vez mais competitive e por um dinamico processo de 

reestruturagao, adotando nova sistematica com o objetivo de melhor desenvolver sua 

eficiencia operacional, adequar suas agencias para o bom atendimento aos 

consumidores cada vez mais exigentes, capacitar seu quadro pessoal a obter um 

alto desempenho no desenvolver de suas fungoes, para estar preparado na disputa 

acirrada do mercado globalizado, inovando e modernizando os sistemas eletricos, e 

a qualidade de sua gestao com intuito a obter resultados voltados ao 

comprometimento social e de seus acionistas. 
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A Copel tern como objetivo o interesse a obter o padrao de excelencia do setor 

de energia, e situar-se como a melhor empresa do setor de energia do pafs. Nesta 

sua nova fase vern retomando os Indices hist6ricos de desempenho, praticando as 

menores tarifas do pafs entre as empresas de porte semelhante, como prop6sito de 

oferecer ao publico o melhor servigo pelo menor prego. 

Considerando todos os aspectos acima citados, para a realizagao desta 

pesquisa, optou-se pela escolha do tema - "A avaliac;ao de risco das ac;oes na 

bolsa de valores! Urn estudo explorat6rio da Copel", cujo objetivo e relacionar o 

processo de abertura do capital ressaltando os fatos marcantes de sua existencia, 

enfocando sua atuagao no atual cenario competitive e globalizado, marcado por 

varias transformag6es e sucessivas mudangas e enfocar dentro de uma analise 

basica do estudo fundamentalista identificar o prego justo da agao em relagao ao seu 

prego de mercado, neste que e um dos setores mais tradicionais da Bolsa de Valores 

de Sao Paulo - Bovespa. 

Na abordagem do tema busca-se, as seguintes apresentag6es: 

a) Citar os principais fatores relevantes que influenciam no prego das ag6es 

negociadas pela Copel na Bovespa; 

b) ldentificar quais sao OS maiores riSCOS que podem trazer ganhos OU 

prejufzos aos acionistas minoritarios; 
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c) Relacionar as principais estrategias da empresa, adotadas para 

acompanhar as novas exigencias deste mercado; 

d) Descrever as atuais polfticas de relacionamento entre a empresa e a 

sociedade; 

e) Analisar o setor de energia e as inovagoes que possam influenciar no 

prego das agoes; 

f) Utilizar-se de uma analise fundamentalista para fundamentar o prego justo 

da agao em comparagao ao seu prego de mercado. 

0 Valor das agoes no mercado sao representados pelo efetivo prego de 

negociagao desta agao, e em nosso estudo daremos enfase ao valor intrfnseco de 

uma agao que equivale ao valor presente de urn fluxo esperado de beneffcios de 

caixa. 

Esse fluxo e descontado a uma taxa de retorno mfnima requerida pelos 

investidores, a qual incorpora o risco associado ao investimento. Com isso, o valor 

intrfnseco embute o potencial de remuneragao da agao, fundamentando-se nas 

possibilidades de desempenho da empresa no futuro e no comportamento esperado 

da economia 
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Portanto este trabalho apresenta uma analise fundamentalista das ac;oes da 

Capel na Balsa de Valores de Sao Paulo- Bovespa, propondo dar justificativas que 

tragam influencias que poderao influenciar na decisao de seus acionistas atuais e 

novas a perceberem atraves deste estudo a confiabilidade no valor das ac;oes da 

Capel neste mercado financeiro de risco, sujeito a varios fatores que fazem seus 

prec;os oscilarem, desenvolvendo em tres capftulos, a saber: 

No Capftulo I -A Contextualizac;ao Hist6rica, retratando o perfil da Capel; 

0 Capftulo II - Trata da analise fundamentalista de apoio ao acionista 

minoritario; 

0 Capftulo Ill- Descreve os resultados alcanc;ados e sua conclusao. 



9 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo Geral 

Apresentar o prego justo de uma agao ao acionista minoritario, em relagao ao 

seu prego de mercado, fundamentando com analise fundamentalista e 

macroeconomica a desenvoltura da Copel atraves de informag6es de seus dados 

hist6ricos e atuais, na elaboragao de urn cenario construfdo com as possfveis 

expectativas para que este investidor, possa correr o menor risco possfvel neste 

mercado tao instavel e arriscado, atraves da aquisigao de ag6es da Copel. 

2.2.2 Objetivos Especlficos 

Descrever aspectos condizentes a Bolsa de Valores para orientar acionistas 

minoritarios; 

Estudar as definig6es dadas aos principais itens relacionados ao investimento 

em ag6es; tratando de risco que o mercado oferece; 

Analise fundamentalista de agoes, como enfoque da expectativa da 

valorizagao desta em relagao ao seu prego de mercado. 
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2.31MPORTANCIA DO ESTUDO 

A definic;ao do tema a ser explorado deu-se em func;ao de sua complexidade e 

importancia. Apresentando o assunto de forma resumida, atraves de uma analise 

fundamentalista, e facil definir que ser urn investidor na Bolsa de Valores e 

precisamente ser urn acionista minoritario na aquisic;ao de ac;oes da Companhia 

Paranaense de Energia, se faz necessaria conhecer a legislac;ao especffica sobre o 

tema abordado, bern como diversas variaveis e em suas implicac;oes de risco que o 

mercado oferece, reconhecendo ser urn investidor que aufere ganhos futuros, porem 

centrado de informac;oes que tragam subsfdios que possam identificar quando a 

melhor data de compra e a melhor data de venda na bolsa de valores. 

Na discussao de forma de avaliar o potencial de ac;oes, ha duas escolas 

bastante distintas: a da analise fundamentalista e a da analise tecnica, sendo nosso 

estudo enfocado todo na primeira, devido tratar-se de dados reais da empresa, como 

produtividade, modernidade da empresa, mercado de seus produtos, inserc;ao na 

economia internacional, nfvel de endividamento e na capacidade de crescimento 

dada as expectativas macroeconomicas do pafs etc. 

Tais avaliac;oes serao tratadas e quantificadas, ou seja, avaliadas em 

numeros, que devem refletir o crescimento esperado e comportamento dos principais 

itens economico-financeiros 
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E justificavel tratar desses assuntos, pois no caso especffico de urn acionista 

minoritario, devemos apresentar as justificativas principais para o melhor 

entendimento dentro de urn cenario proposto, de possfveis valorizag6es ou nao das 

ag6es de uma empresa, sempre ressaltando que trata -se de urn investimento de 

risco, portanto alta volatilidade de influencias que possam alterar significamente o 

prec;o das ag6es no mercado, por apresentar urn alto grau de complexidade, com urn 

conjunto relevante de variaveis dos mercados interno e internacional, visto ate neste 

caso a alta dos juros nos Estados Unidos afetar a ceptividade das ag6es brasileiras e 

assim sucessivamente. 

0 que realmente interessa de uma empresa e saber seu futuro. 0 passado e 

urn indicador que permite identificar tendencias, mas a decisao de investimento deve 

se basear principalmente nas expectativas de resultados futuros. 

0 risco e a palavra chave para medir rendimento (retorno) esperado sem 

abordar risco pode induzir erros, portanto conhecer a vida da empresa, sua gestao, o 

setor no qual se insere, seus pianos e estrategias de investimento e crescimento e 

primordial. 

Nao foi encontrado nenhuma tese ou artigo que se refira diretamente ao tema 

escolhido. E tam bern nao foi encontrado nenhum livro que estude o assunto de forma 

aprofundada. Assim, o estudo deve ser focado principal mente em livros e opini6es de 

analistas, que infelizmente, nem sempre sao claras e precisas. 
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CAPITULO I 

3.CONTEXTUALIZACAO HISTORICA 

3.1 Origem da Companhia Paranaense de Energia 

Atraves do Decreto no 14.947 de 26 de outubro de 1954, assinado por Bento 

Munhoz da Rocha Netto, o Governo Estadual criou a Companhia Paranaense de 

Energia Eletrica- CO PEL, centralizando as ag6es governamentais de planejamento, 

construgao e exploragao dos sistemas de produgao, transmissao, transformagao, 

distribuigao e comercio de energia. 

Hoje apenas Companhia Paranaense de Energia, vern desde sua fundagao 

exercendo suas atividades, justificando sua criagao, dotando o Parana das condig6es 

de infra-estrutura em energia eletrica necessarias ao pleno desenvolvimento 

economico e social, promovendo e bern estar e contribuindo par melhorar a 

qualidade de vida da populagao, convicta de estar cumprindo sua missao. 



13 

Sua estrutura compreende urn Sistema de Gerac;ao, destinado a explorar o 

servic;o de gerac;ao de energia, composto por 17 hidreletricas e uma termeletrica que 

comp6em seu parque gerador de eletricidade proprio e que responde pela produc;ao 

de aproximadamente 5,5% de toda eletricidade consumida no Brasil. composto na 

sua grande maioria por hidreletricas automatizadas e comandadas a distancia. Seu 

sistema de Transmissao, que tern como principal atividade a explorac;ao dos servic;os 

de transports e transformac;ao de energia eletrica, integra o sistema interligado 

nacional, composto por 6,9 mil km de linhas, que trazem a energia em alta tensao 

gerada nas Usinas ate as Subestac;6es que diminuem estas tens6es para as linhas 

do Sistema de Distribuic;ao em redes de baixa , para atender a seu consumidor final 

de diversos ramos de atividade e individual. Seu sistema 6ptico de 

Telecomunicac;6es, destinado a explorar e prestar servic;os de Comunicac;ao 

Multimfdia (SCM), que e urn servic;o de telecomunicac;6es por prazo inderteminado, 

sem can:lter de exclusividade, em ambito nacional e internacional, de capacidade de 

transmissao, emissao e recepc;ao de informac;6es multimfdia utilizando quaisquer 

meios e assinantes, abrange inclusao digital dos paranaenses por meio de uma rede 

de alta velocidade, sistemas oferecidos a clientes externos que atendem a diversas 

operadoras, provedores, corporac;6es do Parana, contribufdo para reduc;ao de prec;os 

e melhoria na qualidade de servic;os, fatores essenciais para atrac;ao de 

investimentos e gerac;ao de novos empregos. 
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A Copel tambem participa em varios empreendimentos em diversos setores 

como saneamento, servic;os, distribuic;ao de gas e telecomunicac;6es, bern como a 

participac;ao em quatro empresas de gerac;ao de energia eletrica, organizadas na 

forma de Sociedade de Prop6sito Especffico (SPE), na modalidade de produtor 

independente de energia eletrica. 

Possue um modelo de gestao e planejamento empresarial integrado utilizando 

a busca de um melhor alinhamento dos esforc;os das pessoas da Organizac;ao para 

atingir e garantir, com base nos valores da Copel e na gestao otimizada dos 

processes, o atendimento dos interesses dos acionistas, dos clientes, da sociedade e 

dos empregados, bern como a sobrevivencia e crescimento da Empresa. Hoje seu 

posicionamento estrategico da enfase a reduc;ao de custos e melhor utilizac;ao dos 

ativos, mas sem prejufzos as ac;6es que estimulem o crescimento no medio e Iongo 

prazo. 

Buscando agregar valor, tanto aos acionistas e a comunidade, tern como meta 

obter um melhor alinhamento operacional e financeiro, renegociando contratos e 

efetuando estudos e analises que aumentem sua eficiencia, maximize o retorno de 

seus investimentos, reduza seus custos e, principalmente, estanque os prejufzos 

passados. 0 programa de investimentos preve obras no Sistema de Distribuic;ao e 

Transmissao para melhor adequar-se ao fornecimento de seu produto. 
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A Busca atraves de urn referencial estrategico, com enfase a sua Missao, que 

e de gerar, transmitir, distribuir e comercializar energia, bern como prestar servi9os 

correlatos, promovendo desenvolvimento sustentavel com retorno para a sociedade 

paranaense, e sua Visao de ser a melhor empresa do setor eletrico no Brasil ate 

2006, mantendo o equilfbrio entre os interesses da sociedade e dos acionistas. 

A Copel vern dando continuidade ao processo de melhoria nas praticas de 

Governan9a Corporativa visando ao crescimento e gera(fao de valor para os 

acionistas da Companhia, bern como tomando todas as medidas necessarias para 

sua adapta9ao as novas regulamenta(f6es da "Securities and Exchange Commission 

-SEC", 6rgao fiscalizador das empresas atuantes no mercado americano, no qual 

com a obten9ao de seu registro passou a ter acesso ao mercado internacional de 

a96es atraves da implanta(fao do programa de "American Depositary Receipts' -

ADR". Dentre essas a(f6es, destacam-se estudos para adapta9ao do Conselho Fiscal 

ou a cria9ao de urn Comite de Auditoria, mapeamento dos controles internos e 

cria9ao de urn Comite de Auditoria,e urn Comite Permanents de Divulga(fao de Atos 

e Fatos Relevantes, com objetivo principal de tornar mais transparentes as decis6es 

da Administra(fao e direcionar estrategicamente os neg6cios da Companhia para o 

futuro. 

Adequar-se a Lei Sarbanes - Oxley (Sox), requer que a organiza96es melhorem a 

responsabiliza(faO usando diretivas e procedimentos financeiros documentados, alem 

de relat6rios financeiros mais rapidos. 0 seu principal objetivo e restaurar a 

confian9a do investidor refor9ando a Governan9a Corporativa 
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A implanta<;:ao de controles internos preventives e corretivos tornara a 

empresa menos suscetfveis ao universo de riscos corporativos com os quais os 

gestores lidam diariamente e que resultam em perdas financeiras (fraudes). 

Certamente sao recursos que poderiam ser reincorporados aos ganhos das 

empresas, em urn ambiente de controles mais eficaz. Ha urn melhor aperfei<;:oamento 

de suas estruturas internas, promovendo uma maior responsabilidade da 

administra<;:ao em rela<;:ao aos controles da empresa, aprimorando seus processos 

financeiros como urn ganho importante. 

No atual ambiente corporative somente as empresas que tiverem com praticas 

adequadas de Governan<;:a Corporativa poderao contar com urn fluxo renovado de 

investimentos. Neste cenario a transparencia das informa<;:6es financeiras e o 

ambiente mais seguro ajudarao a reduzir o custo de capta<;:ao de recursos e tornarao 

mais facil uma oferta publica de a<;:6es no futuro. 
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3.1.1 Politica de Dividendos 

Sociedade de economia mista, entidade esta dotada de personalidade jurfdica 

de direito privado, criada por lei, sob a forma de sociedade anonima, para a 

explora<;:ao da atividade economica ou servi<;:o de interesse coletivo, sob controle 

majoritario da Administra<;:ao Publica direta ou indireta. Envolve a participa<;:ao 

conjugada do poder publico e de particulares na constitui<;:ao de seu capital social e 

em sua administra<;:ao. 

Em sua polftica de dividendos, a Companhia Paranaense de Energia, que e 

uma sociedade por a<;:oes, de capital aberto, tern seu principal controlador o Governo 

do Estado do Parana, o seu acionista majoritario, o que resultou na finalidade de 

diminuir sua participa<;:ao financeira na canaliza<;:ao de recursos para obras do setor 

eletrico, o Governo resolve abrir o capital da COPEL, estreando no mercado de 

a<;:oes brasileiro em 12 de abril de 1994, na Bolsa de Valores de Sao Paulo -

BOVESPA. Tambem em 30 de julho de 1997, torna-se a primeira empresa do setor 

eletrico brasileiro a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York, integrando-se a NE 

STOCK EXCHANGE- NYSE. Sua marca tambem esta presente, desde 19 de junho 

de 2002, na Comunidade Economica Europeia com seu ingresso na LATIBEX, o 

bra<;:o Iatino americana da Bolsa de Valores de Madri. 
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Os dividendos .representam a distribuigao de Iueras auferidos pela empresa 

aos seus acionistas, sendo normalmente pagos em dinheiro. 

A Capel paga regularmente aos seus acionistas os dividendos anuais para 

cada exercfcio fiscal dentro de 60 dias depois da declaragao na Assembleia Geral 

Ordinaria. De acordo como Estatuto Social, os dividendos destinados para as ag5es 

Preferenciais Nominativas classe "A" - PNA e para as Preferenciais Nominativas 

classe "8" - PNB, sao anuais m fni_mos e nao cumulativos. As ag5es PNA tern 

prioridade para recebimento de dividendos sabre as ag5es PNB, e estas tern 

prioridade sobre as a goes Ordinarias Nom inativas - ON . 0 dividendo distribu fdo por 

agao preferencial independents de classe, sera no m fnimo 1 Oo/o superior aos que 

foram atribufdos a cada agao ON, conforme o disposto no inciso II do paragrafo 1° do 

artigo17 da Lei n° 6.404/76, com a redagao determinada pela Lei no 10.303, de 31 de 

outubro de 2001. 
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Na medida em que haja valores disponfveis, distribui-se como dividendos urn 

valor agregado igual a pelo menos 25% do lucro lfquido ajustado, de acordo como 

artigo 202 e seus paragrafos da Lei no 6.404/76, na seguinte ordem: 

3.1.2 Tipos das Ac;oes negociadas em Bolsa de Valores 

Trata-se de urn tftulo de investimento representativo de unidade do capital 

social da sociedade anonima, que confere a seu titular urn regime proprio de direito e 

deveres. E cada uma das fragoes, de igual valor, em que se divide o capital da 

companhia, mas tambem e tftulo atributivo da condigao de s6cio. 

Assim, a agao e, ao mesmo tempo, uma parcela do capital social, urn conjunto 

de direitos atribufdos a seu titular e urn tftulo representativo do dire ito do acionista. 

As especies de agoes sao apenas duas (ordinarias e preferenciais). As agoes 

ordinarias sao agoes que conferem a seus possuidores a plenitude dos direitos 

sociais, ou seja, a participagao nos dividendos e o voto nas deliberagoes sociais. Sao 

tam bern chamadas agoes de diregao. Ja as agoes preferenciais, tambem conhecidas 

como agoes de investimento ou agoes de poupanga, sao aquelas que conferem a 

seus titulares privilegios ou vantagens consistentes em: 
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a) Direito a dividendos, no mfnimo, 10% maiores do que os atribufdos 

as a<;6es na distribui<;ao de dividendos; 

b) Prioridade no reembolso do capital, com premio ou sem ele; 

c) Acumula<;ao das vantagens enumeradas 

Na forma<;ao ou constitui<;ao de Companhia (Cia.) ou Sociedade Anonima 

(S/A), o capital sera dividido em a<;6es eo Estatuto Social fixara o numero de a<;6es 

e estabelecera se estas terao ou nao valor nominal. 

"Nos casas de modifica9ao do valor do capital social ou da expressao 

monetaria, de desdobramento ou agrupamento de a96es ou de cancelamento de 

a96es autorizado pela Lei n 6.404n6, e proibido a emissao de a96es por pre9o 

inferior ao seu valor nominal. (Neves, 1999:411 ). 

':4s a96es tem um valor nominal, um valor real e um valor corrente. 0 primeiro 

acha-se designado no tftulo; o segundo e representado pelo valor efetivo e rea/mente 

existente no patrim6nio da sociedade e, portanto, s6 verificavel exatamente na 

partilha; o terceiro e o da Balsa, onde aquele tftulo e cotado e negociado. (Carvalho, 

30:408). 
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Ac;oes Com Valor Nominal 

Quando a ac;ao possui valor de face ou valor expresso; sendo efetivado 

aumento de capital com a incorporac;ao de lucros e reservas, a empresa distribuira 

ac;oes novas a titulo de bonificac;ao aos acionistas na proporc;ao da participac;ao de 

cada urn no capital, aumentado entao o numero de ac;oes e nao seu valor nominal 

que, salvo previsao de modificac;ao prevista no estatuto, permanece constante. 

Ac;oes Sem Valor Nominal 

Quando a ac;ao nao possui valor expresso ou de face, assume urn valor 

capitalizado, que e obtido atraves da divisao do Capital Social Realizado pelo 

numero de ac;oes que o compoem. 

Valor Patrimonial da Ac;ao 

Resulta da divisao do montante do Patrimonio Uquido pelo Numero de ac;oes do 

Capital Realizado. 

Valor Economico da Ac;ao 

E o valor monetario obtido com base na cotac;ao da ac;ao no mercado, valor de 

patrimonio lfquido ou avaliac;ao de perspectivas de rentabilidade. 0 valor economico 
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da ac;ao e a base para fixac;ao de seu prec;o para lanc;amento de novas ac;6es no 

mercado. 

Relac;ao Prec;o/Lucro {P/L) 

Expressa o numero de anos que seriam necessaries para reaver o capital investido 

numa determinada ac;ao. Assim, quando comparamos P/L de duas ou mais ac;6es o 

que for menor demonstrara que o investimento podera retornar ao investidor em 

menor tempo; logo, o P/L e urn indicador de oportunidades de investimento entre as 

alternativas oferecidas. 

Ac;oes PNA, PNB e ON 

a) As ac;6es PNA terao prioridade na distribuic;ao de dividendos 

mfnimos de 10% (dez por cento) ao ano, a serem entre elas 

rateadas igualmente, calculados com base no capital proprio a esta 

especie e classe de ac;6es, existentes ao final do exercfcio fiscal com 

relac;ao ao qual os dividendos estao sendo declarados; 

b) Na medida em que haja montantes apos a deduc;ao aos alocados 

as ac;6es PNA terem sido distribufdos, as ac;6es PNB terao prioridade 

na distribuic;ao de dividendos, a serem entre elas rateadas 

igualmente, calculados proporcionalmente ao capital proprio a esta 
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especie e classe de a<;6es, existente ao final do exercfcio fiscal com 

rela<;ao ao qual os dividendos estao sendo declarados; 

c) Na medida em que haja montantes ap6s a dedu<;ao aos alocados 

as a<;6es PNA e as PNB terem sido distribufdos, as a<;6es ON tern 

direito de receber uma importancia calculada proporcionalmente ao 

capital proprio a esta especie e classe de a<;6es, existente ao final do 

exercfcio fiscal com rela<;ao ao qual os dividendos estao sendo 

declarados. 

As a<;6es preferenciais adquirirao o direito de voto se, pelo prazo de 3 (tres) 

exercfcios consecutivos, nao forem pagos os dividendos mfnimos a que fazem jus. 

Conforme Estatuto Social da Copel, seu capital social integralizado e de R$ 

3.480.000.000,00 (tres bilh6es e quatrocentos e oitenta milh6es de reais), 

representados por 273.655.376.270 (duzentos e setenta e tres bilh6es, seiscentos e 

cinqOenta e cinco milh6es, trezentos e setenta e seis mil e duzentas e setenta) 

a<;6es, sem valor nominal, sendo 145.031.080.782 (cento e quarenta e cinco bilh6es, 

trinta e urn milh6es, oitenta mil e setecentas e oitenta e duas) a<;6es ordinarias 

(53,00%), 404.297.075 (quatrocentos e quatro milh6es, duzentos e noventa e sete 

mil e setenta e cinco) de a<;6es preferenciais classe "A" (0, 15%) e 128.624.295.488 
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(cento e vinte e oito bilhoes, seiscentos e vinte e quatro milhoes, duzentos e noventa 

e cinco mile quatrocentos e oitenta e oito) agoes preferenciais classe "B" (46,85%). 

0 desempenho do prego das agoes na Bolsa de Valores de Sao Paulo-

BOVESPA, as agoes ON da Copel (CPLE3) estiveram presentes em 100% dos 

pregoes e fecharam o perfodo, cotadas no perfodo de janeiro a dezembro de 2004, 

por lote de mil a R$ 9,80. As agoes PNB, com o c6digo CPLE6 (que integram a 
, l 

carteira te6rica do lndice Bovespa - lbovespa), estiveram presentes tambem em 

100% dos pregoes, fechando o perfodo, cotadas por lote de mil a R$ 11 ,60. 
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3.1.3 Forma de Distribui~ao de Dividendos 

JKP por late de 1000 a96es 

Pagamento 

1997- 2a 75.372 I 0,26306 0,28937 I 0,28937 1 0,27543 1 30/04/1998 

1
:=p=a=rc=e=la==::=====--=-=:J -· ------·-J _ _...I _ 1 :=-===~J ~ ====~I 

1997 C~o.ooo I~ 0,575~ 0,57588 [~·54813 

~~163.20~ ~~52269 1 0,52269 0,49n1 

~====~~======~~======~ 

1999 ~10.00j ~·3~59J-~5920~ 0,42209 0,40197 25/04/1999 

20/05/1999 

2000- 1a 70.000 0,24378 0,59208 0,26826 0,25580 27/12/2000 
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~c-~= - r -[ I 
I 2000- 2a I 90.000 I 0,31463 j -------- I 0,34611 I 0,32939 ! 27/04/2001 I 
I I I ! ! l ! ! 
I 

parcela l 1

1
• I ! 1

1 
I i 

; ; i I I I 
i I ! ! ! I l 

1 2oo1 - 1a I ao.ooo 1 o,27851 ,
1
1 o,3o794 I o,3o794 1 o,29234 1 ao11o12oo1 I 

I !I i i I I I I 
l I ! I j I ! 
1

1 

parcela 1
1 

• I 1 1 I ~ 
l I l I '! I 1 l ~ 1 I . 1 

! ___ "____ ----· ·-·--"-_j '-----·---·-1 ---·------ =--------J ·----.-----__] ----~. _______ j 
I 2001 - 2" I 90.000 I 0,31315 [ 0,34661 !·I 0,34661 I 0,32888 I 03/06/2002 I 
! I I I' I i I ! I 1 1 ~ II I i I •
1 

parcela 1 I 1 1 1 1 i I I i I ' 
I _l_, - __j - j ~· . -·- l . . l N .L -- -~ -- J 

IL, ~0~1 _ J ~ 1~.000 
1

_ o.~~16~ !l 0,6~4:Jl ~~~ ~~~~_jl_ .. ___________ _i 

jl 2002 II - ll - II - II - II - ll - I I j_ J .. _jL ~L ______ j _ •• --i 

II 2003 'I 42.584 I 0,14734 i 1 ,05973 I 0,16211 I[ 0,15561 I 15/06/2004 I 

ll 2001 l 96.06-1 j~33396J~i~L~~ 
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3.1.4 Fatos Relevantes 

No exercfcio de 1995, a empresa encerrou o exercfcio com urn lucro lfquido de 

R$ 100,9 mil hoes, sendo o valor dos dividendos a serem distribufdos de R$ 24,2 

mil hoes, calculados a razao de 6% para as ac;oes ordinarias e 1 0% para as ac;oes 

preferenciais. 

A composic;ao acionaria da Companhia foi alterada em 1996. Em assembleia 

especial, os acionistas preferencialistas transformaram as ac;6es preferenciais 

nominativas em ac;6es preferenciais nominativas classe "A"(PNA) e criaram as ac;6es 

preferenciais nominativas classe "B" (PNB), que fazem parte da carteira teorica do 

fndice Bovespa - IBOVESPA. Os acionistas titulares de ac;6es PNA puderam 

converter suas ac;6es a qualquer tempo em ac;6es da nova classe, tendo sido 

convertidas 69,6% das ac;6es preferenciais classe "A" em ac;6es preferenciais classe 

"8". A empresa encerrou o exercfcio com lucro lfquido de R$ 193,9 milh6es, tendo a 

distribuic;ao aos acionistas de juros sobre o capital proprio no montante de R$ 116,9 

milh6es, correspondentes a 50% do lucro do perfodo antes da provisao do impasto 

de renda, em vez de dividendos. Esta distribuic;ao correspondeu a R$ 0,48% por lote 

de mil ac;6es. 

0 resultado do exercfcio em 1997, apresentou urn lucro lfquido de R$ 302,6 

milh6es, sendo em Assembleia Geral Ordinaria a distribuic;ao aos acionistas de juros 

sobre capital proprio de R$ 150,0 milh6es, correspondente a 49,6% do lucro lfquido 
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do exercfcio, em susbstituic;ao aos dividendos, correspondente a R$ 0,55 por lote de 

mil ac;oes. 

0 lucro lfquido do exercfcio de 1998 foi de R$ 403,3 milhoes, e suas ac;oes 

sofrerao uma queda de prec;o na bolsa, devido reflexo direto da crise mundial 

desencadeada pela Asia. Neste mesmo ano foi apontada pela Bolsa de Valores de 

Sao Paulo - BOVESPA, pela Associac;ao Nacional dos Executivos de Financ;as, 

Administrac;ao e Contabilidade- ANEFAC e pela Fundac;ao lnstituto de Pesquisas 

Contabeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI, como a empresa de melhor, mais 

completo e detalhado conjunto de demonstrac;oes contabeis, recebendo o premio 

Transparencia. 

0 resultado do exercfcio de 1999 obteve urn lucro lfquido de R$ 277,2 

milhoes. Houve neste perfodo uma abrupta variac;ao cambial, impondo serios 

desafios de ordem financeira, visto a energia comprada da ltaipu, ser indexada ao 

d61ar, que tornou-se cara, assim como os prec;os dos combustfveis, dos insumos 

importados e as taxas de juros terem sido maiores. 

0 exercfcio de 2000, contemplou urn lucro lfquido de R$ 430, 6 milhoes. 

Houve urn forte impacto no caixa devido a assinatura com empresas de outros 

estados, onde citamos a OPP Polietilenos do Rio Grande do Sui para fornecimento 

de energia, dentro do programa de consumidores livres, ocasionando urn aumento 

de 12,2% de crescimento na venda de energia . Neste perfodo tambem foram 

criadas as cinco novas empresas como subsidiarias integrais da concessionaria. 
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No exercfcio de 2001, seu lucro lfquido foi de R$ 475,3 milh6es, visto a 

empresa neste ano ja constituir-se das subsidiarias integrais. Houve urn aumento 

de 2,3% sobre o crescimento do mercado em ralagao ao ano anterior. Neste ano foi 

aprovado a antecipagao da parcela de juros sobre capital proprio, no montante de 90 

milh6es, em substituigao aos dividendos. 

No resultado do exercfcio de 2002, nao houve distribuigao de dividendos, visto 

a empresa ter apresentado prejufzo no valor lfquido de R$ 320 milh6es. Perfodo de 

turbulencia, pois neste perfodo as empresas estatais estavam sendo incentivadas a 

serem privatizadas a nfvel nacional, havendo contratos diversos com a compra de 

energia, o que ocasionou, exposigao a variagao de cambio. Exposta a altos custos 

com esta energia adquirida para revenda com valor indexado ao d61ar e tendo oreal 

se desvalorizado em mais de 50% frente a moeda norte americana, apresentou a 

Companhia, crescimento de 48% nas despesas operacionais. Mas mesmo neste ano 

a empresa obteve urn resultado operacional positive de 315,4 milh6es o que nao 

evitou o prejufzo no ano. 

Em 2003, o resultado da Companhia foi positive em R$ 171 milh6es, devido 

intensa atuagao de sua gestae, reverteu os Indices do exercfcio anterior, atraves de 

medidas de corte de gastos e revisao de contratos de compra de energia, os quais 

penalizavam a Empresa: Buscou-se tambem a transparencia e valorizagao de sua 

missao social, sem deixar de melhorar o desempenho economico-financeiro. 
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Apresentou no exercfcio de 2004 urn lucro lfquido de R$ 374,1 milhoes, devido 

ao modelo de gestao e planejamento empresarial integrado, utilizando busca do 

alinhamento dos esforgos das pessoas da organizagao para atingir e garantir, com 

base nos valores da Copel e na gestao otimizada dos processos, o atendimento dos 

interesses dos acionistas, dos clientes, da sociedade e dos empregados, bern como 

a sobrevivencia e crescimento da Empresa. 

A Copel vern obtendo uma sensfvel melhora no Retorno Operacional dos seus 

lnvestimentos, derivando numa agregagao de valor para acionista da ordem de R$ 

25,5 milhoes. 

Utilizando-se de seus principais indicadores economicos e financeiros, 

demonstramos os seus resultados do primeiro trimestre de 2005, estando assim em 

destaques: 

Receita Operacional Uquida: R$ 1.149, 3 milhoes - aumento de 26,9 % em 

relagao ao primeiro trimestre de 2004, esse aumento reflete principalmente a 

redugao do desconto aos consumidores adimplentes. 

Lucro Operacional: R$ 130,2 milhoes - 14,2 % inferior ao apresentado no 

mesmo perfodo de 2004. 

Lucro Uquido: R$ 78,4 milhoes (R$ 0,2865 por lote de mil agoes) 
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Aumento de consume no mercado de fornecimento da Copel no primeiro 

trimestre de 2005 em 3,9%, pois o mercado paranaense mostra estar em franca 

atividade, impulsionado por uma serie de iniciativas que fomentam a atividade 

industrial, a expansao do comercio e, como conseqOencia, gerando recursos que 

melhoram a renda e a qualidade de vida da populagao. 

Rentabilidade do Patrimonio Uquido: 6,01% ao ano 

Despesas Operacionais atingiu R$ 1.003,6 milh6es devido elevagao da 

energia eletrica comprada para revenda, variagao de 40,9 % na rubrica "pessoal" 

devido, basicamente, aos reajustes salariais ocorridos , bern como os acrescimos em 

taxas regulamentares. 

Despesas Financeiras cresceu 9,1% devido a elevagao em multas morat6rias 

e fiscais contabilizadas no perfodo. 

A Agencia Nacional de Energia Eletrica - Aneel determinou a Copel, que 

passe a cobrar de seus consumidores as novas alfquotas determinadas pelo 

Governo Federal ao recolhimento do PIS/PASEP E COFINS sobre as tarifas de 

energia eletrica. 

Com urn marco regulat6rio mais confiavel, que reduz os riscos, da maior 

previsibilidade aos resultados e estimulados pela competigao, as ag6es das 

empresas de energia, tornam-se mais confiaveis, e portanto seus papeis encontram 
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mais interessados. Tal setor vinha num segundo plano, devido a desvalorizac;ao do 

real e do racionamento de energia. 

CAPITULO II 

4. A ANALISE FUNDAMENTALIST A 

4.1.Valor lntrlnseco da Ac;ao 

A analise fundamentalista adota a hip6tese da existencia de urn valor 

intrfnseco, ou seja o prec;o justo da ac;ao, com base nos resultados apurados pela 

empresa existents, atraves de suas informac;oes contabeis e os indicadores relatives 

a empresa e seu ramo de atuac;ao. 0 estudo dessa analise esta baseado no 

desempenho economico e financeiro da empresa e processa, ainda, sofisticadas 

avaliac;oes e comparac;oes setoriais, busateis e conjunturais. A tecnica 

fundamentalista considera a analise das variaveis internas e externas a empresa, as 

quais exerceram influencias sobre seu desempenho e, em conseqOencias, sobre o 

valor intrfnseco de suas ac;oes. Os principais subsfdios desse criterio de analise sao 

os demonstratives financeiros da empresa e dos diversos dados e informac;oes 

referentes ao setor economico de atividade, ao mercado acionario e a conjuntura 
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economica. De posse deste elenco de informagoes, sao aplicados modelos 

quantitativos e financeiros com o objetivo de relacionar as decisoes de compra ou 

venda de determinada agao com seu valor de mercado. Portanto informagoes que 

possibilitam avaliar a eficiencia e a rentabilidade tais como lucros obtidos, 

investimentos, perspectivas e projegoes de lucro e a capacidade de geragao de 

receitas, 

A Agao sendo urn tftulo de renda variavel, oferecendo resultados (ganhos ou 

perdas) ao investidor, baseados no comportamento de seus pregos de mercado. 

Esses resultados conforme dependem de diversos fatores ligados ao desempenho 

esperado da empresa emitente, das condigoes de mercado e evolugao geral da 

economia. 

Essencialmente, uma agao oferece duas formas de rendimentos aos seus 

investidores: dividendos e valorizagao de seu prego de mercado. 0 beneffcio que o 

titulo tambem pode proporcionar aos seus titulares eo direito de subscrigao em caso 

de aumento de capital por integralizagao. A decisao de uma polftica de dividendos 

envolve basicamente uma decisao sobre o lucro lfquido da empresa, ou seja rete-lo, 

visando ao reinvestimento em sua propria atividade, distribuf-lo, sob a forma de 

dividendos em dinheiro aos acionistas. 

A valorizagao do prego de mercado de uma agao e conseqOencia do 

comportamento de mercado e do desempenho da empresa em determinado perfodo. 

Todo investidor especula sobre a possibilidade de ganhos futuros e valorizagao do 
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papel, adquirindo ag6es na expectativa de crescimento de seu valor de mercado, e 

tomando decis6es de venda em projeg6es de baixa. 

0 investimento em ag6es envolve assumir certo grau de risco com relagao as 

oscilagoes de suas cotag6es de mercado. A compensagao desse risco deve ocorrer 

na remuneragao oferecida pelo papel, sendo mais elevada quanto maior foro risco. 

Podem ser identificados dois grandes tipos de risco no investimento em ag6es: 

Risco da empresa captadora dos recursos e risco do mercado: 

a) 0 risco da empresa e aquele associado as decisoes financeiras, em que sao 

avaliados os aspectos de atratividade economica do neg6cio e a capacidade 

financeira em resgatar os compromissos assumidos perante terceiros. Dessa 

maneira, o risco da empresa pode ser identificado por risco economico, 

inerente a propria atividade da empresa e as caracterfsticas do mercado em 

que opera. Esse risco independe da forma como a empresa e financiada, 

restringindo-se as decis6es de ativos. E identificando na possibilidade de nao 

se verificar os resultados operacionais esperados, tais como: aumento da 

concorrencia, evolugao tecnol6gica, elevagao dos juros, qualidade dos 

servigos prestados, etc. Ja o risco financeiro, reflete o risco associado ao 

endividamento da empresa, ou seja, a capacidade da empresa em liquidar 

seus compromissos financeiros assumidos. Empresas com reduzido nfvel de 

endividamento apresentam baixo nfvel de risco financeiro, alto grau de 
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endividamento, por outro lado, ao mesmo tempo em que podem promover 

maior capacidade de alavancar os resultado, denotam maior risco financeiro. 

0 desempenho desses dois componentes de risco afeta, evidentemente, o 

risco total da sociedade e o valor de mercado de suas ag6es. Deve haver urn 

equilfbrio na relagao risco/retorno do investimento em ag6es, alcangando a maxima 

rentabilidade associada a urn nfvel de risco que promova o maior valor de mercado 

das agoes. 

b) 0 risco de mercado diz respeito as variag6es imprevistas no comportamento 

do mercado, determinadas, principalmente, por mudangas ocorridas na 

economia. Esse tipo de risco encontra-se presents em todo o mercado e 

principalmente, no mercado de ag6es. E identificado pela variabilidade dos 

retornos de urn tftulo em relagao ao seu valor medio, denotando menor 

confianga ao investidor quanto maior for essa variancia. lnvestimentos com 

retornos mais centrados em seu ponto medio sao capazes de oferecer uma 

melhor aproximagao do desempenho esperado no futuro. 

As informag6es utilizadas envolvem os nfveis futuros e previstos da atividade 

economica nacional, setorial e da empresa, alem de consideragoes polfticas que 

influenciam no comportamento de variaveis economicas, afetando as taxas de 

retorno esperados com grau de incerteza a elas associados. E feita atraves da 

observagao dos resultados (fundamentos) das empresas divulgados nos balangos. 
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Esta analise enfatiza principal mente os indicadores de desempenho da empresa, sua 

estrategia de neg6cios, mercado em que se insere, polftica de dividendos, eficiencia 

administrativa e solidez financeira. Enfim, e uma escola que analisa muito mais a 

empresa do que o movimento dos pregos de suas agoes. 

4.2 Prec;o Justo, atraves de uma expectativa de valorizac;ao 

Ao se avaliar uma agao isoladamente, isto e, fora do contexto de uma carteira, 

a preocupagao do investidor passa a concentrar-se mais especificamente no tftulo 

em si (dividendos e valorizagao), e nao na influencia desses beneffcios sobre o 

patrimonio da carteira. 

0 modelo basico de avaliagao de uma agao e definido com base no valor 

descontado dos fluxos de caixa, ou seja, o valor de um tftulo e definido pelo valor 

presente de sus fluxos de caixa esperados (futuros). Ao adquirir agoes, o investidor 

tern a expectativa de receber dividendos e uma valorizagao de seu prego de 

mercado. 

Em essencia, o modelo admite que o valor de um ativo e determinado pelo 

valor presente de seus fluxos de caixa futuros, descontados a uma taxa que 

remunera o investidor no nfvel de risco assumido. Os fluxos de caixa sao 
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representados no modelo pelos dividendos esperados, quantificados com base em 

projeg6es dos percentuais de distribuigao de lucros e em suas taxas de crescimento. 

Criterio utilizado em analise fundamentalista de investimentos para avaliar se 

o prego de uma agao em Bolsa esta caro ou barato. E o resultado da divisao do lucro 

poragao 

indices Basicos de Rentabilidade 

RPL= Lucro Uguido 

Patrimonio Uquido Medio 

0 retorno sobre o Patrimonio Uquido fornece o ganho percentual auferido 

pelos proprietaries como uma conseqOencia das margens de lucro, da eficiencia 

operacional e do planejamento eficiente de seus neg6cios. Trata-se de urn fndice 

mais importante para avaliar o desempenho final da empresa, pois indica qual o 

percentual de premio que os acionistas ou proprietaries da empresa estao obtendo 

em relagao aos seus investimentos no empreendimento. 0 lucro, portanto, e o 

premio do investidor pelo risco de seu neg6cio, ou seja quanto maior melhor. 
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Tal analise atraves dos indices de rentabilidade "( ... ) mostram qual a 

rentabilidade dos capitais investidos, isto e, quanta renderam os investimentos e , 

portanto, qual 0 grau de exito economico da empresa" 

(Matarazzo, 1998, p. 181) 

A rentabilidade determinada nao e urn atributo das ag6es, posto que sao tftulos de 

renda variavel. deriva de diversos fatores: 

a) participagao do acionista nos resultados da companhia; 

b) distribuigao de dividendos; 

c) bonificag6es; 

d) venda, no mercado de Bolsa ou balcao, das ag6es anteriormente adquiridas 

ou subscritas, ou ainda, de direitos de subscrigao. 



-----------------------
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A decisao de investir em agoes deve ser precedida de uma analise das 

expectativas dos rendimentos a serem auferidos ao Iongo do prazo de permanencia 

em determinada posigao acionaria e tambem, da valorizagao que venha a ocorrer 

nesses valores mobiliarios. Neste caso, a principal tarefa de um investidor centra-se 

na avaliagao do retorno esperado de seu capital aplicado, o qual devera ser 

condizente como risco assumido. 

Devido a importancia do fndice de rentabilidade, utilizaremos a performance 

de 10 das principais empresas do setor energetico brasileiro, utilizando-se da 

rentabilidade sobre o patrimonio lfquido delas em milhoes de reais, ocorrido no 

perfodo de seu Balango Anual durante o anode 2004 em comparagao a 2003 eo 

Lucro Lfquido do anode 2004, conforms a formula dada: 

RPL = Lucro Uguido 

PL Medio 
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Tabela referente ao calculo da media da Rentabilidade de 10 empresas do setor 

de energia 

EMPRESA LL/ PL MEDIO RENTAS. PERCENTUAL 

CO ELBA (343.356)1(1.696.064+ 1.684.575) 0,20 20% 

CELESC (200.969)1(921.016+777.777) 0,24 24% 

CEMIG (1.384.801 )1(7.251.385+6.558.569) 0,20 20% 

CPFL (278.900)1( 4.095.982+3.397 .387) 0,07 7% 

CESP (931.284)1(22.301.690+22.253.225) 0,04 4% 

ELETROBRAS (1.293.314)1(69.873.809+67.837.732) 0,01 1% 

ELEKTRO (259.812)1(984.566+983.513) 0,26 26% 

TRACTEBEL (775.192)1(2.786.956+2.601.796) 0,29 29% 

FURNAS (242. 722)1( 12.064. 795+ 11.612.029) 0,02 2% 

CO PEL (374.148)1(4.858.230+5.136.317) 0,08 8% 

MEDIA 140,86 %I 1 0 empresas 0,1409 14,09% 

RENTAS. 

Portanto ha media da rentabilidade das 10 empresas do setor energetico e de 

140,86% I 10 = 14,09%, que se trata do custo de oportunidade aplicado para calculo 

do prec;:o justa. 
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A valorizagao te6rica das agoes, se baseia na determinagao de urn valor 

intrfnseco, em relagao ao seu prego de mercado. Parte-se da premissa de que o 

rendimento basico proporcionado por uma agao ao Iongo do tempo trata-se do seu 

dividendo distribufdo na empresa. Para a obtengao do valor intrfnseco, e necessaria 

determinar os seguintes elementos: os dividendos que serao distribufdos, o prego de 

venda da agao, a taxa de crescimento dos dividendos eo custo de oportunidade do 

acionista, dado pelo retorno esperado da agao. 

0 Modelo de crescimento na formulagao de distribuigao indeterminada de 

dividendos pressupoe que os fluxos de caixa nao sofram alteragoes ao Iongo dos 

anos. No entanto, pode-se perfeitamente prever crescimento peri6dico no valor dos 

dividendos, os quais variam a uma determinada taxa constante g. 

Nesses casas, para a avaliagao do valor de uma agao com crescimento 

perpetuo e aplicado o modelo de Gordon. Assim, os dividendos para cada urn dos 

anos e obtido da forma seguinte: 
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Calculo da aplicagao da taxa de crescimento perpetuo dos dividendos: 

A no Dividendo 1 Dividendo 2 IPCA% % 

1995 I 1996 0,100000 0,48346 22,42 296 

1996 I 1997 0,48346 0,54813 9,55 3 

1997 I 1998 0,54813 0,49771 5,23 (-14) 

1998 I 1999 0,49771 0,40197 1,65 (-20) 

1999 I 2000 0,40197 0,58468 8,95 33 

2000 I 2001 0,58468 0,61122 5,97 0,9 

2001 I 2002 0,0 0,0 

2001 I 2003 0,61122 0,15561 31,68 (-81) 

200312004 015561 0.35103 7,60 103,53 

TOTAL 
321 ,43/9 = 35,71 



- ---------------------------
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IPCA- fndice de Prec;os ao Consumidor Amplo 

Este fndice e calculado pelo IBGE - lnstituto Brasileiro de Geografia e 

Estatfstica, nas regi6es metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo 

Horizonte, Recife, Sao Paulo, Belem, Fortaleza, Salvadore Curitiba, alem do Distrito 

Federal e de Goiania. Mede a variagao nos pregos de produtos e servigos 

consumidos pel as tam flias com rendas entre 1 e 40 salarios m fnimos. 0 perfodo de 

coleta de pregos vai do primeiro ao Ultimo dia do mes Corrente e e divulgado 

aproximadamente ap6s 0 perfodo de oito dias uteis. 

K g 

On de: 

Po: e o prego justo 

01 : e 0 dividendo projetado para 0 final do primeiro perfodo 

K : e o custo de oportunidade 

g: e a taxa de crescimento perpetuo dos dividendos 
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Aplicando na Formula de Gordon teremos: 

0,35103 

Po= ----= 1,60 

0,14 -. 0,36 

Obs.: 0 valor medio do prego da agao no mercado, na data do pagamento dos 

dividendos referente ao exercfcio de 2004, e de R$ 12,20 o prego da agao na 

Bovespa. 

p 0 = 12,20 + 1,60 = 13,80 

Entao o valor justo do prego da agao no mercado e de R$ 13,80, o que nos 

indica o investimento ja que e superior ao prego dessa agao na Bolsa de Valores, 

pois existe a perspectiva de valorizagao da agao ate o prego justo 
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4.1.3 Cenario Basico, Otimista e Pessimista 

A analise de investimentos em ag6es, tambem se relaciona com o 

desempenho da empresa, a qual se utiliza de urn cenario economico com 

expectativas de mercado, determinando uma avaliagao por parte do acionista 

minoritario sobre o seu desempenho, bern como o funcionamento da empresa num 

Iongo prazo. 

Utilizando-se das demonstrag6es financeiras passadas, bern como 

informag6es relevantes, que tragam projeg6es futuras da possfvel evolugao da 

empresa emissora das ag6es, da situagao atual da economia e estimativas futuras 

da economia que tern forte influencia sobre o prego e o valor das ag6es negociadas, 

bern como o grau de confianga do investidor em relagao apo grau de intervengao 

governamental, tras a este tipo de acionista uma maneira de integrar-se a empresa e 

nao ser surpreendido pela alta volatilidade do mercado e tomar a decisao quanto a 

seu investimento, neste mercado de risco, porem de ganhos muitas vezes acima de 

outras aplicag6es financeiras. 

Utilizaremos portanto destes instrumentos para trazer informag6es que tragam 

uma previsao da economia nacional e seus agentes, bern como suas expectativas 

para o anode 2005. Se faz necessaria buscar tais informag6es, pois o desempenho 
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da economia na qual a empresa esta inserida, reflete de forma significativa na 

volatilidade do prego das ag6es na bolsa de valores. 

Se a expectativas de uma economia crescenta, as empresas tern grande 

possibilidade de ter resultados excelentes, propiciando ganhos a seus acionistas, 

com o prego de suas ag6es em alta no mercado. Portanto estar atento a certas 

projeg6es de mercado, e estar propicio a grandes oportunidades de ganhos nos 

investimentos em ag6es. 

Citamos para melhor compreensao do nosso estudo, alguns indicadores 

economicos mais importantes, cuja relevancia afeta fortemente a performance do 

mercado de capitais, demostrando uma expectativa atraves de cemirios tais como: 

basico, otimista e pessimista, o que podera revelar o que acontecera a Iongo prazo 

no mercado. 

Cenario Basico 

A inflagao que e provocado pelo aumento generalizado nos pregos de uma 

economia, o que em sfntese, afeta as famflias e por sua vez afetara a situagao 
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financeira de uma empresa, pois, devido ao aumento dos pregos, os consumidores 

deixarem de comprar menos, diminuindo o consume. 

Urn dos Indices utilizados para obter este percentual e aplicado atraves do 

indice de Pregos ao Consumidor (IPCA) 

Quando o fato de que, num processo inflacionario intense, o valor da moeda 

deteriorar-se rapidamente, ocorre urn desestfmulo a aplicagao de recursos no 

mercado de capitais, devido as autoridades monetarias reduzirem a oferta monetaria 

da economia e com isso aumenta o prego do dinheiro (taxa de juros), o que significa 

no caso da demanda da moeda baixar a taxa de juros. 

0 crescimento economico sofrera desestfmulo a produgao caso a inflagao seja 

ascendente, pois, os acionistas aplicaram seus recursos a curto prazo, porque 

exigirao uma rentabilidade que cubra a inflagao, e no caso de uma inflagao num 

processo descendente ou estavel, estimula as negociag6es no mercado da bolsa de 

val ores. 

As expectativas de lucros que fornecem aos investidores decis6es nos 

investimentos sao extremamente imprevisfveis, esta decisao entao e tomada por 

orientagao pela taxa de juros, como papel estrategico, visto que, quando as taxas de 

juros de uma economia diminufrem, os investidores buscam novas formas de obter 

rentabilidade e conseqOentemente passam a comprar mais ag6es, o que torna o 

prego das ag6es em alta. 



49 

Se ao contrario, houver uma alta nas taxas de juros, os investidores passam a 

considerar a atratividade das aplicag6es na forma de renda fixa e procuram investir 

neste tipo de mercado, ocasionando queda no prego das ag6es. 

Seas taxas de juros forem diminutas, as pessoas passaram a buscar produtos 

no mercado e a consumir mais, o que faz com que os custos financeiros das 

empresas sejam menores, gerando entao urn ganho, o que reflete nas cotag6es de 

suas ag6es que passaram a ter o prego mais alto. 

0 crescimento economico e relevante, pois havendo aumento da capacidade 

produtiva de bens e servigos de uma economia, em determinado periodo de tempo, 

afeta e determina a sensibilidade de lucros futuros da empresa com tal crescimento. 

Ja atraves de uma analise setorial do qual a empresa atua, obtemos o 

comportamento em relagao aos demais setores de uma economia, objetivando uma 

avaliagao de desempenho e das perspectivas deste no mercado. 

Hoje temos atraves do calculo da media da rentabilidade como custo de 

oportunidade, relacionado ao risco de investir em ag6es da Copel na bolsa de 

valores, o percentual de 14%, como o minimo representativo que queremos ganhar 

para aplicar nossos recursos financeiros em ag6es da empresa. 
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Com esta premissa de 14%, obtemos urn cenario basico, otimista e pessimista 

e com isto poderemos avaliar melhor nossas decis6es de compra ou venda das 

ag6es em momento oportuno. 

0 desempenho positivo da economia brasileira deve prevalecer neste ano, 

apesar da variagao que vern ocorrendo no prego do barril do petr61eo, devido a 

fatores externos, o que mostra ao mercado a volatilidade continua e persistente a 

imperar frente as incertezas do quadro polftico e do comportamento da inflagao e a 

chance de desaceleragao da economia global. Se houver uma alta e 

conseqOentemente reajuste significativos dos combustfveis, este ira pressionar os 

Indices de pregos e exigiram que o Banco Central mantenha os juros altos, o que 

segura a expansao do Produto lnterno Bruto (PIB) .. 
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Projec;oes dentro de um possfvel Cenario Basico, Otimista e Pessimista 

lndicador Cenario Basico Cenario Otimista Cenario 

Economico Pessimista 

PIB 3,50% 4,60% 1,10% 

CAMBIO 3,40% 4,50% 1,10% 

SELIC 16,75% 11,20 22,30% 

IPCA 6% 3% 9% 

Conforme os Indices se comportem poderemos ter como conseqOencia os 

seguintes resultados: 

Cenario Basico: 

0 mercado tern intensas especula<;6es como cenario polftico, mas nao se abalou 

com isso; 
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A energia em termos economicos, e ofertado pelas concessionarias e demandados 

pelas famflias (ex: eletricidade residencial); 

Como fator de produc;ao e utilizada pelas industrias, comercio e prestadoras de 

servic;os; 

Aplicabilidade da Governanc;a Corporativa; 

Recuperac;ao de Receita pelo incentive a desconto na tarifa para clientes com 

pagamento em dia; 

Produtividade energetica (PIB I energia consumida); 

Aumento na capacidade do fornecimento de energia, devido a construc;ao de novas 

usinas; 

Ganho na implantac;ao e remodelac;ao de Linhas de Transmissao; 

Revisao peri6dica na manutenc;ao de seus equipamentos e maquinas, para que 

operem por mais tempo. 

Cenario Otimista 

Sistema de mercado prove receitas suficientes a recuperac;ao dos investimentos, 

incluindo a manutenc;ao da qualidade adequada dos servic;os; 



Cenario Otimista 

Sistema de mercado prove receitas suficientes a recuperagao dos investimentos, 

incluindo a manutengao da qualidade adequada dos servigos; 
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Sistema de mercado funciona com estabilidade e previsibilidade suficientes para os 

provedores encontrarem receitas estaveis e previsfveis; 

0 mercado envia sinais de pregos que incentivam os usuarios ao uso eficiente dos 

servigos; 

A competigao evita que ocorra discriminagao indevida entre consumidores; 

A competigao de mercado encoraja inovagoes e a adogao de novas tecnicas; 

Crescimento populacional, pelo seu impacto direto no consumo das residencias, do 

setor comercial, servigos publicos, iluminagao publica e setor industrial. 

A evolugao da economia, pelo seu impacto geral sobre a renda e conseqOentemente, 

sobre o consumo de energia eletrica nas diversas classes; 

A perspectiva de expansao e diversificagao da produgao dos setores industriais 

selecionados pela sua dimensao, enquanto consumidores de energia eletrica. 

Novas oportunidades de neg6cios, atraves do Mercado Varegista de Energia- MVE. 



Cenario Pessimista 

Risco politico abalado por denuncias que estao sendo apuradas; 

Recursos naturais com longa estiagem e racionamento de energia; 

0 problema da regulagao tarifaria; 

Diversidade nas fontes energeticas; 

lnternacionalizagao do setor eletrico; 

Crise setorial que ocasiona falta de investimentos; 

lncertezas e riscos acerca da expansao da oferta e atendimento da demanda de 

energia; 

Desequilfbrio entre a oferta e demanda de energia; 

Racionamento que provocaria fortes impactos negatives ao faturamento da 

concessionaria; 

Desaceleragao da economia brasileira- PIB ocasionada pelo racionamento de 

energia, depreciagao cambial e alta de juros. 

54 
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4.4 Cenario lnternacional , Nacional e Setorial 

Cenario lnternacional 

0 Comercio lnternacional destaca-se pela sua forte recuperac;ao, que continua 

a ser urn importante propulsor do crescimento, devido ao ambients de baixa inflac;ao 

e baixas taxas de juros, experimentado pela atual ordem economica mundial. Porem 

fatores de externos relacionados a natureza, vern de certa forma afetando as bolsas 

em todo o mundo, pois tais turbulencias acontecem numa das maiores economias do 

mundo, a Norte Americana .. 

Cenario Nacional 

0 Brasil aproveitou o ambients favoravel para o comercio global e aumentou 

suas vendas externas, atraves da ampliac;ao da base exportadora de produtos, 

destinos e empresas. 0 destino das vendas, atingindo pafses que ha bern pouco 

tempo mantinham volume de comercio pouco expressivo com o Brasil. Esses 

acrescimos no volume de exportac;oes, fator que associado ao aumento do credito 

especialmente, vern contribuindo amplamente para aumentar a produc;ao industrial, 

resultando em importancia para o crescimento economico do pafs e resultar numa 

elevac;ao do PIB. Ha uma certa turbulencia no mercado atual devido a crise polftica 

instalada, fator que provoca alterac;oes no mercado de ac;oes. 
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Atualmente a crise polftica aumentou bastante, com denuncias de corrup<;ao, 

mais mesmo assim a volatilidade dos pre<;os dos ativos domesticos tern aumentado, 

visto melhorias nos fundamentos economicos brasileiros, especialmente em rela<;ao 

as contas externas e as contas fiscais. 

Sendo a Copel uma empresa concessiomiria de energia eletrica, e menos 

impactada pelas oscila<;6es economicas, pois a demanda por seus produtos tende a 

manter-sa estavel, ou a cair menos que proporcionalmente em perfodos de 

turbulencia economica. 

Cenario do Setor Eh~trico 

Marcado pelo detalhamento das regras do novo modelo do setor eletrico, a 

Copel passou por urn processo de adapta<;ao as novas regras de comercializa<;ao de 

energia via leil6es federais e as significativas altera<;6es nos criterios de 

planejamento, controles e previs6es nos marcos legais do setor. 

0 setor eletrico se caracteriza por ser grande tomador de credito e 

dependents dos recursos do BNDES, seu principal agente financiador. Conforme 

relat6rios do Banco Central, o setor e o maior devedor do Sistema Financeiro 

Nacional e vern apresentando crescimento do endividamento e redu<;ao da provisao. 

As Concessionarias tern conseguido remodelar o perfil das dfvidas e recuperar a 

capacidade para novos investimentos em razao da retomada do consume de 

energia, da recupera<;ao da atividade e do aumento da massa salarial da popula<;ao. 
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Esse nlvel de endividamento deve-se tambem aos programas de ajuda p6s

racionamento. A melhoria dos resultados das distribuidoras e conseqOencia, 

principalmente, dos altos Indices de reajuste das tarifas, levando a novos 

investimentos em modernizac;ao, expansao do sistema e universalizac;ao. 0 impacto 

da mudanc;a de grandes clientes cativo para o livre mercado tern sido minimizado 

pela cobranc;a da tarifa de uso do sistema de distribuic;ao (TUSD). Os resultados das 

companhias dependem dos investimentos em program a de eficiencia energetica e do 

combate a inadimplencia e as elevadas perdas comerciais, cujas medidas de 

incentive vao ser normalizadas pela Agencia Nacional de Energia Eletrica - Aneel. 

Nos ultimos anos, observa-se a melhoria tambem dos indicadores de 

qualidade do servic;o prestado pelas concessionarias (DEC e FEC), o primeiro que 

mede a durac;ao total das interrupc;6es e o segundo que apura o numero de 

interrupc;6es no fornecimento que urn consumidor teve em media no ano, tendo a 

Copel ficado entre as melhores do Brasil, devido sua eficiencia operacional, born 

atendimento aos consumidores, qualidade de gestao e comprometimento social 

melhorando de forma expressiva e consistente, conforme revelam os resultados 

finais do Premio Associac;ao Brasileira das Distribuidoras de Energia Eletrica -

Abradee. 

As tarifas residenciais da Copel chegam a ser ate 30% menores que as 

cobradas por outras grandes empresas do pals, e seus servic;os com 6timos 

indicadores de confiabilidade e qualidade , bern como urn born desconto no valor da 

conta em troca da pontualidade na quitac;ao. Uma empresa publica eficiente, 
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comprometida com o progresso e desenvolvimento do Parana e, acima de tudo, com 

o interesse publico e a inclusao social. 

Os atuais investimentos feitos somam R$ 972,6 milhoes e mais da metade 

desse valor (R$ 511 milhoes) foi destinado a recuperar, recompor e mordenizar os 

sistemas eletricos de distribuic;ao e as estruturas de atendimento ao publico. 

A Copel vern retomando os trabalhos de manutenc;ao peri6dica e preventiva 

da rede de energia eletrica reduzindo o numero de desligamentos, e a durac;ao 

abreviada devido a recomposic;ao das estruturas de atendimento, tais como reforc;o 

das centrais de atendimento telefonico, essenciais e inadiaveis, foram tomadas em 

beneffcio do consumidor. 
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CAPITULO Ill 

5. RESULTADOS ALCANCADOS 

5.1 Conclusao e Recomendac;oes 

Em virtude do mercado de capitais apresentar-se como um investimento de 

risco, se faz necessaria ao acionista minoritario conhecer a empresa, sua 

performance hist6rica e seus principais fatores relevantes, para que possa tomar a 

decisao de se tornar um acionista desta empresa, bem como estar atento ao 

momento mais oportuno no mercado de risco, em colocar a venda ou a comprar 

a96es. 

No caso da Companhia Paranaense de Energia, o investimento torna-se viavel 

visto o pre9o justo de sua a9ao estar superior ao valor de mercado, o que nos da a 

perspectiva de valoriza(fao da a9ao ate o pre9o fundamental Gusto). 

A Copel vem em reestrutura(fao, para se adequar e equiparar-se ao mercado, 

que hoje ja sofre forte atua9ao de grandes consumidores livres, ofertar o melhor 

pre9o de tarifa, bem como a garantir seu fornecimento em menor tempo com 

interrup<f6es possfveis, bem como sua qualidade no fornecimento de energia, a seus 

clientes, buscando resultados satisfat6rios em sua credibilidade perante ao mercado, 

faz com seja um momento dos acionistas permanecerem com suas a96es e passe a 

adquirir mais a(f6es, pois seu pre9o esta abaixo de um pre9o justo de mercado 
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devido estar a empresa voltada fortemente para o social, que neste caso aos olhos 

de investidores uma empresa assim voltada para o social nao e tao viavel. 

A Copel e uma empresa lucrativa, busca melhorar seus resultados em termos 

de rentabilidade, produtividade e qualidade de produtos e servigos prestados, tendo 

o seu maior acionista, o governo do estado, esta preocupagao, consolidando urn 

modelo de gestao na empresa, possibilitando uma base de informagoes estrategicas 

s61idas e confiavel, o que faz com que a torne urn exemplo de empresa a ganhar 

varios premios por sua atuagao no mercado. 

Empresa altamente preocupada com o sistema internacional, adotou a 

implantagao da Lei Sarbanes-Oxley, demonstrando sua preocupagao em restaurar a 

confianga do investidor em seus demonstrativos economicos e financeiros. 

Empresa voltada para o controle e impacto ambiental demonstra seus 

resultados voltados para este incentivo, o que a coloca hoje, como uma das grandes 

empresas brasileiras que menos sofrem com prejufzos por ter causado algum dano 

ao meio-ambiente. 

Portanto e recomendavel a aquisigao de agoes da Companhia Paranaense de 

Energia, devido a sua grande capacidade de gerar caixa, sendo a maior empresa do 

Estado do Parana, e preocupada com estrategias para alcangar produgao de energia 

para atender ao seu mercado cativo, bern como voltada ao segmento de mercado 

livre, a ganhar novos clientes para fornecer seus servigos e alavancar resultados 
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economicos e financeiros e operacionais, que trarao beneffcios a sociedade como 

urn todo e dividendos satisfat6rios a seus acionistas. 

Vern apresentando resultados financeiros e economicos satisfat6rios, visto 

seus investimentos em programa de eficiencia energetica e do combate a 

inadimplencia e as elevadas perdas comerciais, cujas medidas de incentivo vao 

sendo normalizadas pela Agencia Nacional de Energia Eletrica - Aneel. 

Nos ultimos anos, observa-se a melhoria tambem dos indicadores de 

qualidade do servi<;o prestado pela Companhia Paranaense de Energia (DEC e 

FEC). 

0 crescimento populacional, pelo seu impacto direto no consumo das 

residencias, do setor comercial, servigos publicos, iluminagao publica e, 

indiretamente, no setor industrial. 

A evolugao da economia, pelo seu impacto geral sobre a renda e, 

conseqOentemente, sobre o consumo de energia eletrica nas diversas classes. 

A perspectiva de expansao e diversificagao da produgao dos setores 

industriais selecionados pela dimensao, enquanto consumidores de energia eletrica. 
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