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AVISOS 

Este documento não representa sugestão formal de compra do ativo. Trata-se de 

uma análise econômica e financeira exploratória destinada à educação financeira 

de nossos clientes e alunos. 

 

Recomendamos o estudo, cautela e disciplina antes de tomar qualquer decisão de 

investimento. 

 

Os resultados apresentados são projetados com base em estudos estatísticos e nas 

informações prestadas pela empresa e existe a possibilidade dos resultados 

estimados não se confirmarem. 

 

Não compartilhe esse documento em todo ou em partes. Os conteúdos estão 

protegidos por direitos autorais constituindo crime o compartilhamento, 

facilitação de acesso, cópia ou comercialização deste conteúdo. 
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1. O que é a EDP Brasil? 

A EDP Brasil é uma holding de investimentos focada no mercado de energia 

elétrica. A empresa atua nos segmentos de geração, transmissão, distribuição, 

comercialização e serviços de energia e é controlada pela EDP Portugal uma das 

principais operadoras européias do setor de energia.  

No segmento de geração, possui cerca de 2,9 GW de capacidade instalada de 

energia em 6 estados diferentes, operando usinas hidrelétricas e termelétricas. No 

segmento de distribuição atua como controlada direta de duas distribuidoras nos 

Estados de SP (antiga Bandeirante), ES (Escelsa) e recentemente realizou aquisição 

minoritária na Celesc (distribuidora estatal de energia em SC).  

No segmento de Transmissão, a Companhia iniciou sua atuação em 2016 e possui 5 

projetos, totalizando 1.297 km de extensão.  

No segmento de Serviços, através da EDP Grid, presta serviços técnicos e 

comerciais, incluindo sistemas de transmissão, distribuição e manutenção para 

clientes corporativos, projetos de eficiência energética e geração distribuída 

fotovoltaica. 

 

Fonte: Apresentação Institucional EDP Energias do Brasil 
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2. Histórico da Empresa 

1996: Iniciam-se as operações do Grupo EDP no Brasil. 

1998: Aquisição do controle da Bandeirante Energia, em conjunto com a CPFL, no 

âmbito do processo de desestatização do setor elétrico paulista. 

1999: Aquisição de participação direta e indireta na Iven, veículo controlador da 

Escelsa e da Enersul. 

2002: Hidrelétrica Lajeado entra em operação plena, com potência de 902,5 MW. 

2005: O nome da empresa passa a ser EDP Energias do Brasil. Companhia abre o 

capital mediante oferta pública de ações no Novo Mercado da BM&F. 

2006: Obras do aproveitamento hidrelétrico Peixe Angical, no Estado de 

Tocantins, chegam ao final, com a entrada em operação do primeiro conjunto 

gerador da usina. 

2008: EDP Energias do Brasil conclui troca de ativos com Grupo Rede adicionando 

653 MW à sua capacidade instalada, ao assumir 73% do capital votante da 

Investco, empresa que opera a Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães 

(Lajeado), localizada no Rio Tocantins, e, cede ao Grupo Rede a distribuidora 

Enersul. 

2012: Em 01 de Dezembro de 2012, a Usina Termelétrica Porto do Pecém I recebe 

autorização da ANEEL para iniciar a operação comercial da primeira unidade 

geradora, com capacidade instalada de 360 MW. Sendo a EDP Energias do Brasil 

detentora de 50% do projeto. 

Em 14 de dezembro de 2012, a EDP Energias do Brasil vence no leilão A-5, 

realizado pela ANEEL, a concessão da Central Hídrica de Cachoeira Caldeirão que 

será construída no Estado do Amapá, no rio Araguari. 

2014: UHE Jari entra em operação comercial com 3,5 meses de antecedência, 

assinou acordo de Compra de Ações com a Eneva, com objetivo de adquirir os 50% 
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remanescentes do capital total votante da UTE Pecém I (operação sujeita 

aprovação). 

2016: Conclusão da Venda da Pantanal Energética, UHE Cachoeira Caldeirão entra 

em operação comercial com 8 meses de antecedência, Conclusão do Aumento de 

Capital no total de R$ 1,5 bilhão no dia 11 de julho de 2016, EDP vence o Lote 24 na 

2ª etapa do Leilão de Transmissão 013/2015 

2017: EDP venceu os Lotes 7,11,18 e 21 do Leilão de Transmissão 05/2016, assina 

acordo de Compra de Ações com da Celesc, Entrada em operação comercial da 

UG01 da UHE São Manoel, com 4 meses de antecedência. 

2018: Entrada em operação comercial das UGs 02 e 03 da UHE São Manoel. 

 

 

Fonte: Apresentação Institucional EDP 
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3. Estrutura Societária 

A empresa é uma companhia de sociedade mista. As ações ENBR3 estão listadas no 

Novo Mercado da B3, são todas ações ON (com direito a voto) com 100% de Tag-

Along. 

 

Fonte: Site EDP Energias do Brasil 

A empresa possui um total de 683.509.869 ações em seu capital social, sendo 

distribuídas da seguinte forma: 

• 48,7% no Novo Mercado da Bolsa de São Paulo (B3); 

 

• 51,2% com a EDP Portugal, um grupo energético integrado que atua em 

mais de 14 países, uma das principais operadoras europeias atuando nos 

segmentos de Geração, Distribuição, Comercialização, Transmissão e 

Serviços de Energia Elétrica. 

 

 

 

 



7 
 

4. EDP no setor de Energia 

Aproximadamente 58% do EBITDA da EDP Brasil é proveniente do segmento de 

geração (hídrica e térmica). A linha de negócio de distribuição representa 34% do 

EBITDA. Uma das vantagens da EDP Brasil é que ela possui um portfólio 

balanceado com fontes de receitas diversificadas.  

A seguir segue algumas vantagens de cada linha de negócio: 

• Geração: Contratos de longo prazo. 20 anos ou mais e reajustados a inflação. 

• Transmissão: receita fixa e com indexação a inflação, sem risco de volume, 

sendo remunerada pela disponibilidade de seus ativos. 

• Distribuição: crescimento de mercado (exposição a economia), indexação a 

inflação. 

• Comercialização: crescimento de mercado, com receita não regulada. 

 

Fonte: Apresentação Institucional EDP 

 

Na figura acima observamos as expectativas de crescimento em cada linha de 

negócio da EDP BR, nos últimos leilões a empresa adquiriu cerca de 5 lotes de 

transmissão que entrarão em operação em 2020/2021, o primeiro lote já foi 

entregue e todos os outros encontram-se dentro do prazo. O crescimento 

expressivo de EBITDA é na linha de negócio em transmissão de energia, que possui 

forte resiliência e previsibilidade na geração de caixa. 
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5. Ativos da EDP Brasil 

Geração  

Usinas Hidrelétricas - Ao longo dos últimos anos a empresa desinvestiu das suas 

usinas PCHs e atualmente está focando na operação das hidrelétricas de maior 

porte e em Pecém. 

Usinas 
Capacidade 

instalada 
Prazo da 

Concessão 
Início de 
Operação Localização Participação 

UHE 
ENERPEIXE 498,8 MW Nov/36 2006 TO 60% 

UHE 
ENERGEST 198 MW Jul/25 1974 ES 100% 

UHE 
LAJEADO 902,5 MW Jan/33 2001 TO 73% 
UHE JARI 393 MW Dez/44 2015 PA/AP 50% 

UHE 
CACHOEIRA 

CALDE. 219 MW Dez/48 2017 AP 50% 
UHE SÃO 
MANOEL 424,5 MW Abr/49 2018 MG/PA 33% 

Fonte: Elaboração propria 

Usinas Termoelétricas - Conforme anunciado recentemente pela matriz europeia, 

a meta de longo prazo é realizar uma “descarbonização” total na sua base de ativos 

(ou seja, só produzir energia limpa). Por isso até 2030 essa usina deve ser vendida. 

A seguir podemos observar a participação de cada fonte na matriz de geração da 

companhia. 

Usinas Cap. instalada 
Prazo da 

Concessão Início de Oper. Localização Participação 

UTE 
PECEM 720,3 MW JUL/43 2012 CE 100% 

 
 

 
Fonte: Site Institucional EDP Brasil 
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Segundo dados recentes do ONS1 mais de 60% das usinas em construção no país 

são entregues com atraso. Enquanto isso a EDP Brasil conseguiu os seguintes 

feitos: 

• UHE JARI entregue com 3,5 meses de antecedência. 

• UHE Cachoeira do Caldeirão com 8 meses de antecedência. 

• UHE São Manoel com 4 meses de antecipação. 

• A ANEEL considerou Lajeado a melhor usina do país em 2018.   

• EDP Brasil está focando na operação de usinas de médio porte, que possuam 

capacidade instalada entre 100 e 1000 MW. 

 

• Transmissão 

Os benefícios de investir no segmento de transmissão estão descritos na figura 

abaixo: 

 
Fonte: Apresentação Institucional EDP Brasil 

 

                                                           
1 Boletim de Planejamento da Operação Eletroenergética – Análise Preliminar da FCF para o mês de 
março/2019 
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Além das vantagens apresentadas na figura acima, podemos adicionar alguns 

pontos: 

• O baixo risco ambiental 

• Sinergia com outros ativos existentes (distribuição e geração 

principalmente). 

O primeiro lote localizado no estado do Espirito Santo, entrou em operação no final 

de dezembro, com cerca de 20 meses de antecipação em relação ao cronograma do 

regulador. 

 
Fonte: Apresentação EDP Brasil EVENTO UBS 

A companhia possui metas de entrega antecipada de todos os seus projetos, metas 

que caso se concretize de fato trará maiores retornos pra ação (tendo em vista que 

com a entrada antecipada a empresa já começa a receber a RAP). 

• Distribuição  

EDP São Paulo 

• 28 cidades. 

• 9.600 km ² de área de concessão 

• Quase 2 milhões de clientes 

• Revisão tarifária: Out/2019, ocorrendo de 4 em 4 anos. 

• Volume de energia distribuída de 15,2 TWh em 2018. 
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• Estimamos uma RAB2 próxima de R$ 2,2 bilhões. 

• Investimento de 2x maior que a depreciação dos ativos, expandindo assim a 

base. 

A figura abaixo mostra o volume de energia distribuída na EDP São Paulo nos 

últimos 06 anos e nossa projeção para o ano de 2019. 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

O mercado de energia sofreu uma forte redução no auge da crise econômica. O 

setor industrial foi o mais afetado e o consumo de energia nessa classe setorial 

ainda demonstra tímidos sinais de recuperação, esboçando melhora para o ano de 

2019. Em cinza nosso cenário projetado para o ano de 2019, um crescimento 

médio de 2,2% no consumo. 

                                                           
2 Regulatory Asset Base, ou Base de ativos regulatória 
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Fonte: Release do 4T18 da EDP Brasil  

Os indicadores operacionais DEC3e FEC4 servem como métrica operacional de 

qualidade na prestação de serviços da companhia. As metas Regulatórias para o 

ano de 2018 na EDP SP eram de: DEC 7,94 e FEC 6,24. Como os resultados 

reportados estão abaixo dos níveis estipulados pelo regulador, podemos inferir 

que a subsidiaria está sendo eficiente por essa métrica. 

 

Fonte: Release EDP Brasil 4T18 

Ao longo do último ano o nível de perdas na concessão caiu cerca de 1,09 p.p, 

reflexo do resultado no investimento em ações de combate a perdas, 

especificamente na substituição de medidores, instalação de rede especial, painéis 

de medição blindados e monitorados e telemedição, bem como em ações de 

inspeção contra irregularidades. 

                                                           
3 DEC = Duração Equivalente de Interrupção (de energia). 
4 FEC = Frequência Equivalente de Interrupção (de energia). 
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A figura abaixo é sobre o indicador PECLD5 que demonstra o baixo nível de 

inadimplência (expresso em termos de receita bruta), um patamar confortável e 

bem abaixo da média nacional. 

 
Fonte: Release EDP Brasil 4T18 e Elaboração Própria  

 

EDP Espirito Santo 

• 70 cidades. 

• 41.200 km ² de área de concessão. 

• 1,6 milhões de clientes. 

• Revisão tarifária: Ago/2019, ocorrendo a cada 3 anos. 

Volume de energia distribuída de 9,8 TWh em 2018. 
 

 
Fonte: Elaboração Própria 

                                                           
5 PECLD – Perda Estimada em Créditos de Liquidação Duvidosa e Inadimplência. 
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O mercado de energia no ES (seguindo o exemplo do mercado paulista) também 

sofreu uma forte redução no auge da crise econômica. Para esse ano temos um 

cenário projetado com crescimento médio de 1,9% no consumo.  

A figura abaixo ilustra os indicadores DEC e FEC da EDP Espírito Santo. 

 
Fonte: Apresentação Institucional EDP Brasil 

 

Em relação aos indicadores operacionais DEC e FEC, as metas Regulatórias para o 

ano de 2018 na EDP ES eram de DEC 9,73 e FEC 7,27. Os resultados reportados 

mais uma vez estão abaixo dos níveis estipulados pelo regulador (o que é positivo). 

Logo a subsidiária está prestando um bom serviço segundo essa métrica. 

 
Fonte: Apresentação Institucional EDP Brasil 

 

Ao longo do último ano o nível de perdas na concessão caiu cerca de 0,79 p.p, 

reflexo do resultado no investimento em ações de combate a perdas, dessa forma a 
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companhia conseguiu pôr fim no último trimestre do ano estar abaixo do patamar 

regulatório. 

A figura abaixo é sobre o indicador PECLD6 que demonstra o baixo nível de 

inadimplência no ES (expresso em termos de receita bruta), um patamar 

confortável e bem abaixo da média nacional. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Os níveis de inadimplência se mantiveram em patamares elevados nos últimos 

anos, resultado que foi prejudicado pelo fraco desempenho dos setores Rural e 

Industrial. 

CELESC  

A Celesc é uma estatal integrada que atua na concessão de Santa Catarina, atuando 

nos segmentos de distribuição, geração, transmissão e participações minoritárias 

em negócios locais como distribuição de gás e saneamento básico. 

Qual Potencial na Concessão? 

• 264 cidades. 

• 4° maior rendimento domiciliar per capta do Brasil. 

• 2,8 milhões de clientes. 

• 3° maior IDH do Brasil. 

• Crescimento médio do PIB/capta de 4,8% entre 2013 e 2016 

                                                           
6 PECLD – Perda Estimada em Créditos de Liquidação Duvidosa e Inadimplência. 
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• Expansão para uma nova geografia com ambiente de negócios favorável e 

crescimento de mercado. 

• Novas oportunidades de investimento através da presença no estado. 

• Disciplina na alocação de capital, adquiriu a participação na Celesc a 

múltiplos baixos. 

Na nossa visão o Deal7(a compra) da Celesc foi bastante positiva. A EDP adquiriu 

uma participação de 23,6% na Celesc e temos uma percepção que a qualidade nas 

escolhas de alocação de capital da EDP está melhorando.  

Um dos principais motivos para o valuation barato da ENBR3 é justamente o seu 

histórico (passado) desfavorável de alocação de capital. 

No passado a empresa realizou aquisições com baixos retornos como algumas 

usinas hídricas (Pecém é um exemplo). Mas nós entendemos que eram outros 

gestores. Hoje existe uma melhora significativa na disciplina de capital, não só 

a aquisição da Celesc, vale mencionar os lotes de transmissão adquiridos como  

bons exemplos de boa alocação de capital. 

Destacamos que uma privatização da CELESC não é o cenário mais provável 

neste momento. Apesar de ter um acordo de acionistas, vemos poucos motivos 

para esperar mudanças radicais na Celesc. Nós também não temos nenhuma 

indicação clara de que uma privatização está sendo considerada pelo governo local 

neste momento.  

E caso governo tente avançar com uma agenda de privatização, nós acreditamos 

que haveria alguns jogadores interessados com taxas de atratividade 

potencialmente mais baixas que a EDP, ou mesmo com capacidade de entrega mais 

agressiva (CPFL, Enel, Energisa e Equatorial). 

 

 

 
                                                           
7 Deal = Negócio (compra da CELESC pela EDP) 
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Onde a EDP poderia extrair valor dentro da Celesc? 

A área mais relevante da CELESC é o segmento de Distribuição. Iremos analisar 

agora a qualidade deste serviço: 

 

 

Fonte: Apresentação Institucional Celesc 

 

Analisando os indicadores DEC e FEC podemos observar que a Celesc está 

operando em níveis bem abaixo dos níveis mínimos exigidos pelo órgão 

regulador. Isso é bom, pois quando menor DEC e FEC melhor. Esses dados 

reforçam a qualidade do serviço de distribuição da CELESC. 

Analisando na figura a seguir, que nos mostra o nível de perdas regulatórias, 

podemos perceber que os números de perdas da CELESC estão acima do nível 

de perdas exigidos pela agência reguladora. Apesar de ser algo negativo pode 

haver aí um foco de geração de valor para a companhia. Evidentemente, a 
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companhia deve se proativa na implementação de ações focadas na redução de 

perdas. 

 
Fonte: Apresentação Institucional Celesc 

As perdas técnicas (inerentes ao transporte da energia elétrica na rede) estão 

próximas do nível regulatório (6,07% vs 6,02% no regulatório), porém as perdas 

não técnicas (perdas ligadas a furtos de energia, desvios diretos da rede) estão 

atualmente muito acima: em 2,65% enquanto o nível regulatório determina 1,4% 

 
Fonte: Apresentação Institucional Celesc 

 

O gráfico acima expressa a melhora nos custos operacionais da distribuidora ao 

longo dos últimos anos. Ele mostra, em termos percentuais, o GAP (diferença) 

entre os gastos de PMSO (Pessoal, Material Serviço e Outros) da Distribuidora da 

CELESC  e o nível considerado ideal pelo órgão regulador.  Quanto menos o GAP 

melhor. Até o último trimestre divulgado o GAP era de apenas 5%. Acreditamos 

que em um cenário otimista a companhia poderá ficar abaixo do nível regulatório. 
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6. OPA na EDP? 

A China Three Gorges (CTG) companhia multinacional do segmento de energia fez 

uma OPA (fora do Brasil) para comprar a totalidade das ações da EDP Portugal 

(controladora da EDP Energia do Brasil). Abaixo vemos a estrutura acionaria atual 

da EDP Portugal: 

 

Fonte: Apresentação Institucional EDP  

 

A OPA foi oferecida a preços de € 3,26, valor extremamente baixo na visão dos 

acionistas minoritárias da controladora portuguesa. Como a EDP opera em 

múltiplos territórios (Além do Brasil, Europa, América do Norte e Central) a oferta 

depende da aprovação de vários reguladores. Já temos sinais claros de vetos por 

alguns inclusive, o mercado e a EDP Brasil estão céticos com relação a essas 

aprovações. 

Recentemente o Fundo Elliot que possui 2,3% de participação na controladora EDP 

Portugal (também representado na figura acima), apresentou uma proposta para o 

conselho afim de tentar otimizar o portfólio da EDP, via redução de divida e mais 

foco no “core business”. A proposta destaca a venda da participação no grupo 

EDP Brasil. 
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Atualmente a EDP possui cerca de 51% da EDP Brasil e sua participação 

poderia ser vendida com um prêmio de controle significativo em relação ao 

valor atual de negociação, as fusões e aquisições no setor estão saindo a 

múltiplos excessivamente atrativos, tendo em vista a procura considerável por 

esse tipo de plataforma. Vemos com bons olhos essa possibilidade. 

Acreditamos que caso essa proposta fosse de fato acatada a ENBR3 poderia 

destravar rapidamente o valor represado em seus ativos, valor que tem sido 

subavaliado pelo mercado durante anos devido a ineficiência de gestão da 

EDP.  
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7. Resultados  

Analisando os balanços da EDP Brasil podemos constatar as vantagens que ela 

possui por ser uma empresa integrada (geração + transmissão + distribuição). 

Esse fato lhe deu certa vantagem para passar pela crise econômica de 2015 e 2016 

- que afetou fortemente as distribuidoras - e a crise hídrica recente - que 

prejudicou algumas geradoras do setor. 

A receita da companhia possui um histórico crescente de valorização, atingindo 

uma taxa média de 13% ao ano, ao longo da ultima década.  

Projetamos para 2019 uma receita liquida consolidada de aproximadamente R$ 

14,1 bilhões, um crescimento de 2% sobre o ano de 2018 (estamos sendo bem 

conservadores nesta avaliação). 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Na figura abaixo vemos o EBIT8 um indicador do resultado operacional da 

empresa. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Ao longo da ultima década a taxa média de crescimento do EBIT foi de 6,7% a.a. 

Projetamos para 2019 um EBIT de aproximadamente R$ 2,37 Bilhões, o que 

representa um aumento médio de 9,7% vs 2017.   

Por fim, abaixo o gráfico do Lucro Líquido. Perceba que a empresa teve LL positivo 

em todos os últimos 10 anos. Mostrando a resiliência dos seus resultados. 

Projetamos para 2019 um Lucro líquido ajustado de aproximadamente R$ 1,1 

Bilhão. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

                                                           
 
8 EBIT = Earnings before Interest Taxes = Lucro antes de juros e impostos. 
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8. Proventos 

A atual política de dividendos da EDP Brasil prevê a distribuição de dividendos aos 

acionistas de pelo menor 25% do lucro líquido da Companhia, de acordo com os 

termos da legislação societária. 

A Companhia poderá distribuir dividendos ou juros sobre o capital em montante 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do seu lucro líquido ajustado em qualquer 

exercício. 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 

A empresa possui um sólido histórico de distribuição de proventos, calculamos que 

ao longo dos últimos 14 anos o lucro por ação cresceu a uma taxa média de 7,4% 

ao ano, reforçando nossa visão de que a empresa pode ser considerada um case 

relevante de dividendos. 

Assumindo que em 2019 a EDP Brasil distribua 50% de Payout (PY) 

projetamos um Dividen Yield (DY) próximo de 5,1% nos preços correntes 

(R$ 17,15) e um LPA de R$ 1,34. 
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9. Valuation 

Cenário 1 - Pessimista: 

Premissa: Piora nas condições macroeconômicas do Brasil faz as curvas de juros 

chegar a patamares mais elevados 6% real (próximos a níveis da greve dos 

caminhoneiros). 

Nesse cenário o preço justo da ENBR3 seria R$ 18,70. Nosso preço é baseado na 

metodologia de fluxo de caixa descontado, nesse cenário usando uma taxa de 

desconto de 10% real e nenhuma geração de valor com a aquisição da Celesc. 

Cenário 2 – Base: 

Premissa: As premissas macroeconômicas estão em linha com as projeções do 

mercado não dando benefício da dúvida de eventuais aprovações de reformas 

(melhoras nas condições macros) ou agravamento circunstancial das condições 

financeiras internacionais. 

O preço justo da ENBR3 seria R$ 22,00.  Nosso alvo é baseado na metodologia de 

fluxo de caixa descontado, nesse cenário usando uma taxa de desconto de 8,75% 

real (conforme figura abaixo). 

 

Fonte: Elaboração Própria (cotação do dia 29/03/19) 
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Cenário 3 – Otimista: 

Premissa: Como premissas macroeconômicas mostramos um otimismo em 

relação as reformas apresentadas governo e uma leve melhora nas condições 

macroeconômicas nacionais, além de uma melhora de execução nas unidades de 

negócio da companhia, principalmente da CELESC. Nesse cenário o preço alvo da 

ENBR3 seria R$ 27,70 o ativo uma valorização de 60%. Nosso alvo é baseado na 

metodologia de fluxo de caixa descontado, nesse cenário usando uma taxa de 

desconto de 7,5% real. 
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10.  Múltiplo Comparáveis  

10.1. P/L (P/E EM INGLÊS) 

Olhando a figura abaixo vemos uma comparação de múltiplos entre a EDP Brasil e 

alguns pares do setor. OBS: Múltiplo de Energisa está desajustado por conta da 

composição de Units, projetamos algo próximo de 19x projetado para 2019. 

Ajustando a base, a média de P/L entre os pares é de 12,2x. EDP Brasil está abaixo 

da média do setor. 

 
Fonte: Bloomberg (cotação dia 08/03/19) 

10.2. ENTREPISE VALUE/EBITDA (EV/EBITDA) 

O indicador EV/EBITDA (Valor da Empresa/EBITDA) indicador de preço muito 

usado, pois nos permite comparar empresas com diferentes estruturas de capital e 

tributação, em diferentes mercados, é um indicador muito utilizado em Fusões e 

Aquisições (M&A). 

 
Fonte: Bloomberg (cotação dia 22/03/19) 
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A figura anterior aponta dados de EV/EBITDA do “Consenso do Mercado” para 

algumas empresas de energia elétrica nacionais. Na comparação podemos 

observar que a média do EV/EBITDA das empresas comparáveis está 

atualmente em 7,0x. A EDP possui múltiplo próximo de 6,6x, o mais descontado 

entre as empresas privadas (Ex-Light). 

10.3. PREÇO/VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (P/BV EM INGLÊS)  

O indicador P/VPA mostra por quantas vezes a ação está sendo negociada em 

relação ao seu valor patrimonial por ação. 

Mais uma vez analisando o múltiplo acima P/BV (P/VPA) vemos ENBR3 com um 

desconto relevante as empresas privadas (CPFL, Equatorial, Light). 

 
Fonte: Bloomberg (cotação dia 08/03/19) 

OBS: Múltiplo de Energisa está desajustado por conta da composição de Units, 

projetamos algo próximo de 3,2x projetado para 2019. Ajustando a base, a média 

de P/VPA entre os pares é de 1,86x. EDP Brasil está abaixo da média do setor, além 

disso está abaixo da média histórica em todos os múltiplos conforme pode ser 

observado na figura abaixo. 

 
Fonte: Bloomberg (cotação dia 08/03/19) 
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11. O que o mercado pensa da EDP Brasil?  

O preço médio projetado pelos principais agentes de mercado para a ENBR3 é de 

R$ 18,58.  

Os analistas mais otimistas projetam a ação na faixa dos R$ 23 como premissa 

básica no modelo assumem que no longo prazo o mercado consiga enxergar o 

valor dos ativos da companhia.  

Entre 13 analistas que cobrem a empresa, 7 recomendam compra enquanto 4 

estão com recomendação neutra. Isso mostra a visão construtiva que o mercado 

tem para a boa performance da ação (figura abaixo). 

 
Fonte: Bloomberg 
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12. Tese de Investimento 

Nós estamos otimistas com o case e nosso preço alvo para a ENBR3 é de R$ 

22,50 em 2019 e R$ 25,00 em 2020. 

Vemos a TIR real de 10,4% e esperamos que o desconto do papel se reduza a 

medida que os investidores comecem a perceber as melhorias qualitativas na 

gestão da empresa, bem como o valor de seus ativos subjacentes. 

A ENBR é uma das empresas privadas mais baratas do setor. Tem desconto 

semelhante ao que vemos para algumas estatais.  

A Energias do Brasil demonstrou uma forte execução desde 2017. 

(i) A disponibilidade da Usina Térmica Pecém em níveis acima do 

regulatórios;  

(ii) Início antecipado da UHE São Manoel (700 MW); 

(iii) Redução de perdas de energia elétrica em meio a um cenário 

macroeconômico desafiador;  

(iv) Licitação bem-sucedida para cinco projetos greenfield de transmissão, 

com TIR próxima de 10%, segundo nossas analises, com possível 

antecipação de início das operações. 

Principais riscos: 

• Transmissão: Um maior desembolso de capex nos projetos em construção 

e/ou atrasos em suas entregas. 

• Macroeconomia: Uma piora nas condições macroeconômicas pode 

prejudicar os resultados das distribuidoras, sem uma retomada da 

economia o consumo por energia fica fragilizado. 

• M&A9: Fusões e aquisições com retornos inferiores ao custo de capital pode 

trazer destruição de valor para o acionista. 

                                                           
9 M&A = Fusão e aquisição. 



30 
 

• Hidrologia: Ainda que suas unidades geradoras não tenham grande 

exposição ao GSF (boa parte delas possuem proteção ao risco hidrológico), 

uma hidrologia ruim poderia prejudicar o resultado. 

Pontos Positivos e Catalizadores: 

• A revisão tarifária das distribuidoras EDP ES e EDP SP ocorrem esse ano. 

• A entrega antecipada dos ativos de transmissão tem sido continua. 

• A continua melhoria de eficiência operacional nas distribuidoras. 

• Queda nas taxas de juros. 

• Boa alocação de capital e diversas oportunidades de crescimento no setor. 

• Valuation bastante atrativo, oferecendo o melhor retorno ajustado ao risco 

entre as empresas privadas do setor. 

• A recente e excelente aquisição de uma participação de 23,6% na Celesc. 
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13. Conclusão 

Reiteramos nossa visão construtiva com o case EDP Brasil. Estimamos um preço justo de 

aproximadamente R$ 22,50.  

Temos expectativa que essa assimetria preço de mercado X preço justo se feche a medida 

que o “senhor mercado” perceba a melhoria de qualidade e resultado do management, ou 

ainda o valor fundamental dos ativos sob gestão. Ademais vemos a empresa como um 

potencial pagador de bons dividendos no futuro. 

A Energias do Brasil é o player privado mais barato (ajustando pelo risco) da nossa 

cobertura em utilities. Acreditamos que ENBR3 é um ativo que merece a atenção e o 

estudo aprofundado do investidor que tem foco no longo prazo.  


