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Resumo
•

•
•

Esperamos que a CPFL continue apresentando métricas de crédito em linha com sua categoria
de rating nos próximos anos, mesmo com o impacto negativo em 2017 e 2018 da gradual
devolução de passivos regulatórios nos reajustes anuais de suas distribuidoras, após
performance financeira acima da esperada em 2016.
Reafirmamos os ratings ‘brAA-’ na Escala Nacional Brasil atribuídos à CPFL e às suas
subsidiárias CPFL Paulista, CPFL Piratininga e RGE.
Os ratings da CPFL seguem em observação de crédito negativa, refletindo a mesma ação no
rating soberano do Brasil.

Ação de Rating
São Paulo (S&P Global Ratings), 31 de maio de 2017 – A S&P Global Ratings reafirmou hoje os
ratings de crédito corporativo ‘brAA-’ atribuídos na Escala Nacional Brasil à CPFL Energia S.A. (“CPFL”)
e às suas subsidiárias Companhia Paulista de Força e Luz (“CPFL Paulista”), Companhia Piratininga
de Força e Luz (“CPFL Piratininga) e Rio Grande Energia S.A. (“RGE”).
Reafirmamos também o rating ‘brAA-’ na Escala Nacional Brasil atribuído à 7ª emissão de debêntures da
CPFL Paulista, CPFL Piratininga e RGE, que contam ainda com uma garantia incondicional e irrevogável
da controladora às debêntures dessas empresas.
Os ratings de emissor e de emissão seguem em observação de crédito negativa, refletindo a mesma
ação nos ratings do Brasil.

Fundamentos
A reafirmação se baseia na nossa opinião de que a CPFL continuará apresentando métricas de crédito
em linha com sua categoria de rating nos próximos anos, mesmo com o impacto negativo em 2017 e
2018 da gradual devolução de passivos regulatórios nos reajustes anuais de suas distribuidoras. O grupo
deve continuar mantendo uma posição de liquidez confortável, com um perfil de amortização de seu
endividamento relativamente alongado. Isso deve compensar, em parte, o cenário econômico desafiador
para as distribuidoras de eletricidade brasileiras, as quais são vulneráveis à queda na demanda por
energia elétrica, o que acarreta excedentes de energia e elevação da inadimplência dos clientes finais.
Os ratings da CPFL são limitados pelo rating do Brasil. Em nossa visão, o setor de eletricidade brasileiro
é altamente regulado, em particular, os segmentos de distribuição e transmissão de energia elétrica,
dado que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabelece as tarifas anualmente. Acreditamos
que a CPFL, assim como outras concessionárias de serviços de utilidade pública reguladas no Brasil,
possa estar sujeita à intervenção do governo em um cenário de default do soberano.
Avaliamos a CPFL como tendo importância moderadamente estratégica para sua controladora indireta, a
State Grid International Development Ltd. (“SGID”: A+/Negativa/--), que detém investimentos em
distribuição e transmissão, sendo esta, por sua vez, controlada pela State Grid Corporation of China
(“SGCC”: AA-/Negativa/--), que fornece eletricidade para 88% do território da China. Acreditamos que a
CPFL possa se beneficiar por pertencer a um dos maiores grupos do setor de energia elétrica do mundo,
tanto operacionalmente como em um eventual plano de consolidação no mercado de energia elétrica
brasileiro, enquanto sua estratégia financeira não sofreu alteração significativa. Em 23 de janeiro de
2017, a State Grid Brazil Power (“SGBP” – controlada indireta da SGID) adquiriu a totalidade das ações
que pertenciam ao bloco de controle da CPFL, as quais eram detidas pela Camargo Correa S.A. (não
avaliada) e por alguns fundos de pensão. Assim, a SGBP tornou-se a acionista controladora do grupo e
de suas subsidiárias, detendo 54,6% do capital votante total da CPFL. Uma oferta pública para aquisição
das ações detidas pelos demais acionistas e posterior deslistagem da CPFL, está atualmente em análise
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A CPFL apresenta uma forte posição competitiva, detendo o direito de monopólio de distribuição de
eletricidade em áreas de alto poder aquisitivo e forte atividade industrial, representando cerca de 14% do
total de energia distribuída no país e que estão entre as mais eficientes no ranking de continuidade de
serviços prestados pelas distribuidoras reguladas pela Aneel. Também é um dos maiores grupos de
geração privados, com aproximadamente 3,3 GW de capacidade instalada, proporcionando um mix de
receitas balanceado, além de escala que favorece maior eficiência e estabilidade dos resultados do
grupo.
A CPFL segue tomando medidas para manter as taxas de inadimplência sob controle, incluindo a
intensificação de cortes de energia e de negativações em serviços de proteção ao crédito. Embora o
consumo de eletricidade na área de concessão da CPFL deva apresentar crescimento marginal em
2017, acreditamos que o superavit de eletricidade não deva ficar muito acima dos 105% da demanda da
empresa. De acordo com a regulação, esse superavit não é incorporado nas tarifas. Contudo, eventuais
excedentes acima desse percentual precisariam, então, ser vendidos no mercado spot, mas, em nossa
visão, o impacto não seria significativo, especialmente considerando os preços atualmente acima do
preço médio estabelecido nos acordos de compra de energia da CPFL.
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Analisamos os ratings da CPFL e de suas subsidiárias de forma consolidada, pois entendemos que o
grupo adota uma gestão financeira integrada e que a holding CPFL é ativa na administração de suas
subsidiárias, incluindo CPFL Paulista, CPFL Piratininga e RGE. A CPFL conseguiu recuperar totalmente
em 2016 custos mais altos de eletricidade do passado ao converter em caixa seus ativos regulatórios,
que atingiram cerca de R$ 2 bilhões ao final de 2015. Isso resultou em uma geração de fluxo de caixa
acima das expectativas e nos últimos 12 meses, encerrados em março de 2017, a CPFL apresentou,
conforme nossa metodologia, um índice de dívida sobre EBITDA de 2,5x e de geração interna de caixa
(FFO) sobre dívida de 25%. No entanto, como as tarifas estavam incorporando custos mais elevados de
energia, a empresa passou, então, a acumular passivos regulatórios, que somaram cerca de R$1,5
bilhão em março de 2017 e que estão sendo compensados com ajustes negativos nas revisões anuais
das distribuidoras.
Nosso cenário-base para 2017 e 2018 assume as seguintes premissas:
•
•
•
•

O consumo de energia na área de concessão da CPFL deverá se manter praticamente estável
em 2017 e 2018, refletindo lenta recuperação econômica no Brasil;
Redução das tarifas em 2017, com a necessidade de reembolso dos passivos regulatórios;
Investimentos anuais (capex) de R$ 2,6 bilhões em 2017 e R$ 2,1 bilhões em 2017; e
Pagamento efetivo de dividendos de 25% do lucro líquido do exercício em 2017.

Com isso, esperamos um enfraquecimento temporário nas métricas de crédito em 2017 e 2018. Nosso
cenário-base considera um índice de dívida sobre EBITDA entre 4,0x-4,5x e de FFO sobre dívida de
cerca de 13% em 2017 e 2018, mas que devem ser recuperar para cerca de 3,0x-3,5x e 20%,
respectivamente, em 2019.
Liquidez
Continuamos avaliando a liquidez da CPFL como adequada. Esperamos um índice de fontes sobre usos
de ao menos 1,1x e que a diferença entre estes permaneça acima de zero, mesmo que o EBITDA
esperado seja 10% inferior a nosso cenário-base. Além disso, acreditamos que a empresa continuará
cumprindo suas cláusulas contratuais restritivas (covenants), ainda que seu EBITDA decline 10%.
Principais fontes de liquidez:
•
•
•

Posição de caixa de R$ 4,9 bilhões em 31 de março de 2017;
FFO de R$ 2,3 bilhões em 2017; e
Captações de cerca de R$ 2 bilhões.

Principais usos de liquidez:
•
•
•

Vencimentos de dívida de aproximadamente R$ 3,9 bilhões nos próximos 12 meses contados a
partir de março de 2017;
Capex de até R$ 2,6 bilhões (cerca de 70% em distribuição de eletricidade) em 2017; e
Manutenção da distribuição de dividendos no percentual mínimo de 25% do lucro líquido.

Em nosso cenário, a CPFL deve cumprir com determinados covenants financeiros relacionados às suas
obrigações de dívida, que incluem:
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• Dívida líquida sobre EBITDA de até 3,75x; e
• Índice de cobertura de juros pelo EBITDA acima de 2,25x.
Uma quebra de covenants ocorre apenas se a empresa não atender os limites por dois semestres
consecutivos, o que proporciona certa flexibilidade.
Acreditamos também que a CPFL possua uma estrutura de capital relativamente confortável, com prazo
médio da dívida de cerca de 2,8 anos e um perfil de amortização confortável. O total da dívida
denominada em moeda estrangeira é protegido por instrumentos de hedge. A empresa conta ainda com
amplo acesso ao mercado bancário e de capitais, além de acesso a linhas de crédito de longo prazo do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

CreditWatch
O CreditWatch com implicações negativas reflete aquele do rating do Brasil, dado que, em nossa visão,
os ratings da CPFL estão limitados por aqueles atribuídos ao país. Acreditamos que a CPFL, assim
como outras concessionárias de serviços de utilidade pública reguladas no Brasil, possa estar sujeita à
intervenção do governo em um cenário de default do soberano, como, por exemplo, por meio de
congelamento de tarifas.

Cenário de rebaixamento
O rebaixamento dos ratings da CPFL nos próximos 90 dias dependeria de ação similar no rating
soberano.
Embora improvável, os ratings da CPFL também poderão sofrer pressão negativa se as métricas de
crédito da empresa se deteriorarem nos próximos anos, como resultado de uma combinação de
aquisição significativa financiada por dívida com distribuição de dividendos de 100% do lucro líquido, o
que levaria a um índice de FFO sobre dívida consistentemente abaixo de 9% e de dívida sobre EBITDA
ajustado acima de 5,5x, combinado a uma posição de liquidez mais fraca.

Cenário de elevação
Poderemos reafirmar os ratings da CPFL se realizarmos a mesma ação nos ratings do Brasil nos
próximos 90 dias.
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TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RATINGS
CPFL ENERGIA S.A.
Ratings de Crédito Corporativo
Escala Nacional Brasil

Risco de negócios
Risco-país
Risco da indústria
Posição competitiva

Risco financeiro
Fluxo de caixa/Alavancagem

Âncora

brAA-/CW Neg./--

Satisfatório
Moderadamente alto
Baixo
Satisfatória

Significativo
Significativo

bb+

Modificadores
Diversificação/Efeito-portfólio

Neutra

Estrutura de capital

Neutra

Liquidez
Política financeira
Administração e governança
Análise de ratings comparáveis

Adequada
Neutra
Satisfatória
Neutra

Influência do grupo
Status da entidade para State Grid International
Development Ltd.
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Certos termos utilizados neste relatório, particularmente certos adjetivos usados para expressar
nossa visão sobre os fatores que são relevantes para os ratings, têm significados específicos que
lhes são atribuídos em nossos critérios, por isso devem ser lidos em conjunto com tais critérios. Por
favor, veja os critérios de rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações.

Critérios e Artigos Relacionados
Critérios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principais Fatores de Crédito para a Indústria de Energia e Gás Não Regulada, 28 de março
de 2014
Principais fatores de crédito para a indústria de concessionárias de serviços de utilidade
pública reguladas, 19 de novembro de 2013
Metodologia corporativa: Índices e Ajustes, 19 de novembro de 2013
Uso de CreditWatch e Perspectivas, 14 de setembro de 2009
2008 Critério de Ratings Corporativos: Avaliação de emissões, 15 de abril de 2008
Metodologia e Premissas: Descritores de Liquidez para Emissores Corporativos Globais, 16
de dezembro de 2014
Ratings Acima do Soberano - Ratings Corporativos e de Governo: Metodologia e Premissas,
19 de novembro de 2013
Critério geral: Metodologia de rating de grupo, 19 de novembro de 2013
Metodologia de Ratings Corporativos, 19 de novembro de 2013
Metodologia: Fatores de créditos relativos à administração e governança para entidades
corporativas e seguradoras, 13 de novembro de 2012
Metodologia: Risco da indústria, 19 de novembro de 2013
Critério Geral: Metodologia e Premissas de Avaliação do Risco-País, 19 de novembro de
2013
Tabelas de mapeamento das escalas nacionais e regionais da S&P Global Ratings, 1º de
junho de 2016
Ratings de Crédito nas Escalas Nacionais e Regionais, 22 de setembro de 2014
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LISTA DE RATINGS
Ratings Reafirmados
CPFL ENERGIA S.A.
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMPANHIA PIRATINING DE FORÇA E LUZ
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Ratings de Crédito Corporativo
Escala Nacional Brasil

brAA-/Watch Neg/--

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMPANHIA PIRATINING DE FORÇA E LUZ
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Ratings de Emissão
Debêntures senior unsecured
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EMISSOR

DATA DE ATRIBUIÇÃO DO
RATING INICIAL

DATA DA AÇÃO ANTERIOR
DE RATING

08 de setembro de 2003

23 de maio de 2017

DATA DE ATRIBUIÇÃO DO
RATING INICIAL

DATA DA AÇÃO ANTERIOR
DE RATING

31 de maio de 2001

23 de maio de 2017

DATA DE ATRIBUIÇÃO DO
RATING INICIAL

DATA DA AÇÃO ANTERIOR
DE RATING

09 de janeiro de 2006

23 de maio de 2017

DATA DE ATRIBUIÇÃO DO
RATING INICIAL

DATA DA AÇÃO ANTERIOR
DE RATING

16 de abril de 2002

23 de maio de 2017

CPFL ENERGIA S.A.
Rating de Crédito de Emissor
Escala Nacional Brasil Longo Prazo

EMISSOR
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Rating de Crédito de Emissor
Escala Nacional Brasil Longo Prazo

EMISSOR
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Rating de Crédito de Emissor
Escala Nacional Brasil Longo Prazo

EMISSOR
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Rating de Crédito de Emissor
Escala Nacional Brasil Longo Prazo
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INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS ADICIONAIS
Outros serviços fornecidos ao emissor
Não há outros serviços prestados a este emissor, clique aqui para mais informações.
Atributos e limitações do rating de crédito
A S&P Global Ratings utiliza informações em suas análises de crédito provenientes de fontes
consideradas confiáveis, incluindo aquelas fornecidas pelo emissor. A S&P Global Ratings não
realiza auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de verificação independente da
informação recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos de rating de
crédito ou de monitoramento dos ratings atribuídos. A S&P Global Ratings não verifica a
completude e a precisão das informações que recebe. A informação que nos é fornecida pode, de
fato, conter imprecisões ou omissões que possam ser relevantes para a análise de crédito de rating.
Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a S&P Global Ratings acredita que há
informação suficiente e de qualidade satisfatória de maneira a permitir-lhe ter uma opinião de rating
de crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou emissão pela S&P Global
Ratings não deve ser vista como uma garantia da precisão, completude ou tempestividade da (i)
informação na qual a S&P Global Ratings se baseou em conexão com o rating de crédito ou (ii) dos
resultados que possam ser obtidos por meio da utilização do rating de crédito ou de informações
relacionadas.
Fontes de informação
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a S&P Global Ratings utiliza, de acordo com o tipo
de emissor/emissão, informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros,
inclusive, balanços financeiros auditados do Ano Fiscal, informações financeiras trimestrais,
informações corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e
projetadas recebidas durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os
relatórios de análises dos aspectos econômico-financeiros (MD&A) e similares da entidade avaliada
e/ou de sua matriz. Além disso, utilizamos informações de domínio público, incluindo informações
publicadas pelos reguladores de valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e ou outros
reguladores, bolsas de valores, e outras fontes públicas, bem como de serviços de informações de
mercado nacionais e internacionais.
Aviso de ratings ao emissor
O aviso da S&P Global Ratings para os emissores em relação ao rating atribuído é abordado na
política “Notificações ao Emissor (incluindo Apelações)”.
Frequência de revisão de atribuição de ratings
O monitoramento da S&P Global Ratings de seus ratings de crédito é abordado em:
•
•

Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de
Crédito)
Política de Monitoramento

S&P Global Ratings

9

Conflitos de interesse potenciais da S&P Global Ratings
A S&P Global Ratings publica a lista de conflitos de interesse reais ou potenciais em “Conflitos de
Interesse — Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII” seção em www.standardandpoors.com.br.
Faixa limite de 5%
A S&P Global Ratings Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures o nome das entidades
responsáveis por mais de 5% de suas receitas anuais.
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independência e objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P podem dispor
de informações que não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para manter a confidencialidade
de determinadas informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito de cada processo analítico.
A S&P pode receber remuneração por seus ratings e certas análises, normalmente dos emissores ou subscritores dos títulos ou
dos devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas análises e ratings
públicos em seus sites na www.standardandpoors.com (gratuito), e www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por
assinatura), e pode distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou por intermédio de terceiros
redistribuidores. Informações adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em
www.standardandpoors.com/usratingsfees.
Austrália
Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o
Corporations Act 2001. Os ratings de crédito da Standard & Poor’s e pesquisas relacionadas não tem como objetivo e não podem
ser distribuídas a nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 do
Corporations Act).
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