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Destaques do Estudo 

 

Introdução 

 Em abril de 2019 o governo do Estado anunciou a privatização da Copel Telecom, o 

processo de venda se iniciou em julho do ano passado, prevendo algumas etapas até a sua 

concretização. O leilão de venda da companhia será realizado no dia 09 de novembro de 2020 

na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), o preço mínimo foi fixado em R$ 1,4 bilhão, o lance vencedor 

arrematará 100% das ações da Copel Telecom. Somente uma audiência pública foi realizada 

(virtual) para debater a venda da Copel Telecom no dia 19 de agosto de 2020. O processo 

deveria estar ocorrendo com uma maior participação social, com amplo dialogo com a 

sociedade paranaense, o principal interessado, ainda mais considerando o momento de 

pandemia que estamos vivendo. 

 

A Importância da Copel Telecom 

 A Copel Telecom atua no segmento de telecomunicações desde o ano de 1998, 

oferecendo a mais alta tecnologia para empresas, poderes públicos e também no varejo para 

clientes residenciais de 85 municípios, e está presente nos 399 municípios paranaenses, com 

rede de fibra ótica de qualidade de 36,1 mil km. Além disso, a empresa fornece link de dados 

para aproximadamente 2,2 mil escolas da rede estadual de educação.  

 Possui participação de 22% no mercado de fibra ótica (praticamente o dobro do 

segundo colocado) onde é líder e de 12% no mercado geral de banda larga fixa.  

 Possui cerca de 300 mil clientes (agosto/20), reconhecida como a melhor operadora de 

banda larga do Brasil, conforme Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da ANATEL. 

 Os próprios representantes da Copel classificam a venda dos ativos da Telecom como 

a oportunidade única de adquirir uma empresa que é considerada uma das melhores do setor 

de telecomunicações, com excelente qualidade na prestação de serviços e premiada em 

diversas oportunidades por sua excelência. Portanto, parece ser no mínimo contraditório se 

desfazer de um ativo estratégico como esse, ou seja, os próprios documentos, informações e 

dados divulgados pela própria empresa servem como referência para a defesa da manutenção 

da Copel Telecom como empresa pública. 
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Indicadores Econômico-Financeiros da Copel Telecom 

 A Copel Telecom tem apresentado resultados expressivos nos últimos anos, 

acumulando R$ 510,6 milhões em Lucro Líquido, já a Ebitda acumulou R$ 1,1 bilhão. A 

Receita Bruta tem ficado acima de R$ 600 milhões e apresentou crescimento de 100,1% na 

comparação com 2010 (R$ 283,5 milhões) e tem auferido uma Receita Operacional Líquida 

de aproximadamente R$ 500 milhões, que teve aumento de 77% no mesmo período, em 

ambos os casos em termos reais. 

 

Investimentos Realizados pela Copel Telecom 

 No período de 2010 a 2019, a Copel Telecom destinou o montante de R$ 1,7 bilhão 

em valores reais para a realização de investimentos. Os montantes mais elevados de 

investimentos mensurados ocorreram nos anos de 2018 e 2017, com valores de R$ 322,7 

milhões e de R$ 260,9 milhões respectivamente. 

 No período de 2010 a 2019, verificamos que a média de investimentos realizados em 

relação à Receita Operacional Líquida da Copel Telecom foi de expressivos 52,2%, sendo que 

em cinco anos dos dez analisados, o percentual ficou acima de 50%, destaque para o período 

de 2016 a 2018, no qual a relação anual chegou a atingir 71,57% em 2018, que inclusive foi o 

ano em que a empresa apresentou o maior montante de investimentos da sua história. 

 No período em que a Copel Telecom ampliou de forma significativa seus 

investimentos, no qual estão concentrados metade dos investimentos realizados por ela (2016 

a 2019), foi precedido pela captação de recursos no mercado financeiro por meio de 

debêntures, foram três emissões nos anos de 2015, 2017 e 2019 que totalizaram cerca de R$ 

600 milhões e com longo prazo de vencimento.  

 Portanto, importante parcela dos recursos utilizados pela Telecom para expansão das 

suas atividades veio de operações que foram avalizadas, condicionadas e referenciadas 

conforme a sua própria situação econômico-financeira, ou seja, logo, não necessariamente se 

originaram em recursos provenientes do caixa da holding, ainda que esta possa ter participado 

dos processos como garantidora das emissões de debêntures. 

 

Investimentos no Setor de Telecomunicações no Brasil 

 Os grandes grupos que atuam no setor de telecomunicações no Brasil (Claro, OI, TIM 

e Vivo), destinaram em média 23,2% da sua receita líquida para investimentos no período de 

2012 a 2019. O maior montante de investimentos realizados pelos principais grupos ocorreu 
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em 2014, desde então os investimentos vêm caindo significativamente, na comparação de 

2019 sobre 2014 a redução foi de 30% em termos reais, de R$ 40,9 bilhões em 2014 para R$ 

29,1 bilhões em 2019, redução de R$ 12 bilhões. Além disso, observamos ainda que na 

comparação de 2019 sobre 2012 o avanço dos investimentos foi de apenas 0,96%. 

 

Investimentos e a Expansão da Copel Energia 

 A manutenção da Copel Telecom sob o controle do Grupo Copel, não foi um 

impeditivo para que o grupo expandisse suas atividades no setor de energia, sendo que nos 

últimos anos a Copel inclusive expandiu suas atividades para novos negócios no setor 

elétrico, inclusive para fora do estado do Paraná, atuando atualmente em dez estados 

brasileiros. Além do Paraná, a empresa atua nas seguintes unidades da federação: Bahia, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e São Paulo. 

 O próprio site da companhia indica que o período que se iniciou em 2010, é 

classificado como de “Expansão”, no qual a empresa expandiu suas operações para estados e 

para segmentos que anteriormente ela não atuava, o que coincide com o período de aumentos 

dos investimentos no segmento de Telecom. Portanto, o fato de possuir uma empresa de 

Telecom não foi um entrave para a Copel operar e ampliar suas operações no setor elétrico. 

 Observamos que nos últimos anos, o Grupo Copel tem apresentando resultados 

econômico-financeiros que indicam a robustez e o fortalecimento da companhia. Entre 2010 e 

2019 o lucro do grupo dobrou, saltou de R$ 988,8 milhões para R$ 2,0 bilhões, crescimento 

de 101,5%. A Receita Operacional Líquida do grupo atingiu expressivos R$ 16,2 bilhões, 

elevação de 135,4% no mesmo período de comparação. 

 No período de 2010 a 2019, o grupo Copel destinou para investimentos em energia a 

expressiva cifra de R$ 25,4 bilhões em valores reais no período de 2010 a 2019, certamente 

um dos maiores montantes mensurados no Setor Elétrico Brasileiro (SEB).  

 Entre os anos de 2014 e 2016 a Copel Energia apresentou os maiores investimentos da 

sua história, com destaque para o ano de 2016, quando o montante chegou a R$ 3,8 bilhões 

em valores atualizados, todavia, os valores reduziram nos anos seguintes, ainda que devam ter 

crescimento em 2020.  

 O fato dos investimentos passarem a se reduzir a partir de 2017, ao que indica, faz 

parte de uma decisão estratégica de negócios da empresa e não decorrente de limitações 

financeiras, inclusive manifestada por representantes do grupo, em que a companhia inclusive 



 

A importância da manutenção da Copel Telecom como empresa pública 

 

5 

reduziria sua participação em empreendimentos em outros estados, portanto, diminuindo a 

necessidade de novos investimentos. Pois, quando do exame minucioso dos indicadores 

econômico-financeiros do grupo, não encontramos qualquer problema, pelo contrário, os 

indicadores apresentados pela empresa são muito robustos e apresentaram melhoria nos 

últimos, inclusive o índice de endividamento líquido em relação ao Patrimônio Líquido pouco 

se alterou nos últimos anos, portanto, possuindo margem para eventuais expansões. 

 

Investimentos x Dividendos 

 Entre os anos de 2011 e 2019 o grupo Copel distribuiu em proventos (juros sobre o 

capital próprio e dividendos) para os acionistas a soma de R$ 5,0 bilhões em valores reais. 

Considerando que a empresa tivesse distribuído apenas 25% do lucro líquido ajustado, que é o 

mínimo legal, os proventos destinados aos acionistas teriam sido de R$ 3,3 bilhões, ou seja, 

R$ 1,7 bilhão a menos do que foi efetivamente distribuído. 

 Cabe o questionamento, será que os R$ 1,7 bi “adicionais” distribuídos em dividendos 

que deixaram de ir para o caixa da empresa não comprometeram a sua saúde financeira, bem 

como reduziram a possibilidade de realização de investimentos por parte da Copel? E Ainda 

qual o retorno destes montantes expressivos destinados aos acionistas? Recursos estes que 

poderiam ter sido utilizados para realização de investimentos produtivos, e que teriam 

potencial de gerar milhares de empregos e consequentemente ainda fomentar a economia. 

Todavia, neste aspecto não observamos nenhuma consideração ou mesmo qualquer tipo de 

crítica. 

 

Privatização e o Debate Público 

 Devemos destacar que o processo de privatização da Copel Telecom, deveria estar 

ocorrendo com uma maior participação da sociedade paranaense, a principal parte interessada, 

e que também será impactada pela ocorrência da privatização. Todavia, notamos que o 

processo ocorre com poucos debates, com a realização de apenas uma audiência pública, que 

foi virtual. Observamos que as manifestações, sugestões e críticas realizadas por entidades 

como os sindicatos que representam os trabalhadores da empresa tem tido pouca ressonância, 

principalmente nos meios de comunicações, nos quais prevalece à visão única preconizada 

pela empresa e por setores favoráveis a privatização, sem que exista espaço para o 

contraditório. 
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 A privatização de um ativo tão importante para a sociedade paranaense deveria ser 

precedida de um debate amplo com todos os paranaenses, em espaços como sindicatos, 

associações, etc.  

 

A manutenção da Copel Telecom como empresa pública 

 Questionamos ainda, se o processo de venda da Copel Telecom não pode provocar a 

concentração econômica neste segmento de mercado no Paraná, a exemplo do que já ocorre 

nos setores de telefonia (móvel e fixa), e também na TV por assinatura, em que poucas 

empresas controlam praticamente todo o setor. 

 A Copel Telecom deveria permanecer como empresa pública, portanto, não ser 

privatizada, pelo contrário deveria ser fortalecida com a realização de novos investimentos 

para que ela possa manter e ampliar a sua atuação no mercado de internet por banda larga, em 

especial no mercado de fibra ótica onde é líder.  

 Em função das novas tendências de mercado, bem como em decorrência das 

tecnologias de telecomunicação existentes (e em desenvolvimento), a Copel Telecom poderia 

expandir suas operações para além do mercado de internet por fibra ótica e de infraestrutura, 

migrando para os segmentos de telefonia (fixa e móvel) e também de TV por assinatura, 

ofertando novos serviços  

 Uma área estratégica como é a de telecomunicações, os governos nacionais, inclusive 

nos países desenvolvidos mantém participação ou até mesmo o controle de empresas do setor. 

 Observamos ainda que pelas informações divulgadas pela própria empresa, que com 

poucos investimentos ela tem a possibilidade de expandir suas atividades no segmento de 

fibra, onde ela já atua, pois, haveriam redes já existentes para o atendimento de quase 1 

milhão de consumidores (home passed), ganhando espaço no mercado. Situação que pode 

alavancar expressivamente suas receitas, multiplicando-as, sem que isso reflita em maiores 

custos para a empresa. 

 Os prestadores de serviços regionais têm expressiva participação no mercado de banda 

larga no país, que inclusive se ampliou significativamente durante a pandemia, diferente do 

dos demais setores telecomunicações que são extremamente concentrados onde predominam 

poucas empresas. 
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Entre o discurso e a prática 

 Observamos que a principal justificativa utilizada pelos defensores do processo de 

privatização da Copel Telecom é de que a venda deste ativo levará a melhoria do caixa do 

Grupo Copel, e que resultará na alavancagem dos investimentos no setor de energia. Todavia, 

isso pode não ocorrer, já que conforme manifestações de analistas de mercado, a melhoria das 

condições econômico-financeira do Grupo Copel resultará em redução dos índices de 

endividamento, o que provavelmente abrirá espaço para o grupo elevar o percentual de 

distribuição de dividendos distribuídos para 50% do lucro líquido, tornando-a mais atrativa 

para o mercado financeiro. 

 Em resumo, além de perder um ativo importante, a privatização da Copel Telecom 

pode não resultar em aumento dos investimentos por parte da Copel Energia, mas pode sim 

resultar somente em mais dividendos para os acionistas. 

 

O Setor de Telecomunicações no mundo 

 Segundo levantamento realizado pela revista de negócios norte-americana Fortune, 

que apresenta a lista das 500 maiores empresas do mundo por tamanho da receita total, dentre 

os dez maiores grupos econômicos do setor de telecomunicações, quatro se tratam de grupos 

que possuem participação de governos nacionais em sua composição acionária, inclusive na 

figura de controladores.  

 O terceiro maior grupo de telecomunicações do mundo é o conglomerado Nippon 

Telegraph and Telephone (NTT), no qual o governo japonês, seu controlador, detém 32,36% 

do total das ações. Na quinta e na oitava posições respectivamente, estão os grupos China 

Mobile Communications e China Telecommunications, que possuem participação expressiva 

do governo chinês, que se situam em torno de 70% do capital total. E na sétima posição está o 

grupo Deutsche Telekom, em que o Estado alemão possui 31,9% das ações do grupo, sendo 

14,5% diretamente e mais 17,4% através do KFW Bankengruppe (Banco estatal de 

desenvolvimento da Alemanha). 

 Além disso, observamos que países importantes da Europa, da Ásia e também do 

Oriente Médio, os governos nacionais possuem participação relevante sobre as empresas de 

telecomunicações, inclusive em determinadas situações, como acionistas majoritários destas 

companhias. 
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Reestatizações no setor de telecomunicações no mundo 

 Estudo elaborado pelo Transnational Institute (TNI) em maio de 2020, apresenta 

levantamento de 1.408 casos bem-sucedidos de re-municipalização (65,6%) e de 

municipalização/criação de serviços públicos (34,4%) em diversos setores de atividade 

econômica, envolvendo 2.400 cidades em 58 países no período de 2000 a 2019, com destaque 

para as ocorrências em países desenvolvidos. 

 No setor de telecomunicações foram mensurados 192 casos, representando 13,6% do 

total, o que colocou o setor na quarta posição entre as atividades econômicas com maior 

ocorrência de retorno dos serviços para a gestão do serviço público, atrás somente dos setores 

de energia (374 - 26,6%), água (311 - 22,1%), e de prestação de serviços pelo governo local 

(223 - 15,8%), no qual estão incluídos serviços como de habitação, alimentação, manutenção 

de áreas verdes, entre outros. 

 Dos 192 casos encontrados nas telecomunicações, 75,5% ocorreram nos Estados 

Unidos e 18,2% na Alemanha, países que concentram 94% dos casos. 
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