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O Comitê de Classificação da SR Rating atribui as notas acima descritas, denotando 

risco módico.  No âmbito local e no prazo analisado, a qualidade de crédito é muito 

boa e a vulnerabilidade é baixa a riscos por fatores internos ou do macroambiente. 

As notas ora mantidas fundamentam-se, em suma, na caracterização da emissora 

como uma gestora de 13 centrais de 

geração de energia hidrelétrica de 

pequeno porte, todas plenamente 

construídas e operantes, estando 

enquadradas ao Programa de Incentivo 

às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

– PROINFA, do Governo Federal. O 

enquadramento prevê um contrato de 

compra de energia assegurada por 20 

anos com a Eletrobras, responsável por 

administrar a conta do PROINFA, 

conferindo maior previsibilidade ao fluxo 

de caixa da Brasil PCH. 

A conta do PROINFA é mantida por 

contribuições de todas as classes de consumidores finais atendidos pelo Sistema 

Integrado Nacional, mediante adicional tarifário específico, definido pelo Governo 

Federal. Desse modo, fica evidente a forte exposição ao risco regulatório do setor 

elétrico, o qual apresenta histórico de intervenções. De modo residual, segue 

presente o risco corporativo da Eletrobrás a medida que a conta que garante os 

recebimentos da Brasil PCH é administrada pela estatal. 

Do ponto de vista operacional, as PCH’s demandam procedimentos pouco 

complexos, sendo que os serviços, que eram terceirizados, foram primarizados em 

01/01/2012. 

Os riscos relacionados ao descasamento de taxas são considerados residuais, dado 

que tanto a energia contratada quanto as CCB’s emitidas pela Brasil PCH para sua 

capitalização são indexadas ao IGP-M, embora os financiamentos junto ao BNDES, 

principal dívida do Grupo, sejam reajustados pela TJLP.  
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* Uma classificação SR Rating 

constitui opinião independente 

sobre a segurança da obrigação 

em análise, não representando, 

em qualquer hipótese, sugestão 

ou recomendação de compra ou 

venda. Todos os tipos de 

obrigação, mesmo quando 

classificados na categoria de 

investimento de baixo risco, 

envolvem um certo nível de 

exposição ao default. Decisões de 

compra e venda dependerão 

sempre do cotejo entre risco e 

retorno esperados pelo próprio 

investidor. A presente classificação 

buscou avaliar exclusivamente o 

risco de default da obrigação, 

segundo confiáveis fontes de 

informação disponíveis. A SR 

Rating não assume qualquer 

responsabilidade civil ou penal por 

eventuais erros de avaliação 

atuais ou mudanças 

supervenientes, ou ainda, por 

frustração do retorno financeiro 

esperado. 
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Além das CCB’s captadas pela Brasil PCH, os recursos para implantação dos projetos vieram dos acionistas e 

de financiamentos do BNDES captados diretamente nas SPE’s, estes últimos com caráter prioritário no 

recebimento. Entretanto, ressalta-se que o fluxo projetado dos empreendimentos mostra-se suficiente para 

pagamento de todas estas obrigações.  

A efetiva distribuição do resultado auferido está garantida no Estatuto Social das SPE’s, da PCHPAR 

Participações S.A. e Brasil PCH S.A, que, possuindo limitações quanto à sua atuação, não podem utilizar os 

recursos oriundos de suas atividades para outros fins que não seu repasse aos acionistas, mitigando riscos de 

governança e controle.  

Por fim, foi levado em conta o ambiente setorial que, apesar da constante pressão favorável em relação à 

geração de energia elétrica nacional, dado o recorrente crescimento de consumo e expectativa contínua 

deste crescimento, vivenciou recentemente uma significativa instabilidade institucional com reflexos negativos 

sobre o fluxo de caixa de diversas empresas de geração de energia elétrica. 

 

SWOT de riscos| no presente rating da operação são considerados, em suma, os seguintes fatores 

relevantes: 

 

 

 

 

*Empresa com portfólio de investimentos 
composto por 13 PCHs, todas em operação e 

com PPA's assinados com a Eletrobras e 
enquadradas no PROINFA.

*Acordo de acionistas adequado, garantindo 
o funding para os empreendimentos em caso 
de contingências e o comprometimento dos 

acionistas no longo prazo.

*Capacidade creditícia da Eletrobrás 
sensivelmente prejudicada, sobretudo diante 

do forte aumento de endividamento 
associado às incertezas relativas ao novo 

ciclo de concessões e reestabelecimento das 
margens de negócio.

*Subordinação das CCBs com relação aos 
financiamentos do BNDES.

*Cobertura projetada da dívida em patamar 
satisfatório.

*Possibilidade de comercialização de energia 
no mercado aberto caso a Eletrobras perca a 

capacidade de pagamento dos valores 
devidos.

*Instabilidade no setor por fatores ambientais, 
o que pode reduzir a capacidade de 

assegurar energia em níveis mais elevados nos 
próximos anos.

*Segmento que envolve riscos sócio-
ambientais que podem provocar perdas 
financeiras, vencimento antecipado de 

dívidas e até mesmo a perda da autorização, 
o que eleva os riscos operacionais.

BRASIL PCH

CCB

FORÇAS FRAQUEZAS 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
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Perfil Corporativo | A Brasil PCH S.A. foi constituída em 2005, com prazo de duração de 30 anos e com o 

objetivo de desenvolver projetos de pequenas centrais hidroelétricas (PCH’s) incentivadas pelo PROINFA 

(Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia do Governo Federal). A Petrobrás era a principal 

acionista da empresa até fevereiro de 2014, momento em que transferiu a totalidade de suas ações ordinárias 

(49%) à Chipley SP Participações S.A. (que veio a adquirir também as ações da Jobelpa S.A, totalizando 51%). 

As demais ações ordinárias estão distribuídas entre Eletroriver S.A. e BSB Energética S.A. Destaca-se ainda que 

em dezembro de 2012, a Eletroriver S.A incorporou a integralidade da participação acionaria então detida 

pela e Araguaia Centrais Elétricas S.A. 

Vale ressaltar que a Eletroriver e BSB Energética se estabeleceram na modalidade PIE (Produtor Independente 

de Energia), sendo as detentoras originais das autorizações da ANEEL para implantação das PCH’s em questão. 

Visando auferir ganhos de escala e facilitar a obtenção de financiamento para implantação dos seus 

empreendimentos, estas empresas, que não possuíam experiência prévia na condução de empreendimentos 

desta natureza, cederam suas autorizações da ANEEL para as SPE’s que levam os mesmos nomes das PCH’s 

(exceto, Caparaó Energia S.A, que tem sua PCH denominada Fumaça IV), obtendo participação proporcional 

na Brasil PCH S.A., que controla indiretamente tais SPE’s. 

 

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E DIRETORIA EXECUTIVA 

A Brasil PCH possui um acordo de acionistas bem delineado, cujas cláusulas se sobrepõem aos estatutos sociais 

da própria Brasil PCH, da PCH Par e das SPE’s. O acordo incentiva a estabilidade da estrutura de capital, 

colocando regras rígidas à saída de qualquer acionista, inclusive com preferência de compra para os acionistas 

remanescentes e tag along de 100%. Com a compra das ações, a Chipley SP sucedeu a Petrobras, 

compartilhando o controle com o Eletroriver e BSB, de acordo com o Acordo de Acionistas, passando a ter o 

direito de nomear metade dos membros do Conselho de Administração, além de metade dos diretores.  

Prevê-se, ainda, que as ações da sociedade não poderão carregar nenhum ônus, direito real ou outros 

gravames de qualquer natureza, com exceção de penhor ou outra forma de operação com a finalidade de 

garantir a obtenção de financiamento próprio e para as PCH’s nos termos do acordo.  

 

A empresa segue boas práticas de governança corporativa, composta por uma diretoria e um conselho de 

administração. A diretoria é composta igualmente por dois membros eleitos para exercer um mandato de dois 

anos, distribuídos entre os cargos de diretor-presidente e diretor sem designação específica.  O conselho é 

composto por quatro membros efetivos, eleitos para exercer um mandato de dois anos.  

Ressalta-se que suas demonstrações financeiras e das PCH’s são auditadas por empresa de auditoria 

independente, a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, e confere maior segurança e clareza 

informacional. 

Chipley (53%) Eletroriver (34,3%) BSB (14,7%)

Brasil PCH

PCH Par

Pequenas Centrais Hidrelétricas

Conselho de Administração

Carlos Figueiredo Santos

Cristiano Corrêa

Paulo Celso Guerra Laje

Antonio Walter dos Santos Pinheiro

Diretoria Executiva

Márcio Barata Diniz

Cristiano Corrêa
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Cabe mencionar ainda que as PCH’s, assim como a PCH Participações, preveem em seus Estatutos a 

obrigatoriedade quanto à distribuição de porção equivalente a 25% de seu resultado ao acionista, podendo 

ainda deliberar, por Assembleia Geral, dividendos intermediários ou em montantes maiores, garantindo assim 

um volume de dividendos mínimos para a Brasil PCH, sendo esta sua fonte de recursos para fazer frente às suas 

obrigações financeiras. 

 

DESEMPENHO OPERACIONAL 

A estrutura operacional da Brasil PCH compreende 13 PCH’s (Pequenas Centrais Hidrelétricas), que foram 

construídas mediante um contrato na modalidade EPC – Engineering, Procurement & Construction, com preço 

e prazo determinados. A operação das usinas é realizada pela equipe própria da Brasil PCH e todas as PCH’s 

estão comercialmente ativas e possuem autorização para vender até a totalidade de suas capacidades 

produtivas, as quais montam 291 MW. Em função da garantia física nos montantes originais de cada PCH estar 

vigente com base em uma decisão liminar a Companhia realiza a provisão dos respectivos valores. 

Quanto aos riscos relacionados à comercialização da energia produzida, destaca-se a existência de Contrato 

de Compra e Venda de Energia (CCVE ou PPA), entre as PCH’s e a Eletrobrás, na modalidade Produtor 

Independente de Energia Elétrica (PIE) com potência requerida de até 30 MW para atendimento ao sistema 

interligado, com prazo de 20 anos, cujo término se dará a partir de 2029. 

Ainda com relação à comercialização, vale destacar que, devido à participação das PCH’s no PROINFA, a 

Eletrobrás não arca efetivamente com o custo da energia, mas repassa-o ao sistema via distribuidoras. O custo 

da energia das PCH’s é mais baixo que o da geração térmica, além de menos poluente, o que praticamente 

elimina o risco da Eletrobrás rescindir os contratos. Caso tal situação de estresse ocorra, as PCH’s podem ainda 

vender sua energia para consumidores independentes, conseguindo um preço melhor e garantindo maior 

rentabilidade, mas arcando com o risco de prazos contratuais mais curtos. 

 As PCH’s possuem ainda prioridade para despacho de energia junto ao Operador Nacional do Sistema (ONS), 

conforme estabelecido pelo Decreto 5.025. Visto que o PPA assegura, durante o período de financiamento, o 

pagamento de um piso de faturamento mensal correspondente a 70% da energia contratada, mitiga-se 

fortemente o risco de não recebimento pela Eletrobrás decorrente do não fornecimento da energia. O valor 

total originalmente contratado é de R$ 3,9 bilhões. 

Quanto às licenças, destaca-se que todas as PCH’s possuem licenças de operação atualmente vigentes. As 

PCH’s Carangola, Funil, Jataí e São Joaquim estão em processo de análise para a renovação das licenças, 

havendo ofícios dos devidos órgãos ambientais garantindo a validade das respectivas licenças de operação 

por tempo indeterminado até que a análise dos projetos seja concluída. 

PCH Estado Consórcio EPC
Capac. Instalada 

(MW)

Início das 

Operações

Garantia Física 

(MWm)

Investimento Total 

(Milhões)

Ponto de 

Conexão

PPA Eletrobrás 

(R$ milhões)

Bonfante RJ Alstom, Engevix, Koblitz 19,0 ago-08 13,48 90,76R$               LIGHT 274,01

Calheiros ES Enercamp, Koblitz, Schahin, Voith 19,5 set-08 10,92 76,84R$               AMPLA 222,30

Caparaó MG Cogelta 4,5 dez-08 2,61 24,44R$               ESCELSA 52,66

Carangola MG Enercamp, Galvão, Koblitz, Voith 15,0 jun-08 9,57 61,20R$               CEMIG 197,33

Funil MG Enercamp, Galvão, Koblitz, Voith 22,5 mar-08 14,54 91,10R$               CEMIG 294,63

Irara GO Hochtief, Andritz 30,0 set-08 18,21 118,89R$             CELG 369,73

Jataí GO Hochtief , Andritz 30,0 jul-08 20,35 113,97R$             CELG 390,01

Monte Serrat RJ Alstom, Engevix, Koblitz 25,0 fev-09 18,28 132,69R$             LIGHT 369,34

Retiro Velho GO Hochtief, Andritz 18,0 jun-09 13,15 105,30R$             ENERSUL 225,57

Santa Fé RJ Alstom, Hochtief, Koblitz 30,0 mai-08 26,10 143,10R$             LIGHT 532,71

São Joaquim ES Alstom, Galvão, Koblitz 21,0 abr-08 13,28 133,72R$             ESCELSA 377,89

São Pedro ES Koblitz, Schahin, Voith, Enercamp 30,0 jun-09 18,41 82,40R$               ESCELSA 273,39

São Simão ES Alstom, Galvão, Koblitz 27,0 fev-09 15,20 105,34R$             ESCELSA 311,44
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É presente ainda a contratação de seguros os quais mitigam parcialmente riscos relacionados às perdas 

financeiras, sobretudo aquelas decorrentes de possíveis sinistros operacionais nas PCH’s, montando R$ 2,23 

bilhões, com a seguradora Sompo Seguros. 

Quanto aos riscos de abastecimento envolvidos, estes são pequenos, já que as PCH’s optaram pelo Mecanismo 

de Realocação de Energia (MRE), que funciona como um instrumento de hedge hidrológico, pois se a PCH 

produzir aquém da sua energia assegurada, pode comprar a energia faltante pagando apenas a Tarifa de 

Energia de Otimização (TEO) - R$ 9,50/MWh em janeiro de 2015. Em caso de superávit, a energia (secundária) 

é vendida pela mesma TEO, que é atualizada pelo IPCA. 

RESUMO FINANCEIRO 

Em 2017, as receitas da 

comercialização da energia elétrica 

com a Eletrobrás somaram de cerca 

de R$ 424 milhões, contra os R$ 400 

milhões registrados em 2016, 

resultando em um aumento de 4% na 

receita líquida. Ainda que a estrutura 

de custos tenha apresentado ligeiro 

aumento - porém segue bastante 

reduzida-, a empresa se beneficiou 

de receitas operacionais decorrentes 

de reversão de perda com contratos 

onerosos que somou cerca de R$ 20 milhões, favorecendo a geração operacional de caixa que subiu cerca 

de 38% em relação a 2016, indo para R$ 343 milhões em 2017, elevando a margem de EBITDA de 66% para 88%. 

O bom resultado é explicado pela relativa simplicidade na operação das centrais hidrelétricas, que é operado 

por equipe própria, baixa complexidade na manutenção e pela maturação dos projetos da empresa. 

 

 

O resultado financeiro apresentou-se 39% menos oneroso em 2017, resultando em um lucro líquido do exercício 

de R$ 211 milhões, contra R$ 68 milhões em 2016.  

O endividamento da companhia totalizava R$ 837 milhões em dezembro de 2017 e é constituído pelo 

financiamento de longo prazo junto ao BNDES, e pela dívida decorrente da emissão de CCB’s. A dívida com o 

BNDES, considerada sênior, é indexada à TJLP mais 3,5% ao ano, enquanto as CCB’s são indexadas ao IGPM 

com acréscimo de 9,9% ao ano. O Grupo não pretende realizar novas captações, de modo que suas 

obrigações junto a instituições financeiras serão amortizadas até 2022, conforme quadro acima. 

Ao final de 2017, o Grupo possuía reservas em aplicações financeiras vinculadas à dívida junto ao BNDES e 

disponibilidades, que montavam cerca de R$ 28 milhões. Assim, a cobertura acumulada da dívida, projetada 

até 2022, se encontra em patamar satisfatório – 1,6 vezes até 2020 e superior a 2,0 vezes a partir de 2021, quando 

a dívida com o BNDES será liquidada. 

Dívida (R$ MM) Curto Prazo Longo Prazo Total Indexador

BNDES 82,7 184,1 266,8 TJLP+3,5%  a.a.

CCB(Fundação Petros) 133,8 436,8 570,6 IGPM+9,9%  a.a.

Total 216,5 620,9 837,4
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Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras | A Eletrobras é uma holding, que controla empresas 

de geração e transmissão de energia elétrica. A saber: CHESF, FURNAS, Eletronorte, Eletronuclear, Eletrosul e 

CGTEE. O grupo Eletrobrás atua de forma integrada, de modo que as políticas e diretrizes adotadas são 

definidas pelo Conselho Superior da Eletrobrás (CONSISE), formado pelos membros da Diretoria Executiva da 

Eletrobrás, pelos presidentes das controladas e pelo diretor-geral do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. 

 

 Matriz de riscos | a matriz de risco abaixo, pontua a exposição e intensidade do presente rating aos riscos 

em evidência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas das notas | as notas atribuídas possuem perspectiva estável, não sendo descartada a 

possibilidade de alteração em decorrência dos seguintes fatores: (i) alterações regulatórias no setor elétrico; (ii) 

alterações no ambiente institucional e/ou político que altere de forma superveniente as condições de negócios;  

 

  

RISCO DE GESTÃO 
EXPOSIÇÃO MÉDIA 

Empresa que passou por mudança no 

controle acionário nos últimos anos. 

 

INTENSIDADE BAIXA 

Gestão profissional e com 

governança corporativa em nível 

considerável. 
 

 

RISCO REGULATÓRIO 

EXPOSIÇÃO MEDIA 
Setor que vem passando por mudanças 

nos últimos anos e instabilidade nas 

diretrizes que serão adotadas nos 

próximos anos. 

 

 

INTENSIDADE MÉDIA 

Todas as PCHs inscritas no PROINFA, 

o que faz com que a empresa seja 

afetada como um todo caso haja 

alguma mudança no ambiente 

institucional 

RISCOS 

OPERACIONAIS 

EXPOSIÇÃO ALTA 
Segmento altamente exposto a riscos 

operacionais e ambientais. 

 

 

INTENSIDADE BAIXA 
Todas as PCHs autorizadas a operar e 

apenas duas em processo de renovação 

das licenças.  

 

RISCO FINANCEIRO 

EXPOSIÇÃO MÉDIA 
PCHs inscritas no PROINFA e que 

dependem da capacidade creditícia 

da Eletrobras, afetada nos últimos anos 

pelo aumento do endividamento e 

queda nos lucros. 

 

INTENSIDADE BAIXA 

 
Índices projetados que cobrem 

satisfatoriamente o pagamento das 

dívidas.  

Possibilidade de venda no mercado 

aberto caso a Eletrobras perca a 

capacidade de pagamento. 
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informações sobre o processo de análise 

 As notas foram atribuídas pelo Comitê de Classificação de Risco da SR Rating. 

 Esta avaliação foi realizada em consonância com a metodologia de avaliação de risco de títulos e valores 

mobiliários, cuja versão mais recente foi devidamente validada pelo Comitê de Classificação da SR Rating 

em 2015. 

 A SR Rating não atesta e nem audita qualquer informação utilizada neste trabalho, a despeito do cuidado e 

criticidade empenhados sobre as mesmas, no intuito de prover a maior qualificação possível nas análises. 

Nossas fontes de informações foram: (i) informações sobre a Brasil PCH S.A.; (ii) informações sobre a Eletrobras 

S.A.; (iii) informações setoriais disponíveis publicamente. 

 Conforme Resolução CVM nº 521 / 2012, e conforme previsto nas regras e procedimentos da SR Rating, 

informamos que não houve qualquer indício de conflitos de interesse, presentes ou potenciais, neste processo 

de atribuição de classificação de risco. 

 A Brasil PCH S.A., isolada ou em conjunto com qualquer outra entidade vinculada a ela, possui outra 

classificação de risco vigente com a SR Rating 

 

histórico da classificação de risco 

 Em 29 de abril de 2009 foi disponibilizado o rating inicial para o contratante, com monitoramentos anuais. 

 Em 25 de maio de 2018 foi disponibilizado o presente relatório.  

 

 

 

 

Recomendamos que os leitores acessem nosso website (www.srrating.com.br) para maiores 

informações sobre as notas classificatórias, seus alcances e limitações, bem como sobre as 

metodologias e procedimentos.  
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