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PRIVATARIA
Leilão da Copel Telecom vai
trazer prejuízo ao Paraná

Foto: Divulgação Copel

Marcado para 9 de novembro, a privatização
acontece sem ampla discussão com a sociedade
Se você é líder de mercado, tem presença em todas as cidades do
Paraná e é a mais admirada pelos seus clientes, leiloaria seu negócio
sabendo que ele só vai crescer nos próximos anos? O governador Ratinho
Junior (PSD) inova dizendo que um mal negócio é bom.
O DIEESE do Paraná fez um relatório antes do leilão marcado para
novembro questionando os motivos do governo e mostrando - com
números e fatos - que os paranaenses só têm a perder com a privataria.
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Estado já distribuiu

3 empresas

em lucros para acionistas

É MENTIRA!!!

Ratinho Junior diz que Copel deve focar
apenas em energia pra ser rentável.
Mas empresa diversificou o negócio,
investiu e cresceu na última década

FIQUE DE OLHO:
Quem quer comprar
a Telecom e por quê

Estudo técnico do
DIEESE aponta empresa

sólida e
competitiva

CHAMA O VAR!

Líder de mercado e
com presença nos 399
municípios, somente o
tapetão da privatização tira o
título da Copel Telecom

É DO POVO!

Estatais controlam
empresas de internet e
levam serviço de qualidade
aos consumidores
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Estado já distribuiu

'3 empresas'
O
em lucros para acionistas

leilão da Copel Telecom tem lance inicial de R$ 1,4 bilhões e deve
ser realizado na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). O comprador leva 100%
das ações, menos os empregados. Só que de 2011 a 2019, a Copel
distribuiu em proventos R$ 5 bilhões. Deste montante, R$ 1,7 bilhões foram a mais do que o mínimo determinado por lei. Isso revela uma política
dos governadores Beto Richa (PSDB), Cida Borguetti (PP) e Ratinho Junior
(PSD) de dar mais dinheiro aos acionistas do que, por exemplo, investir no
sistema de geração e transmissão de energia elétrica, em tecnologia da informação ou ainda reduzir as tarifas dos consumidores e do setor industrial.
Isso traz desenvolvimento social e econômico ao Paraná.

NÚMEROS

5 bilhões

lucro distribuído aos acionistas

3,3 bilhões
lucro mínimo de 25%
que poderia ser entregue

1,7 bilhão
grana a mais para
o bolso do mercado

1,4 bilhão
preço mínimo do
leilão da Copel Telecom

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 ou
ainda teriam potencial
de gerar milhares
de empregos e,
consequentemente,
ainda fomentar a economia
do estado?
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É GRANA PRO

MERCADO

Atendendo ao interesse do mercado financeiro, o Governo do
Paraná (Beto Richa, Cida e Ratinho) aumentaram a tarifa de energia
e, consequentemente, o repasse de lucro para os acionistas, inclusive
o próprio governo. É o povo pagando pela ganância do mercado.

2010
2011
2012
2013, 2014 e 2016

2015
2019

25%
36,8%
38,1%
50%
27%
32,9%

Até este ano a empresa distribuía
para os acionistas o equivalente
a 25% do seu lucro líquido
A empresa distribuiu 36,8%
do lucro líquido ajustado
Neste ano 38,1% do
lucro foi para acionistas
Ao final destes 3 anos,
50% foi para acionistas
A empresa distribuiu 27%
do lucro no ano de 2015
do lucro líquido ajustado, o
equivalente a R$ 643,0 milhões
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Estudo técnico do
DIEESE aponta empresa

sólida e competitiva
Foto: Manoel Ramires/Senge-PR

Resistência
paranaense
já impediu a
privatização
da Copel

A

privataria da Copel Telecom tem muitos problemas.
O primeiro deles é a falta de participação do povo na
decisão por meio de um plebiscito. É o famoso patrimonialismo. Como governador, Ratinho acha que pode tratar
o interesse público como privado. O segundo problema é o
valor que não paga os investimentos feitos na última década.
Quem reforma sua casa para depois morar nela de aluguel?
As inconsistências são maiores. O estudo do DIEESE revela
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 endividamentos.
O que a venda pode fazer? Aumentar a concentração econômica neste segmento de mercado no Paraná.
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PARA DIEESE, deve ser
fortalecida com a realização
de novos investimentos

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”,
alerta o DIEESE
Foto: Manoel Ramires/Senge-PR
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É MENTIRA!!!
Ratinho Junior diz que Copel deve focar apenas em
energia pra ser rentável. Mas empresa diversificou
o negócio, investiu e cresceu na última década
O Governo do Estado decidiu que a Copel deve focar apenas
em energia. Uma decisão política e errada que beneficia
apenas aos concorrentes privados. O argumento é que a
empresa deve investir só em um segmento para crescer.
Mas os relatórios da empresa mostram forte
investimento e lucro na última década.

SUBIU
2010 a 2019
O lucro anual saltou
de R$ 988,8 milhões
para R$ 2,0 bilhões

R$ 988,8
milhões
QUEM QUER
DINHEIRO
R$ 10,8 bilhões

de lucro líquido ajustado
de 2011 a 2019

R$ 4,9 bilhões
em proventos pagos
de 2011 a 2019

Crescimento de

101,5%

R$ 2,0
bilhões

INVESTIU

Quanto a Copel destinou para
investimentos em energia?
2010 a 2019

R$ 25,4 bilhões
2016

R$ 3,8 bilhões
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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”,
avalia o DIEESE
Evolução dos investimentos
realizados pela Copel Telecom, em
valores reais – 2009 a 2019 (Em mil R$)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Investimentos
Valor
Variação (%)
124.238
83,59
112.399
-9,53
118.013
4,99
103.339
-12,43
140.888
36,34
124.847
-11,39
215.921
72,95
260.922
20,84
322.735
23,69
146.300
-54,67
Acumulado
2009 a 2019
1.737.272
2010 a 2019
1.669.601
Fonte: Copel | Elaboração: DIEESE/ER-PR
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Evolução dos investimentos
realizados pela Copel Energia
em valores reais – 2009 a 2019

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Investimentos
Valor
Variação (%)
1.586.088
-0,65
2.653.326
67,29
2.647.532
-0,22
2.374.282
-10,32
3.094.928
30,35
2.675.481
-13,55
3.767.581
40,82
2.454.142
-34,86
2.356.989
-3,96
1.782.200
-24,39
Acumulado
2009 a 2019
26.989.051
2010 a 2019
25.392.549
Fonte: Copel | Elaboração: DIEESE/ER-PR

Considerando o Grupo Copel,
excluindo os investimentos
da Copel Telecom, observamos que
os montantes de investimentos
realizados pela Copel entre os anos
de 2010 e 2019 foram de
expressivos R$ 25,4 bilhões”,
ressalta o DIEESE
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CHAMA O VAR!
Líder de mercado e com presença nos
399 municípios, somente o tapetão da
privatização tira o título 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. Ela está presente nos 399 municípios paranaenses, com rede de fibra óptica
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.
A empresa possui 22% de participação no mercado paranaense de fibra óptica (praticamente o dobro do segundo colocado) onde é líder e de 10% no mercado geral de banda
larga fixa. Tem 300 mil clientes e foi eleita melhor operadora
de banda larga do Brasil, conforme Pesquisa de Satisfação e
Qualidade Percebida da ANATEL.
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VALE MUITO

MAIS
A Copel Telecom
acumulou R$ 510,6
milhões em Lucro Líquido.
A Receita Bruta tem ficado
acima de R$ 600 milhões e
uma Receita Operacional
Líquida de aproximadamente
R$ 500 milhões.”
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FIQUE DE OLHO
Quem quer comprar a Telecom e por quê
Líder de mercado e estruturada. Um negócio pronto e com
muito futuro. Na última década, a Copel Telecom destinou o
montante de R$ 1,7 bilhão em valores reais para a realização
de investimentos. O valor é maior do que o preço mínimo
do leilão. Já aí é uma perda para o Paraná. Quem arrematar
a empresa, está de olho em sua rede e presença em todo o
Paraná para oferecer internet fixa, TV a cabo e até tecnologia
5G. É isso que o governo entrega de mão beijada.

1,7 bilhão
de investimentos em 10 anos
2017
2018

R$ 260,9 milhões
R$ 322,7 milhões

52,2%

Receita
Operacional
Líquida da Copel
Telecom entre
2010 e 2019
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13 CONCORRENTES
estão habilitadas no Dataroom do processo de
venda, segundo o presidente Wendell Oliveira

O que está a venda
da Copel Telecom
O comprador leva 100% das ações. Direito de uso
do CNPJ da Copel Telecom. 33 mil km de cabos AS
(significa cabo lançado entre postes, sem necessidade
de cabos de aço para sustentação). Direito de uso de
61 sites. Debêntures da Copel Telecom.

NÃO VENDE
A Copel ainda poderá usar 17 mil km de cabos
AS, dois Data Centers, 156 sites e ficar com todos
os funcionários da empresa de banda larga. A
estrutura física não será vendida.
Foto: Divulgação Copel

Os presidente da Copel,
Daniel Pimentel, e da
Telecom, Wendell
Oliviera, tramam a
venda da empresa
de banda larga
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Funcionários não serão vendidos
e assessoria por um ano
O comprador da Copel Telecom não leva os
funcionários da empresa que serão realocados em
outros setores da Copel. Mas esses funcionários
podem sair da estatal e ir para a nova empresa
se quiserem. Mesmo depois da venda, a Copel
Telecom ainda poderá, durante um ano, prestar
assessoria para o comprador. Serão seis meses
renováveis por mais seis meses. Assim, a estatal
dá seu conhecimento ao comprador.
“Não nos surpreenderá que após esse ano,
com ‘excesso de funcionários’, a Copel abra um
PDV para enxugar o quadro de funcionários
excedentes como tem feito nos últimos anos
e adotado como política de maximização dos
lucros”, alerta o presidente do Senge-PR,
Leandro Grassmann.
Foto: Manoel Ramires/Senge-PR

Confira aqui
o processo da
privataria
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É DO POVO!

Estatais controlam empresas de internet e
levam serviço de qualidade aos consumidores
Foto: Divulgação Copel

P

ara o Governo do Paraná, inovar é vender o patrimônio
do povo. Mesmo a pandemia de Covid-19 mostrando a
necessidade de um estado forte para atender aos interesses do povo diante da sanha do mercado financeiro. Enquanto Ratinho Junior quer privatizar uma empresa rentável, no
mundo, processos de reestatização crescem e se consolidam.
Você sabia que em 20 anos ocorreram 1408 casos positivos
de estatização e que destes, no setor de telecomunicações foram mensurados 192 casos, sendo que em 75% isso aconteceu
nos EUA e 18,2% na Alemanha, berços do capitalismo?
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ESTATAIS FORTES E

LÍDERES

4 das 10

líderes em
telecomunicações
possuem participação
de governos nacionais

Nippon Telegraph and Telephone (NTT) – A
empresa japonesa é a terceira maior empresa
mundial do setor, lidera mercado asiático,
está em 70 países e tem sinal em 190 nações.
O Governo Japonês detém 32,36% das ações.

China Mobile Comunications e China
Telecomunications são 5ª e 8ª maiores
empresas do setor. O Governo Chinês controla
70% do Capital. A primeira tem 950 milhões
de clientes móveis. A segunda tem
156 milhões de clientes de banda larga.

Na Deutsche
Telekom, o estado
alemão possui

,9%
31
das ações

Acesse o
estudo na
íntegra aqui
Este material foi produzido
pelo Fórum Paranaense em
Defesa das Estatais, pelo
Senge-PR, com base no estudo
“A importância da manutenção
da Copel Telecom como
empresa pública”, produzido
pelo DIEESE do Paraná.

Foto: Manoel Ramires/Senge-PR

