
 ALUPAR INVESTIMENTOS S/A 

 

 

Empresa: 
 

A Alupar é um uma holding que atua no setor de energia mais 
especificamente nos segmentos de geração e transmissão. 

 

No segmento de transmissão a empresa possui a concessão de 20 
sistemas de transmissão totalizando 5665 km de linhas de transmissão 
por meio de concessões com prazos de 30 anos, nas quais estão 
localizadas no Brasil e Chile. 

 
Já no segmento de geração a empresa possui usinas hidrelétricas, 

pequenas centrais hidrelétricas e parques eólicos que totalizam 780,8 
MW de capacidade instalada. Desse total, 179,4 MW são decorrentes de 
2 UHEs e 2PCHs em operação e os 601,4 MW restantes encontram-se em 
implantação dos quais 397 MW se referem a projetos de geração de 
fonte hidráulica e os 204,4 MW são projetos de geração de fonte eólica.   

 
No resultado de 2013 a receita líquida da companhia tinha a 

seguinte divisão: 
 
- 86,0% (segmento de Transmissão) 
 
- 14,0% (segmento de geração) 
 
- 2,3% (Serviços Financeiros) 

 
Entre os pontos positivos destaque para: 
 

 - Geração forte e estável de caixa, já que as concessões do 
segmento de transmissão só começam a expirar em 2030, enquanto que 
no segmento de geração as UHEs já possuem 80% do seu volume de 
energia negociados em contratos de venda até 2045 enquanto as PCHs 
da mesma possuem contratos de venda até o ano de 2025 para 100% de 
sua energia.  
 

- Boa pagadora de dividendos. 
 

- Potencial de crescimento devido ao know-how que possui nos 
projetos de geração. 
 
   

Em relação aos riscos vale frisarmos: 
 



 - Mudança regulatória nos contratos de concessão que a 
companhia possui. 
 
 - Possível racionamento de energia elétrica, o que 
comprometeria operacionalmente os ativos de geração da companhia. 
 
 - Extinção dos contratos de concessão da companhia antes do 
vencimento dos seus prazos e a indenização poderá ser insuficiente 
para recuperar o valor integral dos investimentos realizados. 
  
 

Mercado: 
 

O segmento do negócio de transmissão de energia elétrica, inclui 
a implantação, operação e manutenção das linhas de transmissão que 
constituem o elo de ligação entre a geração e a distribuição de energia 
elétrica. 

 
O governo através dos agentes institucionais promove a 

realização de licitações nas quais os agentes de mercado disputam o 
direito de implantar e operar as novas linhas de transmissão por meio 
de concessões com prazo de 30 anos. 

 
O agente vencedor do processo licitatório é aquele que está 

disposto a oferecer o maior deságio sobre a RAP (Receita Anual 
Permitida). A RAP é o valor obtido através do resultado do leilão de 
transmissão na qual é pago assim que as instalações das transmissoras 
entram em operação independente da quantidade de energia a ser 
transmitida. 

 
No segmento de geração de energia, esta é produzida através das 

usinas que podem ser as UHEs ou PCHs. Todas as etapas da vida de um 
empreendimento de geração que inclui os estudos para o 
desenvolvimento e a operação são autorizados e fiscalizados pela 
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Após o desenvolvimento 
do projeto básico das usinas, as empresas tem duas formas de negociar 
a energia a ser produzida que pode ser através do ACR (Ambiente de 
Contratação Regulada) ou ACL (Ambiente de Contratação Livre). No 
ACR as empresas participam de leilões para poderem vender a energia 
produzida pelas suas usinas. No ACL as empresas negociam livremente 
com as distribuidoras o preço da energia produzida. 

 



Apesar do baixo risco conjuntural principalmente no negócio de 
transmissão, o setor de energia possui elevado risco regulatório na qual 
ficou evidente com a implantação da MP 579 em 2012. 

 
Tal MP estabeleceu que aquelas companhias geradoras e 

transmissoras que tinham suas concessões a vencer no ano de 2015, 
teriam que aceitar uma redução na ordem de 70% para renovar as suas 
concessões.  

 
Algumas companhias como a Transmissão Paulista aderiram a 

proposta e tiveram sua redução nas tarifas já aplicadas no ano de 2013, 
porém aquelas que não aderiram embora não tenham tido perdas 
imediatas, também serão profundamente prejudicadas pois terão que 
devolver as concessões vencidas perdendo capacidade de geração e 
com reembolsos extremamente avitados. 

 
Porém, esse não é o caso da Alupar, pois somente a partir de 

2030 que começam a vencer algumas de suas concessões. 
 
Apesar do elevado risco regulatório, as perspectivas para o setor 

de energia são bastante favoráveis no médio, longo prazo, devido ao 
fato do país necessitar de elevados investimentos em infraestrutura 
para sustentar o seu crescimento, o que deve levar ao aumento da 
demanda de energia.          

 
 

Conclusão e Preço-Alvo: 
 

Para calcular o preço justo das ações da companhia optamos pelo 
modelo de desconto de dividendos que exige a projeção dos principais 
itens do demonstrativo de resultado para os próximos anos. Assim segue 
abaixo as principais premissas consideradas para a projeção deste 
mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DRE (R$ mil) 2014' 2015' 2016' 
Receita Líquida 1.419.914 1.505.109 1.595.415 

Custos Bens/Serviços -283.983 -301.022 -319.083 
Lucro Bruto 1.135.931 1.204.087 1.276.332 

Despesas Oper. -70.996 -75.255 -79.771 
Lucro Operacional 1.064.936 1.128.832 1.196.562 

Resultado Financeiro -212.987 -225.766 -239.312 
LAIR 851.948 903.065 957.249 
IR -167.834 -177.904 -188.578 

Lucro Líquido 684.115 725.161 768.671 
 

 
Receita Bruta – Consideramos avanço de 10,0% em 2014 devido 

ao reajuste corrigido pela inflação das suas RAPS no segmento de 
transmissão, somado com a entrada de novos pequenos projetos no 
segmento de geração. Para os demais anos consideramos um 
crescimento de 6,0% número este que segue a inflação, já que suas 
RAPs são reajustadas anualmente por um índice inflacionário. 

 
Margem Bruta- Consideramos a margem bruta de 80% até 2018 

em linha com aquela que foi registrada no último exercício da 
companhia.   

 
Despesas Operacionais – Foi projetado o patamar de 6,0% da 

receita líquida que está praticamente em linha com aquela divulgada 
pela companhia no seu último exercício. 

 
Resultado Financeiro – Projetado de acordo com a dívida e o 

saldo em aplicações financeiras que a empresa detém chegou-se ao 
nível de -15,0% da receita líquida. 

 
Considerando as premissas utilizadas acima, as taxas de desconto 

(wacc) que serviram para descontar os dividendos encontrados em cada 
ano, o payout de 95% considerado no período estável e o crescimento 
de 3% no período de perpetuidade que está em linha com o crescimento 
nominal esperado para a economia encontramos um preço-alvo de R$ 
24,85 o que representa um potencial de valorização de 44,22%.  

 
Com isso, recomendamos COMPRA para as ações da Alupar devido 

ao atrativo potencial de valorização que encontramos para seus ativos 
mesmo adotando premissas conservadoras, e as características 
diferenciadas da companhia como a sua forma de atuação com 
contratos que só começam a vencer em 2030 em um segmento de baixo 
risco conjuntural e com perspectivas favoráveis. 

 



Empresa P/L 14’ P/VPA 14’ ROE 14’ Div Yield 14’ 
ALUP11 11,92 1,32 15,42% 9,52% 

 
 

Quadro: 
 
DRE (R$ mil) 2014' 2015' 2016' 

Receita Líquida 1.419.914 1.505.109 1.595.415 
Custos Bens/Serviços -283.983 -301.022 -319.083 

Lucro Bruto 1.135.931 1.204.087 1.276.332 
Despesas Oper. -70.996 -75.255 -79.771 

Lucro Operacional 1.064.936 1.128.832 1.196.562 
Resultado Financeiro -212.987 -225.766 -239.312 

LAIR 851.948 903.065 957.249 
IR -167.834 -177.904 -188.578 

Lucro Líquido 684.115 725.161 768.671 

 
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO (R$ mil) 2014' 2015' 2016' 

        
ATIVO TOTAL 9.250.600 9.791.937 10.336.728 

 1.01 - ATIVO CIRCULANTE 2.274.739 2.344.076 2.416.867 
1.01.01 – CAIXA 803.313 803.313 803.313 
1.01.02 - CONTAS A RECEBER 1.349.505 1.416.980 1.487.829 
1.01.03 – ESTOQUES 37.111 38.973 40.915 
1.01.04 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES 84.810 84.810 84.810 
  

   1.02 - ATIVO REALIZÀVEL A LONGO PRAZO 3.396.579 3.396.579 3.396.579 
  

   1.03 - ATIVO IMOBILIZADO 3.579.282 4.051.282 4.523.282 
  

     
   PASSIVO TOTAL 
   1.01 - PASSIVO CIRCULANTE 1.180.132 1.183.843 1.187.740 

1.01.01 – FORNECEDORES 74.223 77.934 81.831 
1.01.02 - EMPRÈSTIMOS E FINANCIAMENTOS C.P 718.855 718.855 718.855 
1.01.03 - OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES 387.054 387.054 387.054 
  

   1.02 - PASSIVO NÂO CIRCULANTE 3.633.106 3.793.648 3.919.460 
1.02.01 - EMPRÈSTMOS E FINANCIAMENTOS L.P 3.113.973 3.274.515 3.400.327 
1.02.02 - OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES 519.133 519.133 519.133 
  

   1.03 - PATRIMÔNIO LÌQUIDO 4.437.362 4.814.446 5.229.528 



 
Disclaimer:  
 

 
Disclaimer instrução CVM nº 483 
 
Em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 483 de 

06/07/2010, o Analista de Investimento responsável pela elaboração 
deste relatório Caio Farme d’Amoed declara que: 

 
(I) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente 

suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma 
independente e autônoma. 

 
(II) Pode deter diretamente ou indiretamente ações de emissão 

da companhia objeto deste Relatório, e desta forma pode estar 
envolvido na aquisição ou alienação desta ação, dentro dos padrões 
estabelecidos pela Instrução CVM nº 483. 

 
(III) Possui CNPI certificado pela Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC) e é 
registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 
Disclaimer BlueChipInvest 
 
Este relatório foi elaborado pela BlueChipInvest para uso 

exclusivo de seus assinantes, não podendo ser reproduzido ou 
distribuído por qualquer pessoa sem expressa autorização da 
BlueChipInvest. As informações, sugestões e opiniões contidas neste 
relatório tem como objetivo prover informações e sugestões, assim 
sendo informamos que o retorno e o risco associado de quaisquer 
decisões de investimento ou desinvestimento tomadas a partir de suas 
informações e sugestões, são exclusivamente do cliente ou usuário 
deste relatório. As informações contidas neste relatório são 
consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as 
informações aqui contidas não representam por parte da BlueChipInvest 
garantia de exatidão das informações prestadas e projeções efetuadas. 

 
 


