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RESUMO
O setor elétrico brasileiro é de fundamental importância para o país pois ele pode
interferir na urbanização e/ou modernização de uma região, além de ser
imprescindível para a maioria das indústrias e comércios do Brasil. Tal setor passou
por muitas modificações nas últimas décadas e suas reformas foram um tema
amplamente discutido nos processos eleitorais dos últimos anos. As desestatizações,
principalmente das empresas de distribuição de energia elétrica, foram um dos
principais marcos das mudanças ocorridas no setor elétrico brasileiro. Tendo em vista
a importância dessa medida política, o trabalho aborda a trajetória de desestatizações
no Brasil e tem por objetivo analisar financeiramente os resultados obtidos antes e
após a mudança de composição acionária da empresa Companhia Energética de
Goiás – CELG D. O método de análise financeira utilizado foi a Análise DuPont, devido
a empresa analisada ser uma empresa de capital fechado. Além da análise financeira
da CELG D, é realizada uma análise comparativa da mesma com empresas do setor
elétrico que possuem características semelhantes.
Palvras-Chave: CELG D. Desestatização. Análise DuPont. Setor elétrico.

ABSTRACT
The Brazilian electricity sector is of fundamental importance for the country because it
can interfere in the urbanization or modernization of a region, besides being
indispensable for most industries and trades in Brazil. This sector has undergone many
changes in recent decades and its reforms have been a widely discussed topic in the
electoral processes of recent years. The desestatizations, mainly of the electricity
distribution companies, were one of the main milestones of changes in the Brazilian
electricity sector. In view of the importance of this political measure, the work
addresses the trajectory of desestatizations in Brazil and aims to financially analyse
the results obtained before and after the change in the shareholding composition of
Companhia Energética de Goiás - CELG D. The financial analysis method used was
the DuPont Analysis, because the analyzed company is a private company. In addition
to

CELG

D's

financial

analysis,

a

comparative

analysis

of

CELG

D

is carried out with companies in the electricity sector that have similar characteristics.

Keywords: CELG D. Desestatization. DuPont Analysis. Electricity Sector.
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INTRODUÇÃO

O Estado brasileiro não teve sempre o mesmo papel no setor energético do
Brasil. No longo período ocorrido entre as décadas de 30 e 80, o Estado detinha de
quase toda a participação societária da geração de energia elétrica no Brasil. Tal
estratégia foi fundamental nos anos de maior industrialização e para o
desenvolvimento de muitas regiões.
Porém, em meados dos anos 90, tal modelo de gestão do setor energético
sofreu esgotamento, principalmente, devido à alta inadimplência intra-setorial e pela
falta de investimentos no setor. Em paralelo, o mundo passava por mudanças geradas
pela expansão dos ideais neoliberais, como evidenciado pelo Consenso de
Washington, com pressões internacionais e com o processo de globalização se
expandindo.
Vale ressaltar que o Consenso de Washington foi a reunião de funcionários do
governo dos EUA, BID, FMI e do Banco Mundial, a fim de implementar políticas
neoliberais como condição para a concessão de financiamento externo (NOVAES,
2008), com o intuito de dar maior eficiência, produtividade e competitividade aos
países periféricos (WERNER, 2016, p.134). Tal reunião resultou na implantação de
medidas como privatizações, desregulamentações e liberalizações comerciais em
diversos países do mundo.
Ainda, o Brasil enfrentava uma crise fiscal e financeira, com um alto
endividamento externo, o que reforçava o debate quanto à reestruturação de alguns
setores pelo estado.
Com este panorama, seguindo os ideais impostos pelo Consenso de
Washington e buscando a recuperação econômica, o governo iniciou uma política
voltada para a privatização de serviços públicos, principalmente do setor energético.
Através desse cenário iniciaram-se as maiores desestatizações do setor
elétrico brasileiro, transformando, assim, o papel do Estado no setor. Este passou de
um papel monopolista, no qual era responsável pelos investimentos e administração
do setor, para o papel de agente regulador, no qual ditava as normas e regras que
deveriam ser seguidas pelas novas concessionárias do setor elétrico.

Vale ressaltar que a privatização é um tipo de desestatização, ou seja, de
transferência de operação de atividade/controle acionário do setor público para o setor
privado.
Existem dois tipos de desestatização: a concessão e a privatização. Sendo a
privatização uma transferência de controle de forma definitiva e a concessão, por
prazo determinado. Ainda, vale salientar que no setor elétrico o tipo de desestatização
utilizada é a concessão.
O caso de desestatização escolhido para ser o tema do trabalho foi o caso da
empresa Companhia Energética de Goiás – CELG D. Esta empresa é uma empresa
de capital fechado, com controle acionário da empresa Enel Brasil S.A., pertencente
ao grupo italiano Enel.
Tal empresa foi escolhida por ser um dos mais recentes casos de
desestatização do setor elétrico ocorrido no Brasil e por ser uma empresa com grande
importância no desenvolvimento da capital do Brasil, Brasília. Além disso, esta
empresa possui demonstrações financeiras auditadas, que resultam em indicadores
de maior confiabilidade.
Esse trabalho tem o intuito de expor a trajetória de desestatizações no Brasil,
afim de contextualizar a desestatização da empresa Celg D, para que então, ocorra
uma análise financeira de seus resultados. Busca-se avaliar quais foram as
consequências financeiras provocadas pela desestatização.
O primeiro capítulo tem por objetivo explanar a trajetória das desestatizações
no Brasil, apontando as mudanças regulatórias mais relevantes realizadas nos últimos
anos e as principais características dos últimos governos referentes às políticas de
privatização do setor elétrico, além de abordar sobre os principais indicadores
financeiros que serão utilizados no estudo de caso abordado por esse trabalho. O
segundo capítulo traz a metodologia utilizada para a elaboração do estudo. Por fim,
no terceiro capítulo, ocorrerá uma análise financeira do caso da empresa Celg D,
avaliando os indicadores pré e pós privatização, além de compará-los com os de
empresas do mesmo setor.

CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO
Este capitulo busca, primeiramente, explanar o conceito e os tipos de
desestatização. No segundo momento, a história da desestatização do setor elétrico
no Brasil, evidenciando seus principais marcos e características, as mudanças
regulatórias provenientes dessa política, os presidentes que mais desestatizaram
empresas elétricas, as mudanças no papel do Governo, o modo como ocorreram as
principais desestatizações e, ainda, como outros países tem se portado em relação
às políticas de desestatização. Por fim, haverá uma abordagem sobre os principais
indicadores financeiros relacionados ao desempenho financeiro, com ênfase nas
cinco principais áreas de desempenho financeiro, segundo Ross et al. (2008).
1.1.1 – Desestatização
A desestatização é a transferência do capital acionário de uma empresa
administrada pelo governo para uma empresa privada. Porém, as privatizações são
uma das duas formas de desestatização que existem. As duas formas são a
privatização e a concessão, sendo a primeira uma forma de desestatização em
definitivo e, a outra, por prazo determinado. (BNDES, 2016)
Segundo os autores Tolmasquim e Rosa (1996) existem diversos tipos de
transferência de operação de atividades do setor público para o setor privado tais
como arrendamentos e concessões, doações, leilões, trocas e/ou assunção de
dívidas, autorizações e permissões. Tais formas são conhecidas genericamente como
“privatizações”. (TOLMASQUIM; ROSA, 1996, p. 17)
Tolmasquim e Rosa (1996), no trecho abaixo, mencionam o fato do termo
privatização ter sido englobado para todos os casos de desestatização, mesmo estes
não sendo sinônimos:
O processo de venda de ações de empresas estatais, mais propriamente
denominada desestatização, tem sido, na prática, corriqueiramente chamado
de “privatização”, ainda que possa envolver a venda da totalidade do capital
e do controle ou não [...] (TOLMASQUIM; ROSA, 1996, p. 17)

Ainda, segundo os autores, as modalidades de privatização mais adotadas no
mundo são as de oferta pública de ações, em que o governo estabelece o preço por
ação e oferta aos interessados; oferta particular de ações, na qual a oferta é realizada
por meio de licitações ou negociação direta com investidores estratégicos; venda a

empregados/administradores,

semelhante

à

oferta

particular,

mas

com

os

compradores sendo empregados ou administradores da empresa a ser vendida;
venda de ativos, quando vende-se os ativos de uma empresa liquidada e se faz um
contrato de administração ou arrendamento, em que a administração da empresa
pública passa a ser de um operador privado, mas a propriedade se mantem pública.
(TOLMASQUIM; ROSA, 1996, p. 18)
1.1.2 – Desestatização do setor elétrico brasileiro
O setor elétrico é de fundamental importância para o desenvolvimento de um
país. Ele é responsável e, muitas vezes, impulsor da urbanização e modernização.
Devido à importância do setor e a necessidade de contextualização da medida política
tema deste trabalho, neste capítulo será abordada a trajetória das principais políticas
voltadas ao setor energético, principalmente no que se refere às desestatizações do
mesmo.
Segundo Werner (2016), o Brasil passou por sua fase desenvolvimentista
durante o longo período de 1930 e 1980, período em que era necessário investir na
geração de energia elétrica para que o projeto de industrialização pudesse ocorrer.
Nessa fase o setor elétrico se tornou um monopólio estatal, principalmente, na
geração e na distribuição de energia elétrica. (WERNER, 2016, p. 30)
O panorama de empresas estatais no Brasil, em 1979, era de que havia cerca
de trezentas estatais no país, entre bancos, siderúrgicas, empresas de petróleo entre
outas. (PÊGO; LIMA; PEREIRA, 1999, p 11)
A partir dos anos 80, segundo Velasco (1997), através dos governos de Sarney,
Collor e Itamar Franco, o Brasil passou pela primeira de suas duas fases principais de
privatização. A primeira fase era voltada à privatização de empresas industriais,
devido a herança da fase desenvolvimentista. A segunda, voltada à privatização dos
serviços públicos, principalmente a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso.
(VELASCO, 1997, p. 5)
No início dos anos 90 o setor energético passa por uma crise institucional e
financeira, devida a alta inadimplência intra-setorial, causada pelo atraso do
pagamento de energia pelas concessionárias estaduais da energia fornecida pelas
empresas federais. Tal crise marca o governo Collor e da força à ideia de privatização

dos serviços de energia elétrica. (CACHAPUZ et al., 2006 apud WERNER, 2016, p.
129)1. Além disso, o Brasil contava com uma crise fiscal e financeira, com alto
endividamento externo, o que reforçaria o debate quanto à reestruturação de alguns
setores pelo estado. (WERNER, 2016, p. 132-133)
Segundo Werner (2016):
O período também é marcado pelo elevado endividamento das
concessionárias estaduais, relativo a faturas de energia compradas e
não quitadas junto a Eletrobrás, o que faz com que as empresas
supridoras federais deixassem de honrar compromissos com a Itaipu
Binacional e a Eletrobrás. A inadimplência da Eletrobrás obrigou o
Tesouro Nacional a honrar o pagamento do serviço da dívida externa,
com grave repercussão no endividamento público e no processo
inflacionário. Houve, em contrapartida, um aumento explosivo de
créditos contra a União na Conta de Resultados a Compensar (CRC)
e o acúmulo de dívidas vencidas com empreiteiros, fornecedores e
consultores. (WERNER, 2016, p.143)

No mesmo período, a instabilidade econômica, pressões internacionais e o
processo de globalização fez com que os países periféricos começassem a aderir à
medidas neoliberais propostas pelo Consenso de Washington, ocorrido em 1989, tais
como as adotadas pelo Brasil no Governo Collor, como a liberalização das
importações e dos fluxos internacionais e o desmonte do setor produtivo estatal,
iniciando as primeiras medidas privatizantes. (WERNER, 2016, p.133)
Vale ressaltar que o Consenso de Washington foi o nome dado à reunião de
funcionários do governo dos EUA, BID, FMI e do Banco Mundial, a fim de implementar
políticas neoliberais como condição para a concessão de financiamento externo.
(NOVAES, 2008)
As medidas do Consenso de Washington visavam dar aos países devedores,
por meio de políticas neoliberais, a exposição do aparelho produtivo das mesmas à
concorrência internacional, visando dessa forma dar a esses países maior eficiência,
produtividade e competitividade. (WERNER, 2016, p.134). As medidas do Consenso
para a América Latina foram as seguintes:
i) disciplina fiscal; ii) reordenamento das prioridades de gasto público; iii)
reforma fiscal; iv) liberalização das taxas de juros; v) taxa de câmbio
competitiva; vi) liberalização comercial; vii) liberalização da entrada de
investimento direto estrangeiro; viii) privatização; ix) desregulamentação; e x)
direitos de propriedade. (WERNER, 2016, p.134)

1

CACHAPUZ, P.B.B. Panorama do setor de energia elétrica no Brasil. Rio de Janeiro: Centro da
Memória da Eletricidade no Brasil, 2006.

Nesse contexto de crise e de medidas neoliberais ganhando espaço
mundialmente, em 12 de abril de 1990, foi sancionada a lei 8.031 que instituiu o
Programa Nacional de Desestatização (PND), que apresentava os objetivos
fundamentais que seguem abaixo:
[...] I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo
à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público;
II - contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o
saneamento das finanças do setor público;
III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que
vierem a ser transferidas à iniciativa privada;
IV - contribuir para modernização do parque industrial do País, ampliando sua
competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores
da economia;
V - permitir que a administração pública concentre seus esforços nas
atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução
das prioridades nacionais;
VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do
acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da
propriedade do capital das empresas que integrarem o Programa [...].
(BRASIL, 1990)

O impulso às privatizações foi dado através do PND e, a partir de então, as
desestatizações passaram a ser um importante instrumento de política econômica,
que reformularia o papel do Estado brasileiro para uma função mais reguladora e
menos produtora. (CARVALHO, 2001, p. 2)
Para Matos e Oliveira (1996), a privatização de ativos públicos era a principal
fonte de recursos não-inflacionários para financiamento do déficit público.
Retomando para a crise brasileira da época dos anos 90, o ajuste interno do
Governo parecia ser a preocupação central do período e o PND havia sido
apresentado pelo governo à sociedade como um dos principais instrumentos para tal
reforma. (SAUER, 2002 apud WERNER, 2016, p. 129)2. Junto ao PND intensificou-se
o “desmantelamento de órgão públicos federais, órgãos da administração direta e a
privatização de setores da administração indireta, de modo a atingir instituições do
setor elétrico e áreas da Eletrobrás, responsáveis pela consolidação de informações
globais de controle, planejamento e operação setorial “(SAUER, 2002 apud WERNER,
2016, p. 130). As consequências de tal programa serão explicadas ao longo do
capítulo.
2

SAUER, I.L. Energia elétrica no Brasil contemporâneo: a reestruturação do setor elétrico, questões e
alternativas. In: Antônio Murgel Branco (Org.). Política energética e crise de desenvolvimento: a
antevisão de Catullo Branco. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

Vale ressaltar que além do setor energético outros serviços públicos como
correios, aeroportos, rodovias, ferrovias e telecomunicações também poderiam entrar
no pacote de privatizações. (WERNER, 2016, p.135)
Através do PND, durante os governos de Collor e Itamar Franco, 33 empresas
estatais foram vendidas (PINHEIRO; GIAMBIAGI; MOREIRA, 2001, p. 11), sendo que
no governo de Itamar o debate sobre a privatização de empresas estatais de energia
elétrica ficou em aberto (WERNER, 2016, p.145). Foi durante o governo FHC (19951998) que ocorreu a maior quantidade de privatizações, principalmente de empresas
do setor elétrico, totalizando 80 empresas estatais, de diversos ramos, transferidas
para o setor privado. (PINHEIRO; GIAMBIAGI; MOREIRA, 2001, p. 11)
O panorama da composição dos ativos do setor elétrico brasileiro anterior ao
governo FHC, em 1993, era o seguinte:
Gráfico 1 – Composição dos ativos do setor elétrico (1993)

Fonte: Esposito, 2012

Para Velasco, as privatizações no período FHC tinham três principais objetivos:
“[...] a) maior eficiência do setor privado nas atividades que são transferidas; b)
redução da dívida pública; e c) retomada dos investimentos nas atividades
transferidas. [...]” (VELASCO, 1997, p. 29)
Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC foi eleito em 1995 e embora
ele tenha sido o maior símbolo da privatização do setor elétrico no Brasil, não houve
menção à privatização deste setor em sua campanha presidencial. Após eleito, guiado
pelo ideal neoliberal e apoiado por partidos liberais, empresários interessados na
compra de estatais, representantes de organismos internacionais e de bancos, optou

pela venda das empresas do setor de energia. (PINGUELLI, 2001, p. 122 apud
WERNER, 2016, p. 141)3.
Iniciando seu Governo, FHC, em janeiro de 1995 promulgou uma série de
medidas provisórias relacionadas ao PND, que ampliavam consideravelmente o
conjunto de instituições que poderiam ser desestatizadas. (WERNER, 2016, p.147) E,
assim, [...] em três anos e meio, mais da metade do mercado nacional de distribuição
foi transferida para a iniciativa privada.[...] (CACHAPUZ et al., 2006, p 148 apud
WERNER, 2016, p. 141)4
Os argumentos de FHC para justificar a quantidade de privatizações do setor
elétrico eram os da necessidade de transformar o setor, que até então era
monopolista, em um setor com mais concorrência e a incapacidade financeira do setor
público para expandir os setores de geração e transmissão. (WERNER, 2016, p.149)
Junto ao PND, foi criado o Fundo Nacional de Desestatização (FND). Carvalho
(2001) explica o FND como sendo:
[...] um fundo gerido pelo BNDES e de natureza contábil, constituído mediante
depósitos de ações ou quotas de propriedade direta ou indireta da União,
emitidas por empresas que tenham sido incluídas no PND, inclusive as
representativas de participações societárias minoritárias no capital de
quaisquer outras sociedades. Assim, o BNDES, além de desempenhar o
papel de agente executor das privatizações, passou a gerir e administrar o
FND, no qual são depositadas as ações das empresas privatizáveis.
(CARVALHO, 2001, p. 3)

Vale ressaltar que foi durante o governo FHC, em 1997, que ocorreu a notória
privatização da empresa Vale do Rio Doce (CVRD), uma das maiores mineradoras do
mundo. E a primeira grande distribuidora do setor elétrico a ser vendida foi a Light,
em 1996. (CARVALHO, 2001, p 4)
Retomando as fases de privatização que ocorreram no Brasil, principalmente
no período do governo FHC um ponto foi realçado: a diferença das duas fases de
privatização que ocorreram no Brasil. Enquanto na privatização de empresas
industriais o governo perde sua visibilidade, no caso da transferência de serviços
públicos para o setor privado, o governo permanece como o responsável, direta ou
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indiretamente, pela satisfação do público consumidor, ao passo que este vira
interventor, afetando uma grande parcela da sociedade. (VELASCO, 1997, p. 12)
Dessa forma, a privatização de serviços públicos passa a ser um tema sensível
para o Estado. Segundo Velasco:
[...] Ao Estado cabe proteger, de forma institucionalizada, investidores e
consumidores. Investidores desejam um sistema regulatório estável e
previsível para que o processo de acumulação de capital da companhia possa
se materializar; consumidores desejam ser protegidos da prática de preços
abusivos, em setores onde existem monopólios naturais [...]. (VELASCO,
1997, p. 14-15)

No que se trata sobre as responsabilidades do Estado nas desestatizações e
na regulação, foi instituída a lei 8.987 (BRASIL, 1995), em fevereiro de 1995,
conhecida como a Lei das Concessões, dispondo, entre outros pontos, dos direitos e
obrigações dos usuários, dos encargos das concessionárias, além dos encargos do
poder concedente, ou seja, do próprio Estado. (BRASIL, 1995). Tal lei, segundo
Werner (2016): “[...] estabeleceu as premissas básicas para a abertura à participação
do capital privado nas áreas de energia elétrica, telecomunicações, transportes,
saneamento e abastecimento d’agua. [...]” (WERNER, 2016, p.148)
Em dezembro de 1996, através da lei nº 9.427 (BRASIL, 1996) foi criada a
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, que através das políticas e diretrizes
do Governo tinha como responsabilidade regular e fiscalizar a produção,
comercialização, transmissão e distribuição de energia elétrica. (PASE; ROCHA,
2010, p.49)
Ainda, no sentido de proteger os consumidores e investidores, em 1996,
ocorreu uma reestruturação e reaparelhamento técnico do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE (VELASCO, 1997, p. 27). Tal órgão é uma autarquia
federal, vinculada ao Ministério da Justiça, que tem como funções principais prevenir,
educar e repreender atos de concentração econômica que coloquem em risco a livre
concorrência. No sentido das privatizações, o CADE trabalha analisando e decidindo
se as aquisições de grandes empresas podem colocar em risco a livre concorrência
(CADE, 2019). Suas atribuições e competências estão descriminadas na Lei 12.529
de 30 de novembro de 2011. (BRASIL, 2011).
Conclui-se que o governo FHC modificou profundamente a estrutura de
propriedade do setor elétrico, principalmente no setor de distribuição de energia

elétrica e respondeu significativamente com o aumento das receitas auferidas pela
União e pelos Governos Estaduais, (WERNER, 2016, p.170)
Apesar de toda receita obtida pelas privatizações e pelas diversas
implementações e modificações regulatórias/legislativas adotadas visando que as
privatizações fossem feitas da melhor forma possível, ou seja, com os menores
impactos negativos, o BNDES ressalta o descasamento da realização dessas
medidas:
[...] As privatizações do SEB começaram em 1995 e atingiram seu auge em
1997 e 1998. A transformação institucional, porém, foi iniciada em 1996. A
criação das principais instituições foi concluída em 2000 e apenas em 2004
foi delineado o arcabouço regulatório vigente hoje. (ESPOSITO, 2012, p.22)

Tal descasamento viria a resultar em uma grave crise energética, em 2001,
apontada

pelo

governo

como

consequência

das condições pluviométricas

desfavoráveis, porém, segundo Werner (2016), instituições do próprio governo
indicaram insuficiência de investimentos tanto na geração quanto na transmissão de
energia elétrica (WERNER, 2016, p.159). Ou seja, a crise seria reflexo da política
adotada nos anos 90.
Segundo Werner (2016) esqueceu-se da complexidade e especificidade do
setor energético brasileiro ao conduzirem as privatizações visando apenas o lado
financeiro. Não teria sido levada em consideração a complexidade técnica do sistema
e o papel estratégico do setor para o desenvolvimento do país. (PINGUELLI, 2001
apud WERNER, 2016, p. 166) 5
Como mencionado anteriormente, o desmantelamento de órgãos responsáveis
pela consolidação de informações globais de controle, planejamento e operação
setorial trariam consequências futuramente.
A crise de 2001, conhecida como o “apagão” permitiu gerar três consensos:
[...] i) que o governo havia promovido uma reforma inadequada, se
considerado o objetivo de abastecimento de energia elétrica; ii) que o governo
não havia sido capaz de administrar as complexidades trazidas pela reforma
setorial, antecipadas pelo período de transição; e iii) que a crise indicava a
possibilidade de alguns ganhos, quais sejam: maior consciência no que
concerne ao desperdício, cidadania na prática do racionamento, consciência
quanto à importância e a complexidade do setor e a possibilidade de um
amplo debate entre especialistas. Mais importante, a crise teria servido para
evidenciar que o setor energético brasileiro requer planejamento sistemático
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em qualquer regime de propriedade, público, privado
(BIELSCHOWSKY et al., 2002 apud WERNER, 2016, p. 167)6

ou

misto

Já Pinguelli (2002) afirma que as privatizações resultaram no aumento de
tarifas, na deterioração dos serviços de energia e insuficiência de investimentos
privados e nacionais na manutenção de uma oferta adequada de energia.
(PINGUELLI, 2002 apud WERNER, 2016, p. 168) 7
Essa crise intensificou o debate sobre as políticas de privatizações e reformas
do setor energético e foi um tema amplamente discutido no processo eleitoral de 2002,
que elegeu o presidente Luis Inácio Lula da Silva. (WERNER, 2016, p.83-84)
Segundo Pase e Rocha (2010), as políticas públicas de infraestrutura,
baseadas na concepção teórica reformista, vinda do Neoliberalismo e adotadas,
principalmente, a partir de Collor não sofreram rupturas com a eleição de Lula, apenas
retomaram alguns papeis do Estado. (PASE; ROCHA, 2010, p.50)
No que diz respeito ao setor elétrico, o quadro abaixo compara o modelo antigo,
vigente até Collor e o modelo novo, construído a partir de Collor, com modificações
feitas por FHC e Lula:
Figura 2 – O setor elétrico nacional – quadro comparativo

Fonte: MAE apud Carneiro (2003)8
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Sob a gestão de Lula, foi implementado o marco regulatório de 2004, através
das leis 10.847 (BRASIL, 2004) e 10.848 (BRASIL, 2004). Para Tolmasquim (2011)
apud Werner (2016) o modelo visaria a segurança no abastecimento de energia
elétrica, a modicidade tarifária e a universalização dos serviços de energia elétrica,
através da modificação do modo de contratação de energia por parte das
distribuidoras, retomada do planejamento setorial, criação de programas de
universalização e reorganização institucional. (TOLMASQUIM, 2011 apud WERNER,
2016, p. 189-190).9
O marco reconfigurou o planejamento de longo prazo do setor energético pelo
Estado, principalmente através de parcerias público-privadas (WERNER, 2016, p.34).
Além disso, tais reformas promoveram a expansão do setor de geração de energia
elétrica, principalmente através das hidrelétricas na Amazônia e das eólicas, com o
apoio financeiro do BNDES e a participação de empresas de economia mista
(WERNER, 2016, p.29).
Segundo Werner (2016) “[...] pode-se afirmar que o marco estabelecido em
2004 manteve o essencial dos preceitos neoliberais, embora resgatando a capacidade
de intervenção do Estado, como orientador geral do mercado. [...]”. (WERNER, 2016,
p.404) Ainda, para Werner (2016) apud Tolmasquim (2011), o marco teria alterado os
seguintes aspectos:
[...] modificou a comercialização de energia no Sistema Interligado Nacional
(SIN), com a criação do Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e
Ambiente de Contratação Livre (ACL); modificou instituições com a
reorganização das competências e a criação da Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica – CCEE; retomou o Planejamento setorial com a criação
da Empresa de Pesquisa Energética – EPE; retomou os programas de
universalização; e estabeleceu a segurança jurídica e a estabilidade
regulatória, premissas para a atração de investimentos, redução de riscos e
expansão do mercado. (TOLMASQUIM, 2011 apud WERNER, 2016, p. 194195)10

Com a necessidade de mudar o papel do Estado no o setor elétrico, foi
instituída, em 2004, através da lei 11.079 (BRASIL, 2004), as sociedades de propósito
específicos (SPE), que seriam uma forma de modelo híbrido de investimentos, um
consórcio, em que empresas públicas e privadas atuariam como sócias nos
investimentos. (WERNER, 2006, p. 372)
TOMALSQUIM, M.T. Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro. Rio de Janeiro: Synergia; EPE:
Brasília, 2011.
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O modelo de SPE seria um tipo de parceria público privada (PPP). Segundo
Pase e Rocha (2010), as PPPs consolidaram a concepção de uma política pública em
que o Estado pudesse delegar às instituições independentes, comprometendo-se com
o financiamento das mesmas. Para os autores:
Na prática o que ocorre é que a gestão dos negócios e a administração dos
lucros é transferida para a esfera privada, no entanto, o Estado permanece
viabilizando os empreendimentos intensivos em capital e tecnologia através
da liberação ambiental e financiamento das obras. (PASE; ROCHA, 2010, p.
53)

Ainda, para Carneiro (2003), as PPPs possibilitariam novos investimentos no
setor elétrico, a melhoria da qualidade de serviços prestados aos consumidores e
resolveria o problema da escassez orçamentária que o Estado vinha passando para
investimentos em grandes empreendimentos. (CARNEIRO, 2003, p 34)
Durante o governo Lula, as privatizações que envolviam o setor elétrico ficaram
centradas, principalmente em instalações de transmissão de energia elétrica e foram
privatizadas algumas empresas de geração elétrica. (BNDES, 2019)
O Governo de Dilma Rousseff buscou estimular os investimentos privados, por
meio de ações do BNDES e desoneração de folha de pagamento. Já diretamente para
o setor elétrico, interveio no mercado renegociando contratos, com o mesmo intuito
de aumentar os investimentos privados no setor. (CARLEIAL, 2015)
Os anos desse governo foram anos de incertezas e modificações no setor
elétrico brasileiro. A medida mais conhecida e impactante para o setor foi a Medida
Provisória nº; 579/2012 (BRASIL, 2012), convertida, posteriormente na Lei 12.783
(BRASIL, 2013), que impactou as renovações das concessões de energia elétrica,
tratou da redução de encargos e modicidade tarifária.
O objetivo inicial da medida provisória era o de reduzir o custo da energia
elétrica para os consumidores finais, porém tal ação prejudicou diversas empresas do
setor, principalmente as distribuidoras.
A lei ainda reduziu alguns encargos e previu aportes do Tesouro para
compensar essa redução e as tarifas mais baixas que seriam aplicadas no
biênio 2013–2014 e para indenizar os investimentos das concessionárias
conforme previsto nos contratos.
As empresas tiveram que decidir sobre aderir ou não à renovação
antecipada das concessões. Aquelas que optassem por não aderir
continuariam com os contratos normalmente e a mesma tarifa. A medida ainda
estabeleceu que os ativos das transmissoras anteriores ao ano 2000 estariam,

por definição, totalmente amortizados, sem direito, portanto, a indenização.
(BARRETO, 2015)

Outra medida impactante desse mandato foi a implantação das bandeiras
tarifárias. Além disso, Dilma desejava garantir que as concessões do setor elétrico
fossem realizadas por meio de Parceiras Público Privadas e não por meio de
privatizações (SINGER, 2015). Realizaram-se leilão voltados para transmissão de
energia elétrica e geração, voltadas para o potencial hidroelétrico. Foi durante o
governo de Dilma Rousseff que se iniciaram as primeiras medidas efetivas de
privatização da Celg D. (BNDES, 2019)
O governo Temer tentou resgatar a política de privatização, porém voltada para
o setor de infraestrutura. Segundo o Ministro de Transportes do governo de Michel
Temer, a ordem seria “[...] privatizar ou conceder tudo o que for possível à iniciativa
privada”. (POLLO, 2016). Foi durante o governo de Temer que se realizou, de fato, o
leilão de desestatização da empresa Celg D.
Após toda a experiência brasileira com as privatizações do setor elétrico e
problemas decorridos pela falta de planejamento das mesmas, Almeida (2010) expõe
algumas lições sobre os modelos adotados:
i) a liberalização do mercado não garante automaticamente a segurança do
abastecimento energético; ii) o investimento privado em países em
desenvolvimento como o Brasil enfrenta riscos econômicos e institucionais
mais elevados que nos países centrais; iii) estes riscos podem ser reduzidos
através da adoção de mecanismos coordenação de natureza institucional e
econômica; iv) finalmente, mesmo nos casos em que os Estados optam por
se retirar da atividade de produção de energia, eles têm um papel importante
no desenvolvimento e implementação de mecanismos de coordenação para
reduzir os riscos dos investimentos privados para a segurança do
abastecimento energético. (ALMEIDA, 2010)

Com base nessas lições, as privatizações, principalmente do setor elétrico, que
atingiram seu ápice durante o Governo FHC, passaram a ser pontuais e as reformas
regulatórias a partir do governo Lula, foram intensas.
Vale ressaltar que além das mudanças na regulamentação, no período FHC as
privatizações ocorriam via leilões públicos à viva voz. Segundo Giambiagi (2001 apud
COUTO, 2010, p. 29)11 o leilão ocorria através da determinação de um preço mínimo
de venda da empresa e qualquer investidor que estivesse em dia com o sistema
tributário nacional e que tivesse bloqueado previamente seus meios de pagamento
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junto à Bolsa de Valores onde o leilão fosse realizado, podia participar. (COUTO,
2010, p. 29)
Segundo Giambiagi (2001 apud COUTO, 2010, p. 29) a ocorrência de ágios,
ou seja, arrematar a empresa com um preço significantemente maior que o preço
mínimo fixado, era comum, garantindo receitas expressivas para o Estado. (COUTO,
2010, p. 29)
Já, a partir de 1998, as privatizações e concessões deixaram de ser feitas
exclusivamente por leilões públicos à viva voz e passaram a ocorrer, também, via
método de envelope fechado, pelo qual os candidatos entregavam simultaneamente
suas propostas de compra, sem saber o valor ofertado pelos concorrentes e após a
abertura dos envelopes, o vencedor era o que havia apresentado o maior valor.
(COUTO, 2010, p. 29). Vale ressaltar que os vencedores dos leilões de desestatização
de distribuidoras de energia elétrica viram concessionárias públicas de distribuição de
energia.
Em relação aos editais de desestatização das empresas elétricas, existem
clausulas que obrigam os compradores à cumprir todas as exigências do Contrato de
Concessão, que, entre diversas clausulas, prevê que a concessionária mantenha a
qualidade da prestação de serviços. O não cumprimento das cláusulas do Contrato
de Concessão pode resultar em multas, processos administrativos ou até extinção da
concessão. (ANEEL, 2019).
Uma das principais obrigações do comprador nas desestatizações é a de que
não se deve ter piora na qualidade dos serviços prestados, que é o que tem acontecido
com muitas concessões que ocorreram ao redor do mundo, o que tem gerado casos
de reestatização dos serviços. (ELIAS, 2019)
Segundo dados do TNI (Transnational Institute), diversos serviços públicos
como distribuidoras de energia elétrica, empresas de coleta de lixo e abastecimento
de água foram reestatizadas no período de 2000 à 2017, como aponta o gráfico
abaixo:

Gráfico 2 – Países que mais reestatizaram serviços entre os anos de 2000 e
2017

Fonte: TNI12 apud ELIAS (2019)

Dessa forma, vale ressaltar, que para que uma desestatização se mantenha, é
fundamental que se apresentem bons resultados nos indicadores de qualidade de
serviço e que haja transparência em sua administração. (UFRJ, 2019)
O Brasil nos anos 90 acompanhou a tendência global de desestatizações dos
serviços públicos, mas a tendência de reestatização que surgiu nos últimos anos ainda
não é acompanhada pelo país.
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1.2 – Avaliação Financeira por Indicadores
A avaliação financeira por indicadores consiste no estabelecimento de relações
entre contas ou grupos de contas dos demonstrativos financeiros de forma a
evidenciar os aspectos específicos da situação econômico-financeira de uma
empresa. Essas relações são denominadas indicadores financeiros. Por meio deles é
possível avaliar o desempenho financeiro de uma empresa, por exemplo.
Vale ressaltar que a análise por indicadores é mais eficiente para avaliar
desempenho do que a análise da evolução de contas. No entanto, um conjunto muito
grande de indicadores pode não agregar muitas informações. Dessa forma, é
importante eleger apenas um grupo de indicadores ou área de desempenho que seja
abrangente em todos os aspectos econômico-financeiros na avaliação de uma
empresa, mas que seja o mais restrito possível em termos de quantidade de
indicadores.
Neste contexto, esse trabalho vai seguir os indicadores segundo Ross et al
(2008) que analisa uma empresa seguindo cinco áreas de desempenho financeiro,
sejam estas a solvência a curto prazo, a atividade, a alavancagem financeira, a
rentabilidade e o valor. Estas áreas possuem indicadores relacionados direta ou
indiretamente à vendas, estoque, política de crédito, ativos e diversos outros números
de uma empresa. Sejam tais indicadores, os indicados abaixo:


Indicadores

de Solvência

a curto prazo – fornecem

informações sobre a capacidade de pagamento de Curto Prazo;


Indicadores de Atividade – fornecem informações sobre a
gestão dos investimentos em ativos;



Indicadores

de

Alavancagem

financeira

–

fornecem

informações sobre a proporção entre recursos de terceiros e
recursos próprios empregados na empresa;


Indicadores de Rentabilidade – fornecem informações sobre a
lucratividade da empresa;



Indicadores de Mercado – relacionam determinadas contas do
demonstrativo financeiro com o valor de mercado das empresas.

Tais indicadores são fundamentais na análise do desempenho financeiro de
uma empresa e podem indicar caminhos para a melhora do mesmo. Os detalhes de
cada um dos indicadores serão abordados a seguir.
1.2.1 - Solvência a curto prazo
Esta área está relacionada à capacidade de uma empresa cumprir os prazos
de pagamento e, portanto, deve ser acompanhado pelos credores e fornecedores de
uma empresa. Em outras palavras, é a capacidade de pagar passivos circulantes
através da liquidação de seus ativos circulantes. Os índices utilizados para medir a
solvência a curto prazo são os índices de liquidez contábil. Sendo liquidez a facilidade
ou rapidez com que os ativos podem ser convertidos em dinheiro.
Os índices de liquidez podem indicar possíveis dificuldades financeiras para
manter os pagamentos em dia ou no cumprimento de obrigações no período de um
ano (ROSS et al., 2008, p. 47), devido à falta de liquidez, seja esta, medida pelo índice
de liquidez corrente ou pelo índice de liquidez seca. Tal índice mede a habilidade de
uma empresa em evitar a insolvência a curto prazo. Vale ressaltar que tais índices
não determinam que uma empresa será incapaz de pagar suas obrigações, pois tal
empresa pode recorrer ao crédito bancário, por exemplo, para obter dinheiro e honrar
seus prazos.
1.2.1.1 - Índice de liquidez corrente

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Como explanado, tal índice pode apontar sinais de dificuldade financeira se for
acompanhado durante alguns anos pois uma empresa ao passar por dificuldades
financeiras pode, por exemplo, ser incapaz de pagar suas contas dentro do prazo
apropriado (ROSS et al., 2008, p. 47). Dessa forma, os passivos circulantes
(obrigações que exigem pagamento em até um ano) podem crescer mais rapidamente
que os ativos circulantes (ativos em forma de caixa ou que se converterão em caixa
em até um ano), diminuindo o índice de liquidez corrente e apontando uma possível

piora na saúde financeira da empresa (ROSS et al., 2008, p. 47). Ou seja, a empresa
poderá não possuir a liquidez necessária para cumprir o prazo de pagamento de uma
dívida, sem que recorra à empréstimos, por exemplo.
1.2.1.2 - Índice de liquidez seca

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑠𝑒𝑐𝑎 =

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑖𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

A diferença do índice de liquidez seca do índice de liquidez corrente é que a
liquidez seca considera os ativos prontamente realizáveis, que são os ativos
circulantes sem considerar os estoques, ou seja, os ativos com maior liquidez. (ROSS
et al., 2008, p. 47) Ou seja, retira os ativos de menor liquidez do cálculo do índice (o
estoque) e mede a capacidade de pagamento de uma empresa, sem que haja a
obrigação da venda de estoques. Dessa forma, o índice calcula a liquidez dos ativos
de uma empresa de uma forma mais imediata, pois a venda de um estoque pode ser
uma medida demorada e que não trará a liquidez necessária à empresa com a rapidez
pretendida no momento.
1.2.2 – Atividade
A atividade é a área de desempenho que considera a capacidade de gestão
dos investimentos em ativos, em contas a receber e em estoques. Ou seja, tal área
mede a eficácia na gestão dos investimentos (ROSS et al., 2008, p. 47). Através dessa
área é possível verificar se o investimento em estoques é condizente com o custo com
que os produtos são vendidos, por exemplo, e é possível, também, verificar se os
prazos de produção e venda de um ativo são curtos. Além disso, os índices da área
de atividade podem variar muito em uma comparação entre empresas devido a
utilização de tecnologia na produção dos produtos ou pelas estratégias de venda
utilizadas pelas empresas, por exemplo. Os índices utilizados para medir tal área são
o giro do ativo total, giro de contas a receber e giro de estoques.

1.2.2.1 - Giro do ativo total

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚é𝑑𝑖𝑎)

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

O giro do ativo total tem o objetivo de medir se uma empresa está utilizando
seus ativos da melhor forma para a obtenção de receita. Ou seja, como todo o dinheiro
que a empresa investiu se converteu em vendas -> Caixa, Estoques, Clientes e
Instalações. Tal índice pode apontar que são necessárias novas estratégias de venda
ou de investimentos em estoque, por exemplo, pois um alto investimento em estoque
e um baixo nível de vendas pode prejudicar o nível do índice. Se o índice for alto, os
ativos estão sendo usados eficientemente em termos de geração de venda e deve-se
buscar manter o nível do mesmo.
1.2.2.2 - Giro de contas a receber

𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑟 =

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑟 (𝑚é𝑑𝑖𝑎)

O giro de contas a receber está ligado ao prazo médio de recebimento de uma
empresa (ROSS et al., 2008, p. 47). Ou seja, a velocidade com que uma empresa
recebe o dinheiro devido à ela por seus clientes. Ele pode sugerir, por exemplo, a
necessidade de aumento de multas por não cumprimento do prazo de pagamento ou
pode levar à adoção de medidas como a negociação de dívidas com os clientes, ou
seja, mudanças em sua política de crédito. Para complementar o índice de giro de
contas a receber e apoiar as estratégias de crédito de uma empresa, é utilizado o
indicador de prazo médio de recebimento, que é calculado da seguinte forma:

𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑟

1.2.2.3 - Giro de estoques
𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 (𝑚é𝑑𝑖𝑎)

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 =

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒

O giro do estoque mede a rapidez com que o estoque é produzido e vendido,
afetado, principalmente pelo nível tecnológico utilizado na produção de bens da
empresa ou pela perecibilidade dos bens finais (ROSS et al., 2008, p. 48). Tal índice
varia muito de acordo com o tipo de negócio, pois o tempo de produção de um bem é
uma característica muito específica e variável, depende de diversos fatores, tais como
nível de mão de obra, nível tecnológico, maturação do produto e entre outros fatores.
Outro indicador importante de estoque é o índice de dias de vendas em estoque, ou
prazo de prateleira, que indica o número de dias necessários para que os bens sejam
produzidos e vendidos (ROSS et al., 2008, p. 48).
1.2.3 – Alavancagem financeira
A alavancagem financeira está relacionada com a proporção pela qual a
empresa se apoia em recursos de terceiros ao invés de recursos próprios (ROSS et
al., 2008, p. 48). Ou seja, mede o grau de endividamento de uma empresa. Os índices
que medem a alavancagem financeira determinam a probabilidade de uma empresa
deixar de saldar suas dívidas (ROSS et al., 2008, p. 48). O fato de uma empresa ter
um alto nível de alavancagem financeira não determina que a mesma virá a ter
problemas com seus credores, apenas apontam para essa probabilidade. Além disso,
a alavancagem financeira pode trazer benefícios para empresa, pois os
administradores podem aproveitar as boas oportunidades de crédito para melhorar
seus investimentos e ter maiores resultados a longo prazo.
1.2.3.1 - Índice de endividamento

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠
=
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

Segundo Ross et al. (2008) considera-se que uma empresa muito endividada,
ou seja, com uma utilização alta de capital de terceiros em seus investimentos, tem
maiores chances de não cumprir com o pagamento de suas dívidas. Dessa forma, os
índices de endividamento podem ser utilizados pelo credor contra a possibilidade de
insolvências ou pela empresa para verificar a necessidade de obtenção de
financiamentos adicionais (ROSS et al., 2008, p. 48). Tal índice mede a proporção do
nível de dívidas, passível exigível, com o ativo total de uma empresa.
1.2.3.2 - Cobertura de juros
Tal índice mede a capacidade da empresa de gerar lucros suficientes para
cobrir o pagamento dos juros devidos por ela (ROSS et al., 2008, p. 49). Ou seja, é
necessário que se considere o fluxo de caixa de uma empresa ao tomar dividas, para
que não haja a possibilidade de insolvência (ROSS et al., 2008, p. 49). Uma empresa
deve ter um bom controle de suas entradas e saídas de caixa para que não seja
necessário aumentar a alavancagem financeira para saldar dívidas com terceiros.
Portanto, deve possuir um bom fluxo de caixa, assertivo e confiável. Ainda, segundo
Ross et al. (2008), “ [...] empresas com fluxos de caixa previsíveis tendem a possuir
maior capacidade de endividamento do que as empresas com fluxos muito incertos. ”
(ROSS et al., 2008, p. 49).
𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 =

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠

1.2.4 – Rentabilidade
A rentabilidade está relacionada ao nível de lucratividade de uma empresa e,
dessa forma, também está ligada às estratégias financeiras que visam o lucro
adotadas pela empresa.

Essa medida de desempenho, segundo Ross et al.(2008), é uma das medidas
mais difíceis de se mensurar e visualizar (ROSS et al., 2008, p. 49). Ainda, para os
autores Ross et al (2008), uma empresa é rentável somente quando sua rentabilidade
é maior do que aquela que os investidores podem conseguir por si mesmos no
mercado de capitais (ROSS et al., 2008, p. 49). Em outras palavras, a empresa deve
ser a opção mais lucrativa para os investidores.
Na busca de se medir a rentabilidade são utilizados quatro principais índices,
sejam eles: margem de lucro, retorno sobre os ativos, retorno sobre o capital próprio
e índice de payout.
1.2.4.1 - Margem de lucro
A margem de lucro não está diretamente ligada à rentabilidade pois baseia-se
nas receitas operacionais totais e não nos investimentos realizados em ativos por uma
empresa (ROSS et al., 2008, p. 49). Ou seja, empresas que possuem elevados custos
com ativos, por exemplo, podem apresentar margens de lucro menores do que
empresas que não possuem a necessidade de possuir alto nível de investimento em
ativos, como o estoque. Porém, é um índice que reflete a capacidade de uma empresa
de fazer um produto a baixo ou a alto custo (ROSS et al., 2008, p. 49). Tal índice é
medido das seguintes formas:

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1.2.4.2 - Retorno sobre os ativos
O retorno sobre os ativos é uma das medidas mais comuns de desempenho
gerencial (ROSS et al., 2008, p. 49). Tal índice mostra o retorno sobre a média do
ativo total. Suas principais formas de cálculo são as seguintes:

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚é𝑑𝑖𝑎)

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚é𝑑𝑖𝑎)

Ainda, o retorno sobre os ativos é mais conhecido como ROA, do inglês Return
On Assets.
1.2.4.3 - Retorno sobre o capital próprio
Do inglês Return On Equity,o ROE expõe o lucro líquido depois de juros e
imposto de renda pela média do patrimônio líquido (ROSS et al., 2008, p. 50) e é
medido da seguinte maneira:
𝑅𝑂𝐸 =

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑚é𝑑𝑖𝑎)

1.2.4.4 - Índice de payout
O índice de payout é a proporção do lucro líquido distribuída sob a forma de
dividendos em dinheiro (ROSS et al., 2008, p. 50). Ou seja, qual parte do lucro líquido
foi repassada aos acionistas, demonstrada da seguinte forma:
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 =

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑑𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑟𝑜
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

1.2.5 – Múltiplos
Segundo Ross et al. (2008), o valor é uma medida de desempenho que não
pode ser encontrada em demonstrações financeiras. Os índices ligados ao valor, ou
múltiplos, ou índices de mercado, dependem de negociações no mercado, como por
exemplo, o preço de mercado de uma ação. Tal índice é largamente utilizado nas
análises financeiras de empresas com capital aberto.

1.2.5.1 - Índice preço/lucro (P/L)
O índice P/L consiste da divisão do preço corrente de mercado de uma ação,
pelo lucro por ação ordinária do exercício mais recente de uma empresa. (ROSS et
al., 2008, p. 51). Em outras palavras, mede o preço de uma ação comparado ao lucro
por ação no período de um ano.
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑃/𝐿 =

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎çã𝑜

1.2.5.2 - Taxa de dividendo
A divisão do dividendo por ação pelo preço de mercado da ação é chamada de
taxa de dividendo. As taxas de dividendo refletem a percepção do mercado sobre a
expectativa de crescimento da empresa no futuro. (ROSS et al., 2008, p. 51). Taxas
baixas refletem expectativas de altos crescimentos. (ROSS et al., 2008, p. 51).
Geralmente empresas que pagam bons dividendos, apresentam maiores valores de
mercado e, portanto, menores taxas de dividendo. Tal taxa é medida da seguinte
forma:
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 =

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎çã𝑜
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜

1.2.5.3 - Valor de mercado/Valor patrimonial e Índice Q
O índice Valor de mercado/Valor patrimonial é calculado pela divisão do preço
de mercado da ação de uma empresa pelo seu valor contábil (ROSS et al., 2008, p.
51). Segundo Ross et al. (2008) o valor contábil de uma ação, ou o valor patrimonial
da ação, é “[...] o quociente entre o patrimônio líquido contábil da empresa e o número
de ações existentes” (ROSS et al., 2008, p. 753).
Já, o índice Q, mais conhecido como Q de Tobin é a divisão do valor de
mercado do capital de terceiros mais o valor de mercado do capital próprio pelo valor
de reposição dos ativos da empresa (ROSS et al., 2008, p. 51). Em outras palavras,
é o valor de mercado do ativo total da empresa pelo valor de reposição dos mesmos
ativos.

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA
O proposito deste trabalho é explorar e avaliar como a desestatização da
empresa Celg D afetou os indicadores financeiros da empresa e abordar se a
desestatização trouxe melhoria ou piora na avaliação financeira da empresa, ou seja,
avaliar o impacto financeiro da desestatização na empresa Companhia Energética de
Goiás – CELG D.
Para isso, é utilizada, principalmente, uma abordagem quantitativa, ao expor os
números dos indicadores financeiros antes e após a desestatização da mesma. Serão
utilizados na análise os dados financeiros disponíveis nas Demonstrações Financeiras
auditadas da empresa, que englobam os anos de 2016, 2017 e 2018.
No primeiro capítulo é utilizada a pesquisa bibliográfica para evidenciar a
trajetória da desestatização do setor elétrico no Brasil, abordando suas principais
características e história. Ainda, a pesquisa bibliográfica é utilizada para indicar os
principais indicadores financeiros de desempenho que serão utilizados no estudo de
caso abordado por esse trabalho.
No terceiro capitulo, também é utilizada a pesquisa bibliográfica ao expor a
história da empresa Celg D e seu o panorama pré desestatização. Ainda, utiliza-se o
método de estudo de caso para avaliar o impacto financeiro da desestatização na
empresa Celg D.
O método de avaliação financeira que será utilizado é o Método DuPont. Tal
sistema tem esse nome devido a DuPont Corporation, que popularizou seu uso. Para
DuPont é possível expressar o ROA em termos de margem de lucro e giro do ativo.

𝑅𝑂𝐴 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑋 𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑂𝐴 (𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) =

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚é𝑑𝑖𝑎)

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑅𝑂𝐴 (𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜) =
𝑋
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚é𝑑𝑖𝑎)
Retorno sobre o capital próprio

Do inglês Return On Equity,o ROE expõe o retorno sobre o patrimônio líquido
das empresas e é medido da seguinte maneira:
𝑅𝑂𝐸 =

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑚é𝑑𝑖𝑎)

Multiplicando-se o denominador e o numerador por Ativo/Ativo, sem alteração
do resultado, encontra-se a seguinte forma:

𝑅𝑂𝐸 =

𝐿𝐿
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜
=
𝑋
=
𝑋
𝑃𝐿
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

Tal multiplicação expressa que o ROE pode ser o produto de dois índices: ROA
(Lucro Líquido/Ativo) e o multiplicador do patrimônio líquido (Ativo/Patrimônio Líquido).
Multiplicando o resulto obtido por Venda/Venda, encontra-se a seguinte forma:

𝑅𝑂𝐸 =

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑋
𝑋
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

Reorganizando a igualdade, obtem-se:
𝑅𝑂𝐸 =

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑋
𝑋
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

Nomeando cada parte das frações obtidas temos a seguinte igualdade:
𝑅𝑂𝐸 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑋 𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

Tal igualdade é derivada do sistema DuPont e demonstra que a principal
diferença entre o ROA e o ROE deve-se à alavancagem financeira. (ROSS et al.,
2008, p. 50)
A identidade DuPont, também conhecida como modelo DuPont ou sistema
DuPont, foi discutida por vários autores, entre eles Gitman (2004) que explica o
método como sendo um “sistema de análise utilizado para dissecar as demonstrações
financeiras da empresa e avaliar sua situação financeira”. (Gitman, 2004, p.60)

Gitman (1997) inovou ao representar de forma gráfica a análise DuPont.
Figura 2 – Método DuPont

Fonte: Gitman, 1997

Ainda, para Fernandes, Ferreira e Rodrigues (2014), o modelo possibilita
identificar como o ROE é afetado pela mudança em qualquer elemento, seja por meio
do giro do ativo, balanço ou pela demonstração de resultados.
Segundo Ross et al. (2015), há três fatores que podem afetar o ROE, sejam:
1. Eficiência operacional (medida pela margem liquida).
2. Eficiência no uso dos ativos (medida pelo giro do ativo total).
3. Alavancagem financeira (medida pelo multiplicador do patrimônio
líquido).

Dessa forma, a identidade DuPont norteia qual pode ser o motivo de um ROE
insatisfatório, como, por exemplo, uma fragilidade na eficiência operacional pode
diminuir o ROE.
Seguindo o modelo de análise DuPont será feita uma análise de desempenho
da empresa CELG D ao longo do tempo, mas como os indicadores podem ser
afetados por diversos fatores, inclusive pelas condições econômicas do período, será
feita também uma análise de desempenho comparativa com outras empresas do
setor, consideradas similares à Celg D.
As empresas escolhidas foram a Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia – Coelba, Companhia Energética do Maranhão S.A. - CEMAR e Energisa Mato
Grosso – Distribuidora de Energia S.A.. Todas são empresas privadas, do setor de
energia elétrica e que tem como atividade a distribuição de energia elétrica – todas
são exclusivamente concessionárias de distribuição de energia.
Tabela 1 – Principal Acionista e Número de Consumidores em 31/12/2018
Empresa
Principal Acionista
N° Consumidores
Celg D
Enel Brasil S.A.
3.028.092
Coelba
Neoenergia S.A.
5.993.406
CEMAR
Equatorial Energia S.A.
2.491.847
Energisa Mato Grosso Rede Energia Participações S/A
1.403.400
Fonte: Demonstrações Financeiras das companhias CELG D, Coelba, CEMAR e Energisa Mato
Grosso do ano de 2018 (Elaboração própria)

Na tabela acima foram expostos os principais acionistas e número de
consumidores em 31/12/2018 das empresas escolhidas. Todas as empresas possuem
diferentes acionistas e não possuem um número de consumidores tão elevado, se
comparado com as concessionárias que abastecem São Paulo e Rio de Janeiro, por
exemplo. Abaixo, serão expostas as áreas de concessão de cada uma delas.

Figura 3 – Região de Concessão das empresas CELG D, Coelba, CEMAR e
Energisa Mato Grosso

Fonte: Sistema de Informações Geográficas do Setor Elétrico – SIGEL pertencente à ANEEL
(Elaboração própria)

Como evidenciado, as companhias CELG D e Energisa Mato Grosso
abastecem parte da região Centro-Oeste do Brasil, enquanto as companhias CEMAR
e Coelba abastecem parte do Nordeste brasileiro.
Dessa forma, as três empresas foram escolhidas para que a comparação com
a empresa Celg D fosse realizada, sem grandes desvios.

CAPÍTULO 3 – ESTUDO DE CASO
Neste capítulo será feita uma análise financeira dos indicadores financeiros da
empresa Companhia Energética de Goiás - CELG D antes e pós desestatização da
mesma. Para que tal análise ocorra, primeiramente, será exposta a trajetória da
companhia desde sua fundação até a desestatização, que ocorreu em 2017, durante
o governo de Michel Temer. Ao fim, será feita uma análise financeira da empresa em
questão e uma comparação com os indicadores financeiros de outras empresas do
mesmo setor.
3.1 - Histórico da Empresa
Atualmente a Companhia Energética de Goiás – CELG D, mais conhecida
como CELG D, conta com o serviço de distribuição de energia elétrica para,
aproximadamente, 3 (três) milhões de consumidores, segundo dados com data base
de dezembro de 2018 da própria empresa em seu balanço patrimonial. (ENEL, 2019)
Mas para atingir o patamar atual, foi necessário que a empresa passasse por
diversas crises, modificações e modernizações. Na década de 1930, o Brasil contava
com a oferta de energia elétrica crescendo menos do que a demanda devido à
urbanização e crescimento da indústria no Brasil. (ROCHA, 2005, p. 35)
Em 1933, Goiânia começou a ser construída, com o intuito de ser a nova capital
do estado de Goiás. Um dos fatores determinantes para a escolha da localização da
nova capital goiana era a existência de uma bacia fluvial farta, que facilitaria o
abastecimento de água e a geração de energia. (ROCHA, 2005, p. 36)
O Estado celebrou contrato com uma empresa dirigida pelo engenheiro José
Madureira Júnior, que seria responsável pela construção da primeira usina hidrelétrica
de Goiânia. Porém, meses depois, em 28 de janeiro de 1936, o contrato foi rescindido.
(ROCHA, 2005, p. 37).
De acordo com o livro: “Memória da Energia em Goiás: Celg 50 anos” do autor
Hélio Rocha (2005, p. 37) “[...] Em 3 de abril de 1936, o Estado celebraria outro
contrato, desta vez dando concessão para terminar e explorar a usina a uma empresa
denominada ‘Luz e Força de Goiânia Limitada’[...]”.

Em 22 de setembro de 1938 a Usina de Jaó começou a operar. Porém, segundo
Josias Manoel Alves, o problema de escassez de suprimento de força e luz em
Goiânia

acentuava-se

cotidianamente,

devido

ao

ininterrupto

processo

de

crescimento urbano, comercial e industrial. (ALVES, 2006, p. 48)
Em meio ao crescimento da população goiana e o curso da II Guerra Mundial,
que impactou o Brasil devido à dependência brasileira pelo petróleo vindo do exterior,
a importância de se investir em fontes hídricas como principal fonte energética foi
acentuada. (ROCHA, 2005, p. 41)
Em 1945, houve um acidente na Usina de Jaó, que levou Goiânia ao
racionamento de energia elétrica e a escuridão. Segundo Alves (2006):

O sistema de abastecimento de energia elétrica em Goiânia já não era regular
e suficiente com essa usina em operação. Depois desse episódio, o sistema
ficou por quase dois anos suprindo apenas as necessidades parciais do
Palácio do Governo, da Santa Casa de Misericórdia, do Cine Teatro Goiânia
e do Grande Hotel, quando tivesse visitantes ilustres à cidade de Goiânia.
(ALVES, 2006, p. 53)

O problema da falta de energia na cidade de Goiânia era notório e pessoas
célebres da época também o lamentavam, como explicitou Palacin (1973). A fala de
Monteiro Lobato, após o autor visitar à capital de Goiás, foi a seguinte: “Goiânia,
cidade que seduz. De dia não tem água, de noite não tem luz” (ALVES, 2006, p. 62)
O racionamento e incerteza da população sobre a normalização da energia
durou alguns anos. Até que em 1947, com o aumento da importância dada à energia
hidrelétrica, o governador Jerônymo Coimbra Bueno encaminhou ao Poder Legislativo
um pedido de autorização para compra da Empresa de Força e Luz Ltda pelo Estado,
que foi negado. (ROCHA, 2005, p. 45)
Apenas em 1951, sob o governo de Pedro Ludovico, a Empresa de Força e Luz
de Goiânia foi adquirida pelo Governo. Até o momento a empresa contava apenas
com a usina hidrelétrica de Jaó e alguns grupos geradores termelétricos a diesel.
(ALVES, 2006, p. 66)
A partir de então, devido ao crescente número de habitantes de Goiânia e o
aumento da demanda por energia, foi iniciada a obra de mais duas hidrelétricas:
Rochedo e Cachoeira Dourada. (ROCHA, 2005, p. 53).
Em 1955, através da Lei Estadual 1.087 (BRASIL, 1955), foi criada a Centrais
Elétricas de Goiás S.A. – Celg, conforme foi publicado no Diário Oficial do Estado de

Goiás, em 12 de outubro de 1955. Seria uma empresa de economia mista que teria,
inicialmente, suas ações no domínio do setor público. (ROCHA, 2005, p. 62)
Rocha (2005) contextualiza:
O Estado e sete prefeituras subscreveram 366 milhões de cruzeiros. Foi
assinado contrato de financiamento com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico – BNDE, não havia ainda o S de social na
designação – e o governo federal iria também subscrever ações no montante
de 242 milhões. (ROCHA, 2005, p. 64)

Segundo ALVES (2006, p. 91) podia-se afirmar que a CELG havia sido criada
para dar continuidade ao processo de eletrificação do Estado de Goiás por meio do
aporte de recursos dos governos estadual e federal e dos bancos privados
transnacionais.
Em 1956 o presidente Juscelino Kubitschek iniciou o governo anunciando o
Plano de Metas, que incluía a construção de Brasília como meta síntese e as áreas
de transportes, comunicações e energia elétrica como de grande prioridade. (ROCHA,
2005, p. 64)
Alves (2006) menciona que Brasília era vista como o símbolo da construção da
integração nacional e que:
[...] esse desenvolvimento foi definido a partir do Plano de Metas, que
priorizou a substituição de importações nos setores de bens de capitais e
bens de consumo duráveis. Para isso, foi necessário investir pesadamente
em transporte e energia por todo o País, construindo a infraestrutura
necessária ao desenvolvimento da nação. (ALVES, 2006, p. 122)

Como mencionado nos últimos parágrafos o setor de energia teve muita
importância na concretização dos objetivos do Plano de Metas, com isso a Celg teve
apoio substancial. (ROCHA, 2005, p. 64). Era necessário priorizar o processo de
eletrificação do sertão principalmente com o início da construção de Brasília e com os
problemas que viriam a ser enfrentados por esta construção.
Inicialmente a construção de Brasília seguiria adiante com a energia produzida
por geradores a diesel e à turbinas que geravam energia elétrica. Porém, com o
aumento do ritmo das obras e com o curto prazo previsto para entrega da nova capital
foi necessário recorrer à novos meios de obtenção de energia. Foi quando a CELG foi
designada como responsável pela distribuição de energia em Brasília. Esta obra durou
apenas 45 dias e envolveu engenheiros e funcionários do Governo, sendo concluída

em 21 de abril de 1960, com a iluminação da Praça dos Três Poderes. (ROCHA, 2005,
p. 83-84)
Alves (2006, p. 123) descreve que “O ritmo de trabalho atingiu tal
desenvolvimento, em 1960, que assegurou êxito sem precedentes ao gigantesco
empreendimento [...]”
Com o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico da região
gerado pela mudança da capital do Brasil, foi iniciada a segunda fase de ampliação
da maior usina hidrelétrica da Celg: CDSA.
O governador da época, Mauro Borges, como mencionado por Rocha (2005) à
beira do canteiro de obras da hidrelétrica que estava em construção exprimiu seu
otimismo:
As duas grandes turbinas de 75 mil C.V. de Cachoeira Dourada, funcionando,
darão a Goiás a infraestrutura, o alicerce econômico, implantado em bases
sólidas e definitivas. O nosso Estado poderá então entrar com absoluta
segurança na fase progressista, dinâmica e rica deste nosso Brasil. (ROCHA,
2005, p. 93)

A década de 60 seria uma década de grande crescimento para a companhia,
que em 1963 contava com o abastecimento energético de 51 municípios goianos e
tinha o capital social estimado em 10 bilhões de cruzeiros. (ROCHA, 2005, p. 96).
Ainda que em 1964, o então presidente do Brasil João Goulart fora deposto pelos
militares, que assumiram o governo a partir de então, e a CELG tivera sua diretoria
modificada pelo novo governo, a segunda etapa de Cachoeira Dourada foi entregue
em 1967. (ROCHA, 2005, p. 107)
Segundo Alves (2006, p. 138) a entrega da segunda etapa da CDSA
possibilitou a eletrificação das propriedades rurais do estado, abrindo caminho para a
expansão da fronteira agrícola para o cerrado, o desencadeamento da industrialização
na região sul do estado de Goiás e abriu caminho para a ocupação da Amazônia.
Sob o governo de Leonino Caiado, eleito em 1971 como governador de Goiás,
a Celg abriu seu capital com o lançamento de um pacote de 50 milhões de ações, com
o objetivo de captar mais recursos para investimentos em transmissão, distribuição e
para a continuidade das obras da CDSA, que passaria por sua terceira etapa de
construção. (ROCHA, 2005, p. 110)
Ainda sob o governo militar, a Celg perdeu a concessão de Brasília para a
empresa Furnas e, assim, redirecionou parte da cota de energia que ia para a capital

brasileira para o nordeste do estado, que estava com muita carência energética,
segundo Hélio Rocha. (ROCHA, 2005, p. 120)
Importante ressaltar que a Celg também abastecia a área setentrional do
estado, que passaria, a partir da Constituição de 1988 a formar o Estado de Tocantins.
(ROCHA, 2005, p. 137)
Em 1990 iniciou-se uma forte onda de privatizações no setor de energia elétrica
no Brasil. Esta onda, em 5 de setembro de 1997, atingiu a hidrelétrica de Cachoeira
Dourada. Esta, foi leiloada durante um pregão na Bolsa de Valores e foi arrematada
pelo grupo espanhol Endesa. Um dos acordos desse leilão seria o de que a CDSA
forneceria energia exclusivamente à Celg nos cinco primeiros anos após a venda e
este fornecimento decresceria à razão de 10% ao ano, até 2011. (ROCHA, 2005, p.
142)
A Celg demandava 60% da energia gerada pela CDSA e com a privatização de
tal hidrelétrica, passou a recorrer, também, à energia de Furnas, Itaipu. (CELG, 2013)
Em 1999, a Centrais Elétricas de Goiás, Celg, teve sua razão social alterada
para Companhia Energética de Goiás pois passou a prestar outros serviços, além da
comercialização de energia, tais como mapa digital, diagnostico energético e locação
de equipamentos. (UNIÃO FEDERAL, 2016)
No ano de 2004, as empresas concessionárias de energia elétrica tiveram que
se desverticalizar para poder representar atividades diversas, em decorrência da lei
federal nº10.848 (BRASIL, 2004). Com isso, em 2006, a Aneel aprovou através da
Resolução 643 (ANEEL, 2006) que a Companhia Energética de Goiás se segregasse
em Celg Distribuição S.A. e em Celg Geração e Transmissão S.A., para executarem
os serviços de distribuição de energia elétrica e geração e transmissão,
respectivamente. (CELG, 2013)
Segundo a Lei 8.031 de 12 de abril de 1990 (BRASIL, 1990), criada durante o
governo do então presidente Fernando Collor de Mello, o PND visava, entre outros
objetivos, a privatização de numerosas empresas estatais, como a Celg.
Em maio de 2015, no governo de Dilma Rousseff, a Celg teve sua inclusão no
Programa Nacional de Desestatização (PND) alterada, através do Decreto nº 8.449
(BRASIL, 2015), publicado no Diário Oficial da União. Porém, a mesma estava incluída
no Programa desde setembro de 1997, quando o Brasil estava sob a gestão de
Fernando Henrique Cardoso (BNDES, 2015).

Através da alteração sofrida no Programa Nacional de Desestatização, em
2015, o processo de desestatização da CELG D começou a definitivamente tomar
forma.
3.2 - Desestatização da CELG
O panorama da Celg em 2015 era o de ser subsidiária da CELGPAR, sociedade
de economia mista controlada majoritariamente pelo Estado de Goiás. Nesse mesmo
ano a CELG foi federalizada, passando a Eletrobrás a ser a sócia majoritária, com
50,93% das ações, a CELGPAR mantendo 49% da participação e 0,07% distribuídos
entre outros acionistas minoritários. (UNIÃO FEDERAL, 2016)
Ainda, a empresa encontrava-se com um alto endividamento, gerado
principalmente pelo aumento dos gastos com compra de energia e aumento do nível
de inadimplência. Foi reduzido o número de funcionários e os investimentos com o
intuito de diminuir as despesas e, em consequência, a qualidade do serviço e o
atendimento ao cliente foram prejudicados. (UNIÃO FEDERAL, 2016)
A justificativa dada à desestatização através do Edital de Desestatização da
CELG D era a de que com uma nova acionista haveria possibilidade de melhora da
qualidade dos serviços prestados, por meio de investimentos, melhorias de gestão e
operação (UNIÃO FEDERAL, 2016). O preço mínimo da empresa no leilão seria de
R$ 1,708 bilhão e a privatização seria gerida pelo Ministério de Minas e Energia, com
apoio técnico do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Foram ofertadas pela Eletrobrás um total de 69.085.140 ações ordinárias de sua
propriedade da Celg D e 73.848.672, ofertadas pela CELGPAR (BNDES, 2016).
A venda da Celg estava condicionada à anuência da ANEEL para a
repactuação da dívida da Celg com à Conta de Itaipu. Tal anuência permitiria mudar
a indexação da dívida de moeda estrangeira para nacional e ajustar a taxa de juros e
condições de pagamento. (BNDES, 2016).
Ainda, o edital previa a oferta de 7.676.127 ações de emissão da Celg D e
titularidade da Eletrobrás aos empregados e aposentados da companhia que seria
leiloada. (BNDES, 2015).

3.3 - O Leilão
No caso da Celg D, ficou estabelecido através de Edital que a desestatização
deveria obedecer às regras do Manual BM&FBOVESPA de Procedimentos do Leilão,
que previa a obrigatoriedade da contratação pelas compradoras (proponentes) de
uma

corretora

credenciada

junto

à

BM&FBOVESPA

para

representá-las

(BM&FBOVESPA, 2016).
A corretora deveria apresentar documentos pré-estabelecidos pelo edital tais
como declarações de regularidade da proponente, como comprovantes de
regularidade com o FGTS e com a Fazenda Nacional, demonstrações contábeis,
estatuto social e entre outros documentos. (BM&FBOVESPA, 2016)
Ainda, deveria ser aportada uma garantia de proposta no valor de
17.081.313,67 reais, que poderia ser via seguro garantia, fiança bancária, títulos da
dívida pública e/ou depósito caução (em dinheiro). (BM&FBOVESPA, 2016)
As propostas deveriam ser entregues via envelope fechado à BM&FBOVESPA
e seriam disponibilizadas em ordem decrescente de valor econômico, sendo a
primeira colocada a que ofertasse o maior valor. Poderia haver uma segunda rodada
com propostas a viva voz caso houvesse mais de uma proposta escrita válida com
valor igual ou superior a 80% do valor da maior proposta escrita. (BM&FBOVESPA,
2016). As propostas a viva voz deveriam respeitar as seguintes regras:
 Superar a proposta anterior da própria Proponente;
 Alterar a classificação da Proponente dentre as demais;
 Não ser de valor idêntico à outra proposta;
 Respeitar o intervalo mínimo entre propostas, definido pelo diretor da
sessão pública; e
 Respeitar o tempo máximo entre propostas, definido pelo diretor da sessão
pública. (BM&FBOVESPA, 2016).

Através das duas etapas: via envelope fechado somente ou via envelope
fechado e via viva voz, se estabeleceria o vencedor do contrato.
Dessa forma, segundo o BNDES, em 30 de novembro de 2016, nos primeiros
meses de governo do presidente Michel Temer, na BMF&BOVESPA, realizou-se a
desestatização da CELG D. A companhia teve seu controle acionário vendido para a
empresa Enel Brasil S.A. por R$ 2,187 bilhões, com ágio de 28% sobre o valor do
preço mínimo. Com a compra, a nova acionista assumiu um total de obrigações que
somavam o montante de R$ 2,656 bilhões e a transferência efetiva da ações e
liquidação financeira ocorreu em janeiro de 2017. (BNDES, 2016)

Segundo o site corporativo da Enel Brasil, após a compra da empresa goiana,
Carlo Zorzoli, country manager do grupo Enel no Brasil, expôs as novas iniciativas do
grupo que envolviam a recém adquirida empresa Celg:
Vamos contribuir com o desenvolvimento do Estado de Goiás e com a
melhoria da qualidade do serviço prestado aos nossos clientes, por meio da
otimização operacional da companhia e da modernização da rede elétrica. As
obras incluirão construção e reforço de subestações, assim como a instalação
de novos equipamentos que aumentarão a capacidade e confiabilidade do
fornecimento de energia. Também reforçaremos as ações de manutenção
preventiva na rede elétrica, além de acelerar a conexão de novos clientes
(Enel, 2017)

Importante ressaltar que a partir do leilão, a Celg D vem sendo administrada
por sua acionista majoritária Enel Brasil S.A., empresa do grupo italiano Enel. Tal
grupo está presente em 34 países e atende há aproximadamente 71 milhões de
usuários. (ENEL, 2018)
3.4 Análise Econômico-Financeira da Desestatização
De acordo com a Demonstração Financeira da Celg D divulgada em 31 de
dezembro de 2018, a participação da empresa italiana no capital social da Celg D era
de 99,93% das ações e o restante, pertencia à empregados e aposentados da
companhia. (ENEL, 2018)
O tipo de análise escolhida para avaliar e analisar os resultados financeiros
referentes à rentabilidade e eficiência antes e após a desestatização da empresa Celg
D foi a identidade DuPont, devido ao fato da empresa analisada ser uma empresa de
capital fechado e de um único ramo de negócio – distribuição de energia elétrica.
Os dados utilizados na análise foram obtidos nas Demonstrações Financeiras
da Companhia CELG D dos anos de 2017 (ENEL, 2017) (englobando, também os
dados de 2016) e 2018 (ENEL, 2018), ambos auditados pela auditoria independente
Ernst Young Auditores Independentes S.S.

Tabela 2 – Resultados financeiros da empresa CELG D 2016-2018 (Em
milhares de reais)
Indicador

2016
21.221
4.008.605
4.199.987
-1.318.158
0,53%
0,954
-3,186
-1,61%

Lucro Líquido
Vendas (ou Receita Líquida)
Ativo
Patrimônio Líquido
Margem Líquida
Giro do ativo total
Multiplicador do patrimônio líquido
ROE

2017
110.328
4.901.641
9.439.899
3.515.619
2,25%
0,519
2,685
3,14%

2018
1.551.851
5.425.461
11.364.414
5.447.410
28,60%
0,477
2,086
28,49%

Fonte: Demonstrações Financeiras da companhia CELG D dos anos 2017 e 2018 (Elaboração
própria)

Os dados financeiros apontam que a Celg D no ano de 2016 não obteve retorno
com seus investimentos, analisado por meio do ROE que chegou à -1,61%. Nesse
ano, segundo o Manual de Desestatização da companhia (UNIÃO FEDERAL, 2016)
havia um alto nível de endividamento, gerado pelos gastos com compra de energia e
aumento do nível de inadimplência. Comprova-se que o alto nível de endividamento
estava prejudicando o ROE através do valor do multiplicador do patrimônio líquido,
que em 2016, era de -3,186, ou seja, a “alavancagem” financeira estava desfavorável,
em outras palavras, o capital de terceiros estava consumindo o patrimônio líquido.
Vale ressaltar a composição do ROE na visão do modelo DuPont:
𝑅𝑂𝐸 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑋 𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
Ainda, outra justificativa dada à desestatização era a de que a companhia
precisava de melhorias de gestão e operação, além da elevação da qualidade dos
serviços prestados, para que assim aumentasse o retorno financeiro do capital
investido pelos acionistas (UNIÃO FEDERAL, 2016).
Pode-se concluir que esse objetivo foi alcançado através do aumento do ROE
no ano da desestatização (2017) e no ano posterior à ela (2018), em comparação ao
ano do anuncio da desestatização (2016), sendo eles, -1,61% em 2016, 3,14% em
2017 e 28,49% em 2018. Em relação ao desejo de melhoria na gestão operacional da
companhia, observa-se grande modificação na margem liquida que passou de 0,53%
em 2016, para 2,25% em 2017 e alcançou o notório valor de 28,60% em 2018. Um
dos motivos que pode ter gerado uma margem liquida de 0,53% em 2016, como

explanado pelo Edital de Desestatização (UNIÃO FEDERAL,2016) foi o fato da
empresa estar passando por dificuldade financeira e com isso ter reduzido seu número
de funcionários em 2016, o que pode ter influenciado negativamente a eficiência
operacional da empresa e ter diminuído sua margem liquida. Com a desestatização o
quadro de funcionários próprios e terceiros passou de 7.440, em 2016, para 7.555,
em 2017 e 9.509 em 2018, segundo dados das demonstrações financeiras da
companhia.
Além disso, além da grande mudança do ROA, vale ressaltar a expressividade
do aumento do lucro líquido, que saiu de um valor de 21.221, em 2016, e atingiu o
valor de 1.551.851, em 2018.
O giro do ativo total caiu de 2016 para 2017 e se manteve nos mesmos níveis
de 2017 para 2018. Esse fato pode ser visto não como uma piora na gestão
operacional, mas reflexo do aumento muito grande do ativo total após a fase de
ajustes da privatização. O ativo total aumentou 125% de 2016 para 2017 e 20% de
2017 para 2018. Mesmo com crescimentos nas vendas, estes não foram suficientes
para impactar o indicador.
Em relação à taxa Selic13, o resultado da Celg só ficou favorável em 2018.
Segue comparativo do ROE com a taxa Selic que finalizou cada ano:
Tabela 3 - Comparativo entre a taxa Selic e o ROE apresentado pela empresa
CELG D (2016-2018)

2016
2017
2018

Taxa Selic em
31/12
13,65%
6,90%
6,40%

ROE CELG
D
-1,61%
3,14%
28,49%

Fonte: Demonstrações Financeiras da companhia CELG D dos anos 2017 e 2018 e BACEN
(Elaboração própria)

Vale ressaltar que segundo Ross et al (2015), o retorno do investimento deve ser a
melhor opção para o investidor e, dessa forma, a taxa Selic torna-se um bom
parâmetro para basear se os níveis de retorno ao acionista estão elevados, já que a

“A taxa de juros Selic é a referência para os demais juros da economia. Trata-se da taxa média
cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).” (Comitê de Política Monetária (Copom) BACEN)
13

maioria das operações financeiras se baseiam nesta taxa para medir sua
rentabilidade.
3.5 Análise de Desempenho Comparativa
É importante comparar os resultados da empresa Celg D com outras empresas
semelhantes, ou seja, empresas privadas do ramo de distribuição de energia elétrica,
para poder avaliar se as modificações ocorridas em seus resultados foram também
notadas pelas outras companhias, sendo, então, decorrentes da economia do período
ou se os resultados diferiram da tendência do mercado.
Foram selecionadas as empresas Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia – Coelba (COELBA, 2018), Companhia Energética do Maranhão S.A. - CEMAR
(CEMAR, 2017) (CEMAR, 2018) e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
S.A. (ENERGISA, 2018) para a realização dessa análise de desempenho
comparativa.
Primeiramente, seguem números e breve análise individual de cada
companhia:
Tabela 4 – Resultados financeiros da empresa CEMAR 2016-2018 (Em
milhares de reais)
Indicador

2016
399.794
3.129.893
5.628.193
2.176.199
12,77%
0,556
2,586
18,37%

Lucro Líquido
Vendas (ou Receita Líquida)
Ativo
Patrimônio Líquido
Margem Líquida
Giro do ativo total
Multiplicador do patrimônio líquido
ROE

2017
489.617
3.370.836
6.553.340
2.447.799
14,53%
0,514
2,677
20,00%

2018
672.356
3.796.771
6.991.580
2.852.515
17,71%
0,543
2,451
23,57%

Fonte: Demonstrações Financeiras da companhia CEMAR dos anos 2017 e 2018 (Elaboração
própria)

Segundo informações obtidas nas Demonstrações Financeiras da companhia,
a CEMAR, no ano de 2017, passou por revisão tarifária com reajuste médio de 17,65%
em comparação com a tarifa anterior, o que pode ter contribuído para a melhora na
margem liquida nos anos de 2017 e 2018, já que a margem liquida responde
positivamente à incrementos na receita, se não forem acompanhados de aumento dos

custos. Além disso, através do Programa Luz Para Todos ocorreu incremento nos
investimentos, o que pode ter influenciado no aumento do patrimônio líquido da
companhia, ainda, pode ter influenciado no aumento do lucro líquido e das vendas, já
que em 2018 foram feitas 353 mil novas ligações energéticas através do programa.
Tabela 5 – Resultados financeiros da empresa Coelba 2016-2018 (Em
milhares de reais)
Indicador
Lucro Líquido
Vendas (ou Receita Líquida)
Ativo
Patrimônio Líquido
Margem Líquida
Giro do ativo total
Multiplicador do patrimônio líquido
ROE

2016
2017
2018
259.677
177.044
638.557
7.067.284 8.141.238 9.237.364
10.529.884 12.553.676 14.530.566
2.955.708 3.165.688 5.205.001
3,67%
2,17%
6,91%
0,671
0,649
0,636
3,563
3,966
2,792
8,79%
5,59%
12,27%

Fonte: Demonstrações Financeiras da companhia Coelba dos anos 2017 e 2018 (Elaboração própria)

Segundo informações obtidas das nas Demonstrações Financeiras da
companhia, a Coelba teve, em 2017, um incremento de 1,1% na base de clientes em
comparação com o ano de 2016, o que pode ter refletido no aumento das vendas
registrado entre os anos de 2016 e 2017. Um dos fatores que pode ter influenciado
negativamente o lucro líquido da companhia entre os anos de 2016 e 2017 foi o fato
do índice de perda energética (diferença entre a energia fornecida e a energia
faturada) ter aumentado 0,11p.p. de 2016 para 2017. A redução do multiplicador do
patrimônio líquido entre os anos de 2017 e 2018 pode ter sido devido ao aumento da
dívida bruta da empresa, que aumentou 31,9 pontos percentuais em dezembro de
2018, comparando com o valor de dezembro de 2017.
Tabela 6 – Resultados financeiros da empresa Energisa Mato Grosso 20162018 (Em milhões de reais)
Indicador
Lucro Líquido
Vendas (ou Receita Líquida)
Ativo
Patrimônio Líquido
Margem Líquida

2016
131
3.350
5.365
1.814
3,91%

2017
5
3.851
5.918
1.799
0,12%

2018
427
4.373
6.597
1.746
9,76%

Giro do ativo total
Multiplicador do patrimônio líquido
ROE

0,624
2,957
7,22%

0,651
3,290
0,27%

0,663
3,778
24,46%

Fonte: Demonstrações Financeiras da companhia Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
S.A. dos anos 2017 e 2018 (Elaboração própria)

Segundo informações obtidas nas Demonstrações Financeiras da companhia,
a Energisa Mato Grosso passou por reajuste tarifário em 2017, com redução da tarifa,
mas tal fato não afetou negativamente a receita liquida. As despesas operacionais,
excluindo os custos de construção, aumentaram 27,5% em 2017, em comparação
com 2016, o que pode ter impactado o lucro líquido de 2017. Já, no ano de 2018,
houve um aumento de 2,8% no número de consumidores, o que pode ter gerado o
aumento nas vendas e no lucro líquido.
Nota-se que o ROE de 2016, em comparação com o ROE de 2018, sofreu
melhoria nas quatro empresas analisadas, vide tabela abaixo:
Tabela 7 – ROE apresentado pelas empresas Celg D, CEMAR, Coelba e
Energisa Mato Grosso (2016-2018)
2016
Celg D
-1,61%
CEMAR
18,37%
Coelba
8,79%
Energisa Mato Grosso 7,22%
Média
8,19%

2017
3,14%
20,00%
5,59%
0,27%
7,25%

2018
28,49%
23,57%
12,27%
24,46%
22,20%

Fonte: Demonstrações Financeiras das companhias Energisa Mato Grosso, Coelce, CEMAR e Celg D
dos anos 2017 e 2018 (Elaboração própria)

Nota-se que a Celg D apresentou um aumento de 4,75 pontos percentuais no
ROE entre 2016 e 2017 e 25,35 pontos percentuais entre 2017 e 2018. Enquanto a
CEMAR apresentou um aumento de 1,63 pontos percentuais e 3,57 pontos
percentuais durante os mesmos períodos, respectivamente. Já a Coelba apresentou
uma diminuição de 3,19 pontos percentuais em seu ROE entre 2016 e 2017 e um
aumento de 6,68 pontos percentuais entre 2017 e 2018. A Energisa Mato Grosso,
semelhante à tendência da Coelba, teve redução de 6,95 pontos percentuais entre os
primeiros anos da análise e aumento de 24,19 pontos percentuais nos últimos anos.

A média de aumento do ROE entre o período de 2016 e 2017 das quatro
empresas foi de uma redução de 0,94 pontos percentuais, contra um aumento de
14,95 pontos percentuais no ROE no período entre 2017 e 2018.
Em relação aos componentes de formação do ROE, os que apresentaram a
mesma tendência entre as quatro empresas entre o período de um ano foi o
multiplicador do patrimônio líquido entre os anos de 2016 e 2017 e a margem liquida
entre os anos de 2017 e 2018.
O multiplicador do patrimônio líquido de todas as empresas analisadas teve
aumento em pontos percentuais de 2016 para 2017. As quatro empresas
apresentaram aumento nos ativos e no patrimônio líquido, com exceção da Energisa
Mato Grosso, que sofreu diminuição do patrimônio líquido entre os anos mencionados
acima. Porém, a modificação do patrimônio líquido foi em menor escala que o aumento
dos ativos e, dessa forma, todas as empresas apresentaram melhora no indicador
multiplicador do patrimônio líquido.
Seguindo o mesmo padrão, a margem liquida de todas as empresas
apresentou aumento em pontos percentuais entre os anos de 2017 e 2018. Todas as
empresas apresentaram melhora no lucro líquido e nas vendas durante o período,
sendo a melhora do lucro líquido mais relevante que a das vendas, fazendo com que
o indicador de margem liquida sofresse aumento.
Essas tendências são realçadas pela tabela abaixo:
Tabela 8 – Indicadores apresentados pelas empresas Celg D, CEMAR,
Coelba e Energisa Mato Grosso (2016-2018)
2016

Celg

ML
Giro AT
Mult CP
2017
ML
Giro AT
Mult CP
2018
ML
Giro AT
Mult CP

0,53%
95,44%
-3,19
Celg
2,25%
51,92%
2,69
Celg
28,60%
47,74%
2,09

Diferença
Diferença
Diferença
Diferença
ano
ano
ano
ano
Cemar
Coelba
EMS
anterior
anterior
anterior
anterior
12,77%
3,67%
3,91%
55,61%
67,12%
62,44%
2,59
3,56
2,96
Cemar
Coelba
EMS
1,72%
1,75%
-1,50%
-3,79%
14,53%
2,17%
0,12%
-43,52% 51,44%
-4,17%
2,65%
64,85% -2,27% 65,08%
5,87
0,09
0,40
0,33
2,68
3,97
3,29
Cemar
Coelba
EMS
26,35%
3,18%
4,74%
9,64%
17,71%
6,91%
9,76%
-4,18%
2,87%
1,21%
54,30%
63,57% -1,28% 66,30%
-0,60
-0,23
-1,17
0,49
2,45
2,79
3,78

Fonte: Demonstrações Financeiras das companhias Energisa Mato Grosso, Coelce, CEMAR e Celg D
dos anos 2017 e 2018 (Elaboração própria)

Ampliando a análise para a situação econômica brasileira nos anos de 2016,
2017 e 2018, pode-se afirmar que a melhoria do ROE das quatro empresas, entre
outros motivos, é econômica. Comprova-se pela melhora do PIB entre 2016 e 2018,
como mostra o gráfico abaixo:
Gráfico 3 – PIB a preços de mercado – Taxa acumulada em 4 trimestres (%),
1° trimestre 1996 – 2° trimestre 2019

Fonte: IBGE, 2019

Vale ressaltar que em 2016 o Brasil passava por uma grave crise financeira,
terminando o ano com recessão do PIB e com grave instabilidade econômica gerada
pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Em 2017, sob a gestão do presidente Michel Temer, o PIB voltou a subir,
porém, a taxa SELIC sofreu redução, podendo, dessa forma, ter agido negativamente
no rendimento das aplicações financeiras das companhias.
Já em 2018, o Brasil passa novamente por conturbações causadas pelo
processo eleitoral. Dessa vez, com a eleição de um novo presidente, Jair Bolsonaro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo passou por uma forte onda de desestatizações nas últimas décadas
e, como exposto, o Brasil, principalmente na década de 90, desestatizou uma grande
parcela de suas distribuidoras de energia elétrica.
Com a mudança de controle acionário, a busca pelo aumento do retorno ao
acionista torna-se ainda mais importante. Mas, vale lembrar, que muitos são os fatores
que podem interferir nesse resultado financeiro como, segundo o método DuPont
evidencia, a alavancagem financeira, a eficiência operacional e o uso dos ativos.
No caso da empresa CELG D, a mudança de controle acionário trouxe aumento
do ROE já no primeiro ano após a desestatização (2017), com um aumento de 4,75
pontos percentuais em comparação com o ROE apresentado antes da desestatização
(2016). Tal melhora entre os anos de 2016 e 2017 foi atingida não só pela Celg, mas,
também, pela empresa Cemar.
Já, comparando os anos de 2017 com o de 2018, todas as empresas de energia
analisadas apresentaram aumento significativo do ROE, seguindo também, a
tendência de melhora do PIB. Ainda, a Celg foi a empresa que apresentou o maior
aumento do ROE entre 2017 e 2018, no valor de 25,35 pontos percentuais, em
comparação com o apresentado no ano de 2016.
Dessa forma, além da eficiência atribuída pela nova gestão da Celg D no
incremento do ROE, pode-se concluir que a economia, como um todo teve melhoria e
não se deve atribuir a melhora financeira da Celg apenas à mudança acionária da
mesma. Tal alteração acionária pode ter sido responsável pela alta diferença entre as
taxas pré e pós desestatização, mas não pode ter responsabilidade exclusiva pela
melhoria financeira da mesma.
Conforme apontado, o caso estudado evidenciou que a desestatização trouxe
bons resultados financeiros para a companhia. Porém, não se deve levar em conta
apenas aspectos financeiros.
Conforme exposto ao longo do trabalho, uma das cláusulas principais dos
editais de desestatização é a de que não se deve ter piora na qualidade dos serviços
prestados, o que pode causar a reestatização.
Dessa forma, vale ressaltar, que os principais indicadores de qualidade de
serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica que compõem as

demonstrações financeiras das empresas e são avaliados pela ANEEL são o DEC
(Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e o FEC (Frequência
Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora).
Tais indicadores são apurados e avaliados periodicamente pela ANEEL e “[...]
representam, respectivamente, o tempo e o número de vezes que uma unidade
consumidora ficou sem energia elétrica para o período considerado [...]” (ANEEL,
2019).
Dessa forma, além de apresentar bons resultados financeiros, para que a
desestatização se mantenha, é fundamental que se apresente bons resultados nos
indicadores de DEC e FEC, além de outros indicadores de qualidade.
No caso da empresa estudada, constatou-se melhora dos dois indicadores
entre os anos de 2016 e 2017, ou seja, houve redução no tempo em que as unidades
consumidoras ficaram sem energia elétrica e na quantidade de vezes que as mesmas
ficaram sem o fornecimento de luz. Como mostram as tabelas abaixo:
Tabela 9 – DEC apresentado pela empresa CELG D (2016 - 2018)
2016
29,55

2017
32,29

2018
26,19

Fonte: Demonstrações Financeiras da companhia CELG D dos anos 2017 e 2018 (Elaboração
própria)

Tabela 10 – FEC apresentado pela empresa CELG D (2016 - 2018)
2016
18,9

2017
19,2

2018
13,97

Fonte: Demonstrações Financeiras da companhia CELG D dos anos 2017 e 2018 (Elaboração
própria)

Dessa forma, se pode constatar que a desestatização da Celg D trouxe
benefícios tanto no aspecto financeiro, apontado pela alta melhora no ROE, quanto
na qualidade dos serviços prestados para a população, através da comparação dos
indicadores DEC e FEC.
Conclui-se que pelo aspecto financeiro, levando em consideração os valores
do ROE como base, e pelo aspecto de qualidade, levando em consideração os

indicadores de DEC e FEC, a empresa apresentou bons resultados nas duas
vertentes, sem priorizar o lucro em detrimento da qualidade.
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