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Fitch Atribui Rating ‘AAA(bra)’ à RGE Sul; Perspectiva Estável
25 Ago 2017 18h41

Fitch Ratings – Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2017: A Fitch Ratings atribuiu, hoje, o Rating Nacional de Longo
Prazo ‘AAA(bra)’ à RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. (RGE Sul), com Perspectiva Estável. Ao mesmo tempo,
a agência atribuiu o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ à proposta de quinta emissão de debêntures da
companhia, no montante de BRL300 milhões.
As debêntures, da espécie quirografária, serão garantidas pela CPFL Energia S.A. (CPFL Energia, Rating
Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’/Perspectiva Estável), controladora da emissora e holding do grupo CPFL. A
emissão proposta será realizada em três séries, com vencimentos finais em 2022 para a primeira, 2024 para a
segunda e 2027 para a terceira, e contará com cláusulas de cross default entre a emissora e a CPFL Energia. Os
recursos da emissão serão utilizados em projetos de investimento da companhia. A relação completa dos ratings
do grupo CPFL se encontra ao final deste comunicado.
PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DOS RATINGS
Os ratings corporativo e da proposta de emissão de debêntures da RGE Sul refletem a qualidade de crédito
consolidada do grupo CPFL, tendo em vista o forte vínculo existente entre a companhia e o grupo. A CPFL
Energia é controladora integral e garantidora da quarta emissão de debêntures da RGE Sul, a qual representava
95% da dívida da companhia ao final de junho de 2017, e da proposta de quinta emissão, sendo que ambas
contemplam cláusulas de cross default entre a emissora, a garantidora e outras subsidiárias do grupo.
Os ratings das empresas do grupo CPFL, por sua vez, se baseiam em seus fortes vínculos estratégicos,
financeiros e legais com seus controladores indiretos, a State Grid Corporation of China (SGCC, IDR (Issuer
Default Rating – Rating de Probabilidade de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moeda Estrangeira
‘A+’ (A mais)/Perspectiva Estável) e a State Grid International Development Limited (SGID, IDR ‘A’/Perspectiva
Estável), de acordo com a metodologia Parent and Subsidiary Rating Linkage da Fitch.
O robusto perfil de crédito da CPFL Energia e de suas subsidiárias reflete, ainda, sua forte posição de mercado
como um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro. Sua relevante base de ativos de distribuição e
geração de energia elétrica contribui para a maior diversificação da adequada geração de caixa operacional e
para a diluição de riscos operacionais, mais presentes no segmento de distribuição. A avaliação também
incorpora a expectativa de que o grupo CPFL conseguirá gerenciar seu fluxo de caixa livre (FCF) — que deve se
manter positivo — e se beneficiar de sua adequada posição de liquidez e da satisfatória flexibilidade financeira. A
Fitch espera gradual redução da alavancagem líquida consolidada, que se encontra moderadamente elevada para
os ratings do grupo. A avaliação contemplou também o moderado risco regulatório do setor elétrico brasileiro e o
risco hidrológico atualmente acima da média histórica.
Fortes Vínculos Com o Acionista Controlador
Os ratings das empresas do grupo CPFL — que desde 23 de janeiro de 2017 é controlado pela SGID, por meio de
sua subsidiária integral State Grid Brazil Power (SGBP) — incorporam os atuais e futuros benefícios do novo
controle para os perfis de crédito das companhias. A Fitch entende que estes benefícios se materializam em
cláusulas de cross default existentes em dívidas de subsidiárias da SGID no mercado internacional, com a
empresa chinesa figurando como garantidora. Os termos destes instrumentos estabelecem que a inadimplência
de qualquer subsidiária na qual a SGID possua participação direta ou indireta, superior a 50%, pode acelerar
estas dívidas no mercado internacional. No caso da CPFL Energia, holding do grupo CPFL, a SGID possui,
indiretamente, 54,64% do seu capital e pretende adquirir o restante do controle até o final de 2017.
A Fitch acredita que a flexibilidade financeira do grupo CPFL aumentará ao longo do tempo, devido ao vínculo
com o novo controlador. A agência também espera suportes adicionais das controladoras direta e indireta do
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grupo, que podem se concretizar por meio de aportes de capital, mútuos, garantias de dívida e intermediação de
empréstimos menos onerosos de instituições financeiras chinesas.
Este suporte reforçará ainda mais o vínculo entre a matriz e as subsidiárias que fazem parte do grupo CPFL, a
exemplo do que ocorre em outra subsidiária da SGCC no Brasil, a State Grid Brazil Holding S.A., que atua
exclusivamente no segmento de transmissão de energia. Pelas estimativas da Fitch, a intensificação do vínculo e
o aumento da flexibilidade financeira das subsidiárias brasileiras reduzirão o risco de refinanciamento e o custo
atual da dívida delas. O fato de o CEO da SGID ter assumido a presidência do Conselho de Administração da
CPFL Energia é outro ponto que reforça o laço entre as empresas.
Rating Contempla Gradual Redução da Alavancagem
Em bases consolidadas, a alavancagem financeira líquida da CPFL Energia está moderadamente elevada para a
categoria de rating, mas deve diminuir gradualmente e atingir um patamar mais conservador em 2018. A
expectativa da Fitch é de que a empresa apresente alavancagem, medida por dívida líquida ajustada/EBITDA, de
3,6 vezes em 2017, com redução para 3,2 vezes em 2018. Estas projeções assumem EBITDA de BRL4,5 bilhões
e de BRL4,9 bilhões, nos respectivos períodos. Em 30 de junho de 2017, a relação dívida total ajustada/EBITDA
era de 4,8 vezes, com o índice de 3,9 vezes quando considerada a alavancagem financeira líquida — o que
representa ligeira redução frente a anos anteriores.
CVA e Investimentos Pressionarão o FCF
As projeções da Fitch para a CPFL Energia indicam FCF positivo em cerca de BRL100 milhões em 2017 e de
BRL200 milhões em 2018, com base em um fluxo de caixa das operações (CFFO) de BRL2,9 bilhões e de
BRL2,6 bilhões, respectivamente, bastante inferior ao FCF de BRL4,7 bilhões reportado em 2016. O CFFO deve
ser pressionado pela devolução, via tarifa, do saldo passivo de Conta de Compensação de Variação de Valores de
Itens da Parcela A (CVA). O FCF, por sua vez, deve ser impactado pelos elevados investimentos anuais, em torno
de BRL2,2 bilhões de 2017 a 2019. No entender da Fitch, o atual controlador pode introduzir uma nova política de
dividendos. A agência considerou como premissa o pagamento de dividendos de 25% do lucro líquido do ano
anterior.
No período de 12 meses encerrado em junho de 2017, o grupo CPFL registrou CFFO de BRL4,4 bilhões,
fortemente beneficiado pela entrada de BRL1,4 bilhão de valores relativos à CVA. Deste montante, BRL130
milhões referem-se à recuperação do saldo ativo de CVA no final de junho de 2016 e BRL1,3 bilhão, à constituição
de um saldo passivo, a ser devolvido via tarifa no futuro. Os investimentos totalizaram BRL2,6 bilhões e BRL459
milhões foram distribuídos como dividendos, gerando FCF de BRL1,3 bilhão.
A RGE Sul é uma distribuidora de energia de porte reduzido dentro do grupo CPFL. No período de 12 meses
encerrado em 30 de junho de 2017, a companhia reportou receita líquida de BRL2,6 bilhões e EBITDA de BRL170
milhões. Estes montantes se comparam com a receita líquida de BRL20,2 bilhões e com o EBITDA de BRL4,2
bilhões do consolidado do grupo CPFL no mesmo período.
Retomada Moderada no Crescimento do Consumo de Energia
A Fitch acredita que a geração operacional de caixa consolidada do grupo CPFL se beneficiará de uma gradual
retomada do consumo de energia em suas áreas de concessão no segmento de distribuição, com crescimento em
torno de 1,1% em 2017. Em 2016, o consumo de eletricidade no país diminuiu 1,0%. Somadas as áreas de
concessão do grupo CPFL, a queda foi de 3,5%, desconsiderando a RGE Sul, incorporada pela companhia
apenas em novembro de 2016. Pelo mesmo critério, a demanda mostrou leve recuperação no primeiro semestre
de 2017, com aumento de 0,3% em relação a igual período do ano anterior.
Mesmo com a expectativa de crescimento do consumo de energia nos próximos anos, o grupo CPFL terá que
administrar seu volume de contratação de energia em suas distribuidoras na faixa de 100% a 105% da demanda
prevista nos próximos anos, utilizando-se dos mecanismos disponibilizados pelo regulador, a fim de evitar
impactos negativos no fluxo de caixa. A Fitch também continuará monitorando possíveis pressões nos índices de
perda e de inadimplência no segmento de distribuição, tendo em vista o atual cenário macroeconômico, ainda
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desafiador. A maioria das distribuidoras do grupo CPFL tem apresentado perdas acima dos limites regulatórios
reconhecidos em suas tarifas.
Crescimento do Segmento de Geração Melhora Perfil de Negócios
A Fitch considera positiva a expansão das atividades do grupo CPFL no segmento de geração de energia, que
representou 50% do EBITDA consolidado no primeiro semestre de 2017. A CPFL Energia se beneficia da
relevante capacidade instalada de 3.294 MW, proporcional à sua participação, proveniente de suas várias usinas
de geração convencional (2.209 MW) e renováveis (1.085 MW). Em condições hidrológicas normais, a CPFL
Geração de Energia S.A. (CPFL Geração), principal braço do grupo nesta atividade, possui alta previsibilidade de
receita e EBITDA. Atualmente, 100% de sua energia assegurada estão vendidos em contratos de longo prazo. No
caso das distribuidoras, a diversificação das concessões de distribuição dilui os impactos das revisões tarifárias,
que geralmente trazem volatilidade à geração de caixa das companhias.
RESUMO DA ANÁLISE
Para a Fitch, os fortes vínculos da CPFL Energia com o grupo State Grid compensam o perfil financeiro menos
robusto e o maior risco de negócios da companhia — decorrentes de sua relevante participação no segmento de
distribuição —, quando comparados aos outras empresas do setor elétrico brasileiro classificadas com o Rating
Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa), Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. (CTEEP) e Engie Brasil Energia S.A. (Engie Brasil).
PRINCIPAIS PREMISSAS
As principais premissas do cenário de rating da Fitch para o grupo CPFL incluem:
-- Crescimento no consumo de energia nas áreas de concessão das distribuidoras do grupo CPFL de 1,1% em
2017, de 2,4% em 2018 e de 3,3% em 2019;
-- Investimentos anuais médios de BRL2,2 bilhões no período de 2017 a 2019; e
-- Distribuição de dividendos correspondentes a 25% do lucro líquido.
SENSIBILIDADES DO RATING
Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a uma ação de rating negativa incluem:
-- Rebaixamento, em múltiplos graus, do IDR da SGID; e
-- Percepção, pela Fitch, de redução do vínculo entre a SGID e a CPFL.
LIQUIDEZ
A Fitch espera a melhora do perfil de liquidez do grupo CPFL. Em 30 de junho de 2017, a posição de caixa e
aplicações financeiras era de BRL4,3 bilhões, frente à dívida de curto prazo de BRL4,7 bilhões. Os índices de
cobertura da dívida de curto prazo, medidos por caixa e equivalentes/dívida de curto prazo e por caixa e
equivalentes mais CFFO/dívida de curto prazo, de 0,9 vez e 1,9 vez, respectivamente, eram de moderados a
fortes. Da dívida total consolidada de BRL20,2 bilhões, 11% eram garantidos pela SGBP.
RELAÇÃO COMPLETA DAS AÇÕES DE RATING
A Fitch atribuiu os seguintes ratings à RGE Sul;
-- Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’; Perspectiva Estável;
-- Rating Nacional de Longo Prazo à proposta de 5ª emissão de debêntures, no montante de BRL300 milhões,
‘AAA(bra)’.
A Fitch avalia o grupo CPFL com os seguintes ratings:
https://www.fitchratings.com.br/publications/10199
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CPFL Energia:
-- Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’.
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista):
-- Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’;
-- Rating Nacional de Longo Prazo da 6ª emissão de debêntures, de espécie quirografária, no montante de
BRL660 milhões e com vencimento em 2019, ‘AAA(bra)’;
-- Rating Nacional de Longo Prazo da 8ª emissão de debêntures, de espécie quirografária, no montante de
BRL700 milhões e com vencimento em 2027, ‘AAA(bra)’.
Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL Piratininga):
-- Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’;
-- Rating Nacional de Longo Prazo da 6ª emissão de debêntures, de espécie quirografária, no montante de
BRL110 milhões e com vencimento em 2019, ‘AAA(bra)’.
-- Rating Nacional de Longo Prazo da 8ª emissão de debêntures, no montante de BRL306 milhões e com
vencimento em 2024, ‘AAA(bra)’.
Rio Grande Energia S.A. (RGE):
-- Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’;
-- Rating Nacional de Longo Prazo da 6ª emissão de debêntures, de espécie quirografária, no montante de
BRL500 milhões e com vencimento em 2019, ‘AAA(bra)’.
-- Rating Nacional de Longo Prazo da 8ª emissão de debêntures, no montante de BRL380 milhões e com
vencimento em 2024, ‘AAA(bra)’.
CPFL Geração de Energia S.A. (CPFL Geração):
-- Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’;
-- Rating Nacional de Longo Prazo da 7ª emissão de debêntures, de espécie quirografária, no montante de
BRL635 milhões e com vencimento em 2019, ‘AAA(bra)’.
CPFL Energias Renováveis S.A. (CPFL Renováveis):
-- Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’;
-- Rating Nacional de Longo Prazo da 7ª emissão de debêntures, de espécie quirografária, no montante de
BRL250 milhões e com vencimento em 2022, ‘AAA(bra)’.
A Perspectiva dos ratings corporativos é Estável.
Contato:
Analista principal
Wellington Senter
Analista sênior
+55-21-4503-2606
Fitch Ratings Brasil Ltda.
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Praça XV de Novembro, 20 – sala 401 B
Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20010-010
Presidente do comitê de rating
Ricardo Carvalho
Diretor sênior
+55-21-4503-2627
Relações com a Mídia: Jaqueline Ramos de Carvalho, Rio de Janeiro, Tel.: +55 21-4503-2623, e-mail:
jaqueline.carvalho@fitchratings.com.
INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:
A presente publicação é um relatório de classificação de risco de crédito, para fins de atendimento ao artigo 16 da
Instrução CVM nº 521/12.
As informações utilizadas nesta análise são provenientes da CPFL Energia S.A..
A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na classificação de risco de
crédito sejam suficientes e provenientes de fontes confiáveis, incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros.
No entanto, a Fitch não realiza serviços de auditoria e não pode realizar, em todos os casos, verificação ou
confirmação independente das informações recebidas.
A Fitch utilizou, para sua análise, informações financeiras disponíveis até 23 de agosto de 2017.
Histórico dos Ratings:
RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. (RGE Sul)
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 25 de agosto de 2017.
A classificação de risco foi comunicada às entidades avaliadas ou a partes a elas relacionadas, e os ratings
atribuídos não foram alterados em virtude desta comunicação.
Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
A Fitch publica a lista de conflitos de interesse reais e potenciais no Anexo XII do Formulário de Referência,
disponível
em
sua
página
na
Internet,
no
endereço
eletrônico:
https://www.fitchratings.com.br/system/pages/299/Fitch_Form_Ref_2016.pdf
Para informações sobre possíveis alterações na classificação de risco de crédito veja o item: Sensibilidade dos
Ratings.
Informações adicionais estão disponíveis em 'www.fitchratings.com' e em 'www.fitchratings.com.br'.
A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de classificação de risco de
crédito pelo devedor ou emissor classificado, por uma parte relacionada que não seja o devedor ou o emissor
classificado, pelo patrocinador (“sponsor”), subscritor (“underwriter”), ou o depositante do instrumento, título ou
valor mobiliário que está sendo avaliado.
Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
-- Metodologia de Ratings Corporativos (7 de agosto de 2017);
-- Metodologia de Ratings em Escala Nacional (7 de março de 2017).
https://www.fitchratings.com.br/publications/10199

5/6

25/08/2017

Fitch Ratings

Outra Metodologia Relevante:
-- Parent and Subsidiary Rating Linkage (31 de agosto de 2016).
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dentro da UE para finalidades regulatórias, de acordo com os termos da Regulamentação da UE com respeito às agências de rating, poderá ser encontrada na página
Divulgações da Regulamentação da UE (EU Regulatory Disclosures) no endereço eletrônico www.fitchratings.com/site/regulatory. Ao status de endosso de todos os ratings
Internacionais é informada no sumário da entidade de cada instituição classificada e nas páginas de detalhamento da transação de todas as operações de finanças estruturadas,
no website da Fitch. Estas publicações são atualizadas diariamente.
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