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Resumo  

A CPTE administra uma pequena linha de transmissão no Estado de São Paulo, com baixo 
risco operacional e receitas estáveis e previsíveis.  
Atribuímos o rating ‘brAA+’ à 1ª emissão de debêntures simples e não conversíveis do 
projeto.  
A perspectiva estável reflete nossa opinião de que o projeto apresentará receitas bastante 
previsíveis e estáveis, o que compensa os índices de cobertura do serviço da dívida (ICSD) 
relativamente apertados. 

 
Ação de Rating  
Em 11 de novembro de 2011, a Standard & Poor’s Ratings Services atribuiu seu rating ‘brAA+’ à 1ª 
emissão de debêntures simples e não conversíveis a serem emitidas pela Cachoeira Paulista 
Transmissora de Energia S.A. (“CPTE”), no valor de R$ 220 milhões e vencimento em 2023. A 
perspectiva do rating de emissão é estável.  
 
Fundamentos  
O rating de emissão da CPTE reflete o fluxo de caixa estável e previsível do projeto, resultante das 
condições contratuais de sua concessão, baseadas em Receita Anual Permitida (RAP), a qual, por 
sua vez, é atrelada apenas à disponibilidade dos ativos (sem exposição a risco de demanda) e 
corrigida anualmente pela inflação. Além disso, os custos operacionais de manutenção da linha de 
transmissão são reduzidos, pela simplicidade técnica do ativo, e as necessidades de capital 
projetadas para os próximos anos também são baixas. Esses pontos positivos são parcialmente 
compensados pelos índices de cobertura do serviço da dívida (ICSD) relativamente apertados 
(mínimo de 1,15x e médio de 1,19x em nosso cenário-base) e pela existência de contas reserva 
para serviço da dívida e cobertura de custos operacionais e de manutenção (O&M) de apenas três 
meses. Além disso, o pacote de garantias apresentado não inclui os direitos emergentes da 
concessão. 

O modelo de remuneração da concessão da CPTE é favorável, na medida em que estabelece um 
fluxo de receitas estáveis e previsíveis, pré-determinado no início da concessão e corrigido 
anualmente pelo IGP-M. O controle operacional da linha, bem como a gestão da carga, é feito pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), sendo a CPTE responsável apenas pela 
manutenção e melhorias técnicas do seu ativo. O fluxo de caixa da CPTE é muito estável, porque 
se baseia em montantes de RAP deduzida de uma Parcela Variável (PV) por indisponibilidade. A 
CPTE tem historicamente reportado eficiência operacional muito elevada, com PV zero em quase 
todos os anos, com exceção de 2008 (quando a PV atingiu 3%). O contrato de concessão não 
exige o repasse de ganhos de produtividade para a tarifa nos primeiros 15 anos de operação, mas 
prevê redução da RAP em 50% a partir de então.  

Por se tratar de apenas uma linha de transmissão com baixa complexidade técnica, os riscos de 
operação do projeto são bastante reduzidos. A CPTE possui um contrato de O&M com Furnas 
Centrais Elétricas S.A. que se estende até 2014 e que pode ser renovado. Não acreditamos que o 
risco de não renovação desse contrato tenha efeitos significativos sobre o fluxo de caixa do 
projeto. Além disso, não há risco de construção e os investimentos de capital na manutenção da 
linha são baixos.  

A priorização contratual de pagamento (cash waterfall) estabelece o pagamento de encargos 
regulatórios, impostos e contribuições, todos os custos e despesas de O&M, e então amortização 



do principal da dívida e juros. Projetamos, em nosso caso-base, que o ICSD (que leva em 
consideração premissas próprias e é calculado de acordo com a metodologia da Standard & 
Poor’s) atingirá nível mínimo de 1,15x e médio de 1,19x no período de serviço da dívida das 
debêntures. O projeto contará com uma conta-reserva de três meses do serviço da dívida e outra 
com recursos para três meses de gastos de O&M, o que provê certa liquidez contingente no caso 
de uma improvável e temporária deterioração na geração de caixa do projeto. As ações da CPTE e 
as contas-reserva compõem o pacote de garantias das debêntures. Os direitos emergentes da 
concessão não foram incluídos nesse pacote porque os recursos das debêntures não serão 
plenamente utilizados em benefício da concessão, sendo em parte disponibilizados ao 
patrocinador do projeto.  

A CPTE detém a concessão para operação e manutenção da linha de transmissão de alta tensão 
(500 kV) entre Tijuco Preto e Cachoeira Paulista (extensão de 181 km), no Estado de São Paulo. 
As atividades da CPTE são reguladas pelo contrato de concessão firmado com a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) em 2002. O prazo da concessão é de 30 anos. Neste ano de 2011, 
após adquirir as ações da CPTE detidas por outros acionistas, o Grupo Isolux (sem rating da S&P) 
tornou-se o único patrocinador do projeto desde então.  

Liquidez  
Esperamos que a disponibilidade de caixa na CPTE seja mínima nos próximos anos, uma vez que 
excedentes de caixa serão distribuídos como dividendos. Há limitação para distribuição de 
dividendos acima do mínimo exigido caso o ICSD seja inferior a 1,2x, excetuando-se a situação em 
que a empresa componha uma conta de complementação do ICSD. As contas-reserva de três 
meses para serviço da dívida e gastos de O&M provêem certa liquidez contingente, mas são 
comparativamente menores do que as de outros projetos analisados pela Standard & Poor’s, o que 
é parcialmente compensado pela estabilidade e previsibilidade do fluxo de caixa do projeto. 
Projetamos necessidades de investimento de capital de cerca de R$ 100 mil por ano, dada a 
simplicidade da operação do ativo; tais gastos já estão incluídos no contrato de O&M assinado pela 
empresa com Furnas.  
 
Perspectiva  
A perspectiva estável atribuída às debêntures da CPTE reflete nossa expectativa de que o projeto 
manterá ICSD acima de 1,1x, como exigido pelo pacote de cláusulas restritivas (covenants) das 
debêntures. A elevada previsibilidade e estabilidade do fluxo de caixa do projeto e o histórico 
favorável da operação (com baixa PV) compensam em parte os ICSDs relativamente apertados e o 
pacote de garantias menos robusto. O rating de emissão poderia ser pressionado negativamente 
na hipótese de acentuada piora na disponibilidade do ativo, ou necessidades de investimentos 
muito superiores às projetadas ou, ainda, eventuais penalidades ou outros encargos regulatórios 
significativos. Poderíamos elevar o rating de emissão caso o desempenho financeiro do projeto 
fosse muito superior ao projetado, levando a ICSDs mais robustos do que os atualmente previstos.  
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