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O SETOR  

O setor de energia elétrica tem 

particularidades operacionais que o 

diferencia dos demais, diferentemente de 

outros produtos, energia elétrica não pode 

ser armazenada de forma economicamente 

viável, implicando então numa dificuldade 

de se manter balanceada a oferta de acordo 

com a demanda. Para que seja possível 

manter o funcionamento da rede, composta 

pelos geradores, pelas linhas de transmissão 

e pelos distribuidores, são necessários 

grandes investimentos em infraestrutura.  

No Brasil a maior parte das unidades 

geradoras são usinas termelétricas, 

entretanto 74% da energia gerada no país 

vêm das hidrelétricas, incluindo então o 

fator climático na produção, em tempos de 

seca, por exemplo, os custos de geração 

aumentam e se torna mais difícil atender 

toda a demanda.  

Atualmente o setor vem sendo muito 

afetado por privatizações por parte do 

Governo Federal, no dia 07 de novembro foi 

publicado um decreto que regulamenta a 

privatização de distribuidoras de energia 

controladas pela União, estados e 

municípios e de transmissoras de energia 

controladas pela União. 

 

 

A EMPRESA 

A CELESC atua no setor elétrico 

desde 1955 e de 2006 em diante como 

Holding, sendo a responsável pela geração 

e distribuição da energia elétrica para mais 

de 2,8 milhões de unidades consumidoras, o 

que corresponde a 92% do território de 

Santa Catarina, além da cidade de Rio 

Negro no Paraná. 

Atualmente a CELESC é a 6ª maior 

distribuidora de energia elétrica brasileira 

em receita de fornecimento, 7ª em volume 

de energia distribuída e a 10ª em número de 

unidades consumidoras, distribuindo 

mensalmente 1,8 milhões de MWh.  

Seu acionista majoritário é o Estado 

de Santa Catarina, detentor de 50,2% de 

suas ações ordinárias, correspondente a 

20,2% do capital total, o que mesmo 

podendo ser um problema para os 

resultados da empresa, até hoje não foi 

registrado nenhum conflito de interesses. 

Concessões 

CELESC Geração S.A. – Atua na geração 

de energia elétrica, através de parque 

próprio e participação em empreendimentos 

em parcerias com investidores público e 

privados. A empresa possui suas concessões 

com vencimento ainda distante, sendo uma 

para 2018, 2033 e 2035 e as restantes se 

estendendo de 2039 adiante, estando a 
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maior parte em 2046 e 2047, tornando assim 

a rentabilidade da empresa para os 

próximos anos sustentável e atrativo para os 

investidores. 

Participações 

 SCGÁS – A CELESC possui 51% 

das ações ordinárias e 17% das 

ações totais. 

 Empresa Catarinense de 

Transmissão de Energia (ECTE) – 

A CELESC possui 31% da empresa. 

 Dona Francisca Energética S.A. 

(DFESA) – A CELESC possui de 

23% da empresa. 

 Companhia Catarinense de Água e 

Saneamento (CASAN) – A 

CELESC possui 15,5% da empresa. 

 Usina Hidrelétrica Cubatão S.A. – A 

CELESC possui 40% da empresa. 

Indicadores de mercado e financeiros 

A CELESC é uma empresa com 

fundamentos destacáveis dentro do setor de 

energia elétrica, apresentando bons 

indicadores em comparação com outros 

players do setor. Atualmente apresenta um 

valor de mercado de R$732.868.000 e um 

valor da firma de R$304.064.000, com um 

caixa líquido positivo de R$428.804.000. 

Seu Preço por valor patrimonial (P/VP) é de 

0,34, o que significa que o mercado está 

pagando um valor abaixo do patrimônio 

líquido da empresa, sendo inclusive um dos 

menores do setor. Outros indicadores 

comprovam que a ação está desvalorizada, 

destaques para o preço sobre lucro (P/L) de 

9,05, o preço sobre vendas (PSR) de 0,11 e 

o valor da empresa incluindo sua dívida 

liquida sobre o lucro antes de juros e 

impostos (EV/EBIT) de 0,98, os quais 

também estão entre os mais baixos do setor 

e demonstram que o mercado está 

subvalorizando a empresa.  

Apesar de um alto valor em caixa a 

companhia não realizou pagamento de 

dividendos no 3T17, cumprindo uma 

estratégia de manter um caixa sólido para 

investimentos futuros e quitações de 

dividas. Possui ainda bons indicadores no 

que tange o seu desempenho financeiro, 

tendo um retorno sobre o capital investido 

(ROIC) de 4,2%, retorno sobre patrimônio 

(ROE) de 3,8% e uma margem liquida de 

1,2%. Apesar de estes estarem abaixo de 

outros players importantes do setor como, 

AES Eletropaulo, AES Tiete e Cemig, são 

superiores a de empresas como Eletrobrás e 

Cesp. O que mostra também ao investidor 

que é uma empresa que consegue obter 

retorno, tanto nos investimentos com seu 

capital próprio quanto nos investimentos 

com capital de terceiros. 
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Fonte: Economatica – Elaboração própria. 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

A CELESC é uma das grandes 

empresas do setor elétrico com duas 

subsidiárias, a saber: a CELESC Geração 

S.A e a CELESC Distribuição S.A. Como 

dito anteriormente, empresa representa a 6ª 

maior receita em volume de produção de 

energia elétrica no Brasil, além de ser a 10ª 

maior fornecedora de energia do país. 

Sendo uma empresa de capital aberto, a 

empresa possui um acordo entre os 

acionistas desde 2005, que visa uma maior 

transparência e equidade nas suas tomadas 

de decisões. Cabe destacar que CELESC foi 

a primeira empresa a ser classificada do 

Nível 2 de Governança Corporativa, 

demonstrando que ela possui os quatro 

princípios básicos da Governança 

Corporativa: transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade 

corporativa.  

 Com relação a sua composição 

acionária, o Governo do Estado de Santa  

 

 

 

Catarina detém a maior número de ações 

50,2%, o que corresponde a 20,2% do 

capital total, sendo isto um aspecto de 

fragilidade. Afinal, sendo o Governo o 

empresário máximo numa estrutura 

macroeconômica, ele pode falhar na 

alocação dos recursos para promoção de um 

bem-estar social. Outro aspecto relevante é 

que a empresa sofre constantemente com as 

mudanças climáticas, principalmente em 

fases de secas, onde a falta de água acarreta 

um maior uso das termelétricas, e também 

uma diminuição na produção de energia a 

base da hidrelétrica. Com isso, há um 

aumento nas tarifas de energia, as quais nem 

sempre são devidamente repassadas à 

empresa. 

 Cabe ainda destacar que a CELESC 

é uma empresa de “ativo-intensiva”, ou 

seja, uma empresa cujo desempenho é 

mantido pela boa ou má gestão dos seus 

ativos, desta forma quanto melhor a firma 

souber gerenciar seus ativos, mais 

vantagem terá independentemente do 

cenário. Buscando tal otimização, a 

empresa tem realizado maiores 

Indicadores 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017

P/L -4,00 3,30 1,10 2,90 -62,40 10,70 4,80 9,05

P/VP 0,55 0,31 0,25 0,17 0,30 0,30 0,30 0,34

PSR 0,23 0,14 0,09 0,06 0,10 0,12 0,11 0,11

EV/EBIT -2,74 4,66 1,25 9,58 5,15 2,56 0,37 0,98

ROIC -7,46 4,90 14,01 3,59 -0,42 1,87 4,44 4,20

ROE -13,6 9,3 21,9 5,9 -0,5 3,0 6,9 3,80

Dividend yield 9,2 0 10,24 39,39 6,31 5,48 0 0,00

Divida/EBITDA 0,18 -0,19 -0,03 -0,21 1,63 -0,25 -0,11 -0,19

Tabela 1 – Principais indicadores 
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investimentos serão na diversificação da 

matriz energética com o uso de energias 

renováveis, como a eólica e a energia solar, 

 

Fonte: Elaboração própria. 

DESEMPENHO OPERACIONAL 

A CELESC possui sua operação nos 

mercados de geração, transmissão e 

distribuição de energia, atuando como 

holding, com operação própria e 

participações em outras empresas, levando 

energia para mais de 2,8 milhões de 

unidades consumidoras localizadas em 264 

municípios catarinenses (92% do território 

do estado) e em Rio Negro, no Paraná. 

Também atua na comercialização e 

distribuição de gás canalizado, com 100% 

das concessões no território catarinense, 

comercializando e distribuindo diariamente 

1,8 milhões de metros cúbicos para 8,9 mil 

clientes. 

 Através de sua participação na 

Companhia Catarinense de Água e 

Saneamento, no qual possuem 15,48% do 

aumentando assim a sua capacidade de 

geração. 

 

 

 

 

Capital Social total, a CELESC explora os 

serviços de abastecimento e saneamento de 

água potável, atuando em 201 municípios 

de Santa Catarina e 1 no Paraná, atendendo 

2,5 milhões de consumidores com água 

potável e 319 mil com coleta, tratamento e 

destino final do esgoto sanitário. 

DESEMPENHO FINANCEIRO 

Resultados e Geração de Caixa  

Apesar de nos últimos anos o setor 

elétrico não tenha passado por bons 

momentos, a CELESC conseguiu um 

pequeno crescimento na sua Receita 

Líquida em 38% no período 2012-2016, em 

contraponto ao custo dos serviços vendidos, 

que aumentou somente 22,7%. Entretanto, 

mesmo com o aumento da receita, a 

companhia apresentou queda do seu lucro 

Pontos fortes Pontos fracos

Tem a 6ª maior receita do setor

Forte presença nas áreas de distribuição e geração de energia

Possui acordo entre os acionistas Não repassa totalmente seus custos ao consumidor final

Nível 2 de governança corporativa

Oportunidades Ameaças

Ampliação da utilização de fontes renováveis não hídricas Não renovação das concessões por parte do governo 

Uso da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) Políticas governamentais de redução das tarifas

Uso da geração nuclear de energia elétrica Mudanças climáticas

Entraves ambientais

Tem como acionista majoritário o governo do estado de Santa 

Catarina

Figura 1 – Matriz SWOT 
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líquido neste período. O que explica isso é 

o alto nível de alavancagem financeira que 

a empresa vem apresentando: sua despesa 

financeira cresceu 224,5%, sendo que sua 

receita financeira aumentou somente 31%. 

Pelo Balanço Patrimonial podemos 

constatar que os financiamentos de longo 

prazo aumentaram em 238% e os de curto 

prazo aumentaram 64%. 

A geração operacional da empresa, 

o EBITDA manteve-se praticamente 

constante no período, com exceção em 

2012, que foi negativo. 

Gráfico 1 – Resultados CELESC de 

2012 a 2016 (milhares) 

 

Fonte: Resultados divulgados pela própria empresa – Elaboração 

própria. 

Estrutura da Dívida 

Mesmo com alguns empréstimos 

tendo juros relativamente altos, como os 

bancários que somam um valor de R$106,9 

milhões a juros de 110% a 121,5% do CDI 

ao ano e debêntures que somam R$304,7 

milhões a CDI + 1,30%, a empresa possui 

hoje R$ 965 milhões em caixa, o que deixa 

sua dívida líquida em R$ 428,8 milhões 

negativo, sinalizando que a empresa possui 

caixa líquido positivo.  

O custo médio da dívida financeira 

total da CELESC é de 10,19% (ano), sendo 

10,81% a.a. o custo médio da dívida 

atrelada ao CDI e 6,54% a.a. a dívida pré-

fixada, estando em linha com a média do 

mercado. 

Gráfico 2 – Empréstimos e 

Financiamentos – Cronograma de 

vencimentos 

 

Fonte: Resultados divulgados pela própria empresa – Elaboração 

própria. 

Investimentos 

Entre 2012 e 2016 a CELESC 

investiu um montante de 1,98 bilhões de 

reais. Segundo o relatório de resultados da 

empresa, os investimentos na rede de 

distribuição buscam atender a melhora 

contínua dos indicadores de qualidade 

(DEC e FEC) firmados no contrato de 

renovação da concessão.  

Para este ano o orçamento aprovado 

é de 325 milhões de reais, sendo 281 

milhões para Sistemas de Distribuição 

(RAB) e 43 milhões para Instalações Gerais 
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e Veículos. Abaixo a evolução do CAPEX 

nos últimos anos e sua composição no 

terceiro trimestre de 2017, divulgado pela 

empresa em seu relatório de resultados no 

3T17. 

Gráfico 3 – CAPEX CELESC 

 

Fonte: Resultados divulgados pela própria empresa – Elaboração 

própria. 

Perspectivas 

Até o terceiro trimestre deste ano a 

CELESC já apresentou um Lucro Líquido 

de 61,5 milhões e um EBITDA de 435 

milhões de reais, configurando um aumento 

de 310% e 178% respectivamente, 

comparando com o mesmo período do ano 

passado. Estes resultados podem ser 

explicados pelo aumento na receita 

operacional líquida da companhia em 16%. 

Estes números parecem indicar uma leve 

retomada de crescimento para a empresa e 

para o setor energético.  

O setor de energia é considerado 

estratégico no Brasil e a CELESC se 

beneficia no longo prazo com uma maior 

previsibilidade de receita em relação às 

empresas de outros setores. Acreditamos no 

potencial de crescimento dos resultados da 

companhia para os próximos anos, desde 

que não haja intervenções abruptas do 

governo no modelo de gestão das empresas 

de energia. Desta forma, estimamos um 

preço alvo de R$ 30,43. 

Figura 2 – Determinação do Preço Alvo 

 

Fonte: Economatica. 

COMPARAÇÃO COM DEMAIS 

PLAYERS DO SETOR 

 Como visto, o setor elétrico 

brasileiro tem como uma de suas 

características a coexistência de empresas 

público e privadas, sendo que, dentre as 

empresas de capital aberto, os principais 

agentes são AES Eletropaulo, AES Tiete, 

Cemig, Cesp, Copel, Eletrobrás e Engie. A 

CELESC, apesar de não estar entre as 

maiores empresas do setor, tem forte 

atuação no estado de Santa Catarina e boa 

atratividade devido aos bons fundamentos e 

à consistência de seus resultados.  

Desta forma, vale a comparação 

desta com os principais players do 

segmento. Tal comparação pode ser feita 

entre alguns dos principais indicadores 

financeiros, Preço/Lucro (P/L), Preço/Valor 
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Patrimonial (P/VPA), Crescimento da 

Receita Líquida nos últimos cinco anos e 

Dívida Bruta/Patrimônio Líquido (Tabela 

2), e entre alguns dos resultados 

apresentados durante os exercícios de 2012 

a 2016 e os dois primeiros trimestres de 

2017 (Tabela 3).  

Com isso, constatou-se que apesar 

de apresentar resultados financeiros 

inferiores aos apresentados por maior parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dos principais players, quando o foco é o 

mercado financeiro a CELESC se comporta 

como uma das grandes, se sobressaindo 

diante as demais empresas, apresentando 

bom potencial de mercado e de valorização 

futura. Cabe ainda ressaltar que no último 

ano (14/11/2016 a 10/11/2017) a ação da 

CELESC (CLSC4) apresentou boa 

valorização frente as demais firmas. 

Fonte: Fundamentus – Elaboração própria. 

 

Tabela 2 – Comparativo dos Indicadores 

Financeiros 

Empresa P/L P/VPA

Crescimento da 

receita líquida nos 

últimos 5 anos

Dívida 

bruta/ptrimônio 

líquido

Valorização/Desvalorização no 

último ano

AES ELETROPAULO 18,84 0,92 8,90% 1,22 89,49%

AES TIETE 15,19 3,28 -36,60% 2,31 7,77%

CELESC 5,19 0,36 8,30% 0,28 42,54%

CEMIG 14,00 0,64 4,10% 1,09 17,36%

CESP -96,89 0,56 -24,50% 0,06 -12,95%

COPEL 17,15 0,43 9,60% 0,62 -13,68%

ELETROBRÁS -7,31 0,59 8,40% 1,03 -9,92%

ENGIE 13,35 3,62 4,70% 0,49 27,18%
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Tabela 3 – Comparativo dos Resultados 

 

Fonte: Demonstração de resultados divulgados pelas próprias empresas – Elaboração própria. 

 

Empresa Resultado 2012 2013 2014 2015 2016 1T2017 2T2017

Receita líquida - - 10.013.600.000 13.056.600.000 10.857.400.000 2.655.800.000 2.751.800.000

Despesas financeiras - - -486.600.000 -663.000.000 -698.600.000 -167.500.000 -146.200.000

Lucro líquido - - -131.700.000 101.100.000 21.000.000 12.600.000 31.400.000

Receita líquida - - 3.205.007.000 2.625.821.000 1.561.348.000 403.166.000 399.391.000

Despesas financeiras - - -118.466.000 -192.010.000 -231.794.000 -52.425.000 -48.773.000

Lucro líquido - - 449.344.000 803.316.000 358.533.000 126.000.000 90.978.000

Receita líquida 4.414.979 4.872.377 6.246.243 6.865.530 6.108.740 1.539.203 1.653.017

Despesas financeiras -150.347 -116.185 -193.705 -337.066 -487.933 -64.140 -239.857

Lucro líquido -255.729 198.874 513.055 130.674 -9.817 101.656 -99.442

Receita líquida 14.137.358.000 14.627.280.000 19.539.578.000 21.867.842.000 18.772.656.000 4.812.930.000 5.205.029.000

Despesas financeiras -1.298.624.000 -1.195.518.000 -1.704.376.000 -2.212.542.000 -2.486.213.000 -572.637.000 -510.564.000

Lucro líquido 4.271.685.000 3.103.855.000 3.136.903.000 2.469.003.000 334.754.000 342.734.000 138.114.000

Receita líquida 3.354.005 3.904.102 4.818.442 2.950.982 1.668.590 362.341 357.505

Despesas financeiras -223.578 -198.901 -151.645 -68.443 -29.031 -9.281 -9.187

Lucro líquido 234.213 -195.346 560.140 -61.357 305.095 62.574 56.800

Receita líquida 8.493.252.000 9.180.214.000 13.918.517.000 14.945.844.000 13.224.148.000 3.297.011.000 3.173.229.000

Despesas financeiras -674.971.000 -372.052.000 -571.386.000 -1.098.298.000 -1.462.297.000 -319.608.000 -397.470.000

Lucro líquido 726.520.000 1.101.435.000 1.335.615.000 1.265.551.000 947.790.000 417.270.000 150.981.000

Receita líquida 39.538.900.000 28.186.400.000 30.244.900 32.588.800 60.748.900 8.968.800 9.094.100

Despesas financeiras -3.702.900.000 -3.446.400.000 -4.511.100.000 -19.651.300.000 -17.152.700.000 -3.122.200.000 -3.292.800.000

Lucro líquido -6.925.700.000 -6.291.400.000 -2.962.500.000 -14.953.700.000 3.513.300.000 1.378.200.000 344.100.000

Receita líquida 4.912.499 5.568.658 6.472.496 6.512.037 6.442.371 1.605.912 1.681.943

Despesas financeiras -541.175 -568.180 -552.709 -751.428 -752.765 -134.622 -69.481

Lucro líquido 1.490.880 1.436.747 1.383.105 1.501.303 1.548.301 450.695 491.147

ELETROBRÁS

ENGIE

CELESC

AES ELETROPAULO

AES TIETE

CEMIG

CESP

COPEL


