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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch A�rma Rating ‘AA(bra)’
da 1ª Emissão de Debêntures
da Asa Branca; Perspectiva
Estável
Brazil   Thu 21 Jul, 2022 - 4:03 PM ET

Fitch Ratings - São Paulo - 21 Jul 2022: A Fitch Ratings a�rmou, hoje, o Rating Nacional

de Longo Prazo ‘AA(bra)’ da primeira emissão de debêntures da Asa Branca Holding S.A.

(Asa Branca), em série única que totaliza BRL315 milhões e tem vencimento em 2033. A

Perspectiva é Estável.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

O rating re�ete o estágio operacional do projeto e as características dos Contratos de

Compra de Energia (power purchase agreements - PPAs) em Leilões de Fontes

Alternativas (LFA), que possuem preços �xos e são ajustados anualmente pela in�ação.

A Fitch considera o risco de contraparte sistêmico, e não há exposição ao preço de

liquidação de diferenças (PLD) em caso de dé�cits de geração de energia. Os parques

eólicos da Asa Branca apresentaram certi�cação eólica satisfatória, que foi atualizada

em 2020 com base em dados operacionais coletados ao longo de dois anos no local. O

estudo indica que Asa Branca gerará menos energia do que o comprometido no PPA.

O projeto está exposto a aumento de custos operacionais, pois o contrato de operação e

manutenção (O&M) �rmado com a GE Brasil vence em 2024 e não possui escopo

completo (“full scope”). As debêntures são sêniores, com amortização integral até o

vencimento e contam com garantia dos parques eólicos de propriedade da Asa Branca.

https://www.fitchratings.com/pt/region/brazil
https://www.fitchratings.com/


No cenário de rating revisado, os Índices de Cobertura do Serviço da Dívida (DSCRs)

mínimo e médio são de 1,06 vez (em 2023) e de 1,34 vez, respectivamente. O DSCR

médio condiz com ratings superiores, mas o rating está limitado pelas coberturas, que

�cam mais baixas até 2023. A Fitch considerou que a companhia pagará os

ressarcimentos suspensos pelas discussões de constrained-off em 2022 com o saldo de

caixa do projeto, que em dezembro de 2021 totalizava BRL71 milhões.

Contrato de O&M Inferior ao Prazo da Dívida (Risco Operacional: Médio)

Os serviços de O&M são prestados pela GE Brasil, subsidiária da General Eletric

Company (GE, IDR - Issuer Default Rating - Rating de Inadimplência do Emissor

BBB/Estável), por meio de um contrato de escopo limitado de dez anos, que vence em

2024. A Fitch considera que existem outros operadores disponíveis no mercado, caso o

contrato não seja prorrogado. A tecnologia empregada é bem estabelecida local e

mundialmente, e o projeto conta com mais de seis anos de operações. Nos últimos anos,

problemas afetaram sua disponibilidade operacional, mas um plano de manutenção foi

colocado em prática e, de acordo com o engenheiro independente, as intervenções

estabilizaram o nível de disponibilidade. Não há conta reserva de manutenção, e o per�l

de custos é mais volátil, dado que o contrato de O&M não é de escopo completo.

Estudo de Produção de Energia Baseado em Dados Operacionais [Risco de Receita –

Volume: Médio]

O estudo de produção de energia foi realizado pela DNV-GL, consultoria com

experiência no setor, com base em dados operacionais de 2018 a 2020, o que reduz

incertezas relacionadas a curva de potência, perdas elétricas e efeito esteira. A Fitch

corrigiu a diferença entre as certi�cações P-50 e P-90 de um ano para 17,9%. Apesar de

esta diferença ser superior a 16%, teto para risco médio de volume previsto na

Renewable Energy Project Rating Criteria, desde 2015 o projeto tem gerado, em média,

105% do considerado no cenário-base da Fitch. Portanto, os cenários mantiveram

cortes adicionais na geração de energia de 3,5% sobre o P-50 e o P-90 médios de dez

anos para re�etir incertezas não capturadas no estudo, de acordo com a metodologia da

Fitch. Como a quantidade de energia vendida nos PPAs é superior à produção a P-50

estimada pela DNV, espera-se que a Asa Branca sempre apresente dé�cit de geração.

Além disso, a garantia física dos parques foi revisada, portanto, há necessidade de

adquirir lastro no mercado para cumprir o PPA.

PPAs a Preços Fixos/Sem Exposição ao PLD (Risco de Receitas - Preço: Forte)

O projeto vendeu sua energia no LFA em 2010 e assinou PPAs de vinte anos, a preços

�xos e indexados ao IPCA, com 14 distribuidoras. A Fitch considera sólida a



regulamentação do setor elétrico brasileiro e entende que o risco de contraparte é

sistêmico. Os dé�cits de produção de energia seguem os preços do contrato, e seus

efeitos nas receitas são parcialmente mitigados pelo mecanismo de ressarcimento

quadrienal, que atenua os efeitos de um ano de baixa geração de energia e garante

�uxos de caixa mais previsíveis.

Ausência de Conta Reserva e Estrutura de Contas [Estrutura da Dívida - Fraca]:

As debêntures são sêniores, com amortização integral até o vencimento, e contam com

garantia de todos os parques eólicos de propriedade da Asa Branca. As debêntures são

indexadas ao IPCA e incluem limitações para novos endividamentos. A dívida não possui

estrutura de contas de�nida nem conta reserva de serviço da dívida (DSRA), mas prevê

teste para distribuição de dividendos acima do mínimo de 25% do lucro líquido e exige

saldo de caixa mínimo de BRL5 milhões.

Per�l Financeiro

Como os PPAs de Asa Branca não possuem exposição ao PLD, o projeto apresenta �uxos

de caixa mais previsíveis e per�l de DSCR mais estável. No cenário de rating, os DSCRs

mínimo e médio revisados são de 1,06 vez (em 2023) e de 1,34 vez, respectivamente. O

aumento do DSCR médio é justi�cado sobretudo pela atualização do preço do PPA por

conta da elevada in�ação registrada no último ano e da atualização das premissas

futuras. O DSCR médio condiz com ratings superiores, no entanto a classi�cação está

limitada pelos DSCRs, mais baixos até 2023. A Fitch considera em seus cenários que a

companhia pagará os ressarcimentos suspensos pelas discussões de constrained-off em

2022 com seu saldo de caixa, de BRL71 milhões em dezembro de 2021. O �uxo de caixa

é sensível a aumentos de custo, o que é um risco, uma vez que o contrato de O&M vence

antes da dívida, não é full scope e não há conta reserva de O&M.

Comparação Com Pares

Os pares que mais se aproximam de Asa Branca são Ventos de Santo Estevão Holding

S.A. (Ventos de Santo Estevão, Rating Nacional de Longo Prazo da primeira emissão de

debêntures AA-[bra], Perspectiva Estável), com DSCR médio de 1,33 vez e mínimo de

0,69 vez, e Ventos de São Jorge Holding S.A. (Tianguá, Rating Nacional de Longo Prazo

da primeira emissão de debêntures ‘AA-[bra]’, Perspectiva Estável), com DSCRs médio

de 1,28 vez e mínimo de 0,29 vez em 2022.

O rating mais alto de Asa Branca em relação a Santo Estevão se deve a um per�l de

índice de cobertura mais estável e nenhuma exposição ao PLD, enquanto os dé�cits de

produção de Santo Estevão são preci�cados ao maior entre o preço do contrato e o do



PLD. Tianguá celebrou PPA no LFA, como Asa Branca, e possui um per�l de DSCR mais

volátil. O DSCR mínimo de Tianguá em 2022 também é justi�cado pelos pagamentos

dos ressarcimentos suspensos e é mitigado pela existência de uma conta reserva

especial para fazer frente aos pagamentos.

SENSIBILIDADE DOS RATINGS

Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a uma Ação de Rating

Positiva/Elevação:

-- Geração de energia consistentemente próxima a 457,8 GWh/ano;

-- Pagamento do montante relativo aos ressarcimentos pendentes e DSCR

consistentemente em 1,30 vez.

Fatores Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a uma Ação de Rating

Negativa/Rebaixamento:

-- Geração de energia consistentemente abaixo de 419,7 GWh/ano;

-- Custos e despesas totais consistentemente 15% acima do cenário de rating,

resultando em um DSCR médio abaixo de 1,20 vez;

-- A não manutenção da liquidez necessária para o pagamento dos ressarcimentos

suspensos pelas discussões de constrained-off.

EMISSÃO

A primeira emissão de debêntures de Asa Branca foi utilizada para pré-pagar o

�nanciamento de longo prazo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

Social (BNDES). A emissão conta com garantia de todas as subsidiárias do projeto e

vencerá em junho de 2033, tendo saldo atualizado monetariamente pela variação do

IPCA mais juros remuneratórios de 6,25%. A estrutura da dívida não possui conta

reserva ou estrutura de contas, mas tem covenants �nanceiros que limitam a

capacidade de subir recursos ao acionista, requerimento de caixa mínimo de BRL5

milhões e limites a novos endividamentos.

PRINCIPAIS PREMISSAS

As premissas dos cenários base e de rating da Fitch re�etem as projeções

macroeconômicas, conforme o Global Economic Outlook, publicado pela agência em

junho de 2022.



As premissas dos cenários base da Fitch consideram:

-- Cenário de P-50 para geração de energia de acordo com a certi�cação de ventos da

DNV-GL, com desconto de 3,5%

-- Custos totais de O&M, investimentos e demais custos (incluindo regulatórios) de

acordo com as projeções da administração.

As mesmas premissas foram utilizadas no cenário de rating, com exceção de:

-- Cenário de dez anos P-90 para geração de energia de acordo com a certi�cação de

ventos da DNV-GL, com desconto de 3,5%.

-- Aumento de 12,5% nos custos projetados de O&M e investimentos após 2024,

quando vence o contrato com a GE, e aumento de 10% para os demais custos não

regulatórios por toda a projeção.

No cenário-base, os DSCRs mínimo e médio são 1,13 vez (em 2023) e 1,72 vez,

respectivamente. No cenário de rating, os DSCRs mínimo e médio são 1,06 vez (em

2023 também) e 1,34 vez. Não foi considerado no cálculo o DSCR de 2022, ano em que

os ressarcimentos suspensos pelas discussões de constrained-off foram pagos. Esta

saída será mitigada pelo saldo de caixa, de BRL71 milhões em dezembro de 2021.

PERFIL DE CRÉDITO

Asa Branca é um complexo eólico composto por cinco Sociedades de Propósito

Especí�co (SPEs) autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e

estabelecidas como produtoras independentes de energia elétrica, mediante

implantação e exploração de uma central geradora eólica. A emissora, uma sub-holding

acionista das SPEs, é controlada pela Contour Global do Brasil. Os parques eólicos estão

localizados no Rio Grande do Norte, entraram em operação em 2014 e totalizam 162

MW de capacidade instalada. Os parques venderam sua energia no LFA realizado em

agosto de 2010 e possuem uma obrigação de 69,8MW, superior à sua garantia �rme, de

60,8MW. Em 2021, o projeto gerou 498 GWh, o que representa um volume de energia

8,6% acima do cenário-base da Fitch. Em junho de 2022, a geração acumulada dos

últimos 12 meses era de 436 GWh, 5% abaixo do cenário-base. Em 2021, projeto

registrou receita de BRL131,2 milhões e posição de caixa de BRL71 milhões em

dezembro. O saldo de ressarcimentos suspensos, em dezembro de 2021, era de

BRL74,7 milhões e as penalidades por dé�cit de energia correntes, de BRL49,8 milhões.

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:



A presente publicação é um relatório de classi�cação de risco de crédito, para �ns de

atendimento ao artigo 16 da Instrução CVM nº 9/20.

As informações utilizadas nesta análise são provenientes da Asa Branca.

A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na

classi�cação de risco de crédito sejam su�cientes e provenientes de fontes con�áveis,

incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Fitch não realiza

serviços de auditoria e não pode realizar, em todos os casos, veri�cação ou con�rmação

independente das informações recebidas.

Histórico dos Ratings:

Data na qual a classi�cação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 25 de junho

de 2021.

Data na qual a classi�cação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 23 de julho

de 2021.

A classi�cação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela

relacionadas, e o rating atribuído não foi alterado em virtude desta comunicação.

Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.

A Fitch publica a lista de con�itos de interesse reais e potenciais no Anexo X do

Formulário de Referência, disponível em www.�tchratings.com/brasil.

Para informações sobre possíveis alterações na classi�cação de risco de crédito veja o

item: Sensibilidade dos Ratings.

Informações adicionais estão disponíveis em 'www.�tchratings.com' e em

'www.�tchratings.com/brasil'.

A Fitch Ratings Brasil Ltda., ou partes a ela relacionadas, pode ter fornecido outros

serviços à entidade classi�cada no período de 12 meses que antecede esta ação de

rating de crédito. A lista de outros serviços prestados às entidades classi�cadas está

disponível em https://www.�tchratings.com/pt/region/brazil/exigencias-

regulatorias/outros-servicos. A prestação deste serviço não con�gura, em nossa

opinião, con�ito de interesses em face da classi�cação de risco de crédito.

A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório de

classi�cação de risco de crédito pelo devedor ou emissor classi�cado, por uma parte

http://www.fitchratings.com/brasil
http://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.com/brasil
https://www.fitchratings.com/pt/region/brazil/exigencias-regulatorias/outros-servicos


relacionada que não seja o devedor ou o emissor classi�cado, pelo patrocinador

(“sponsor”), subscritor (“underwriter”), ou o depositante do instrumento, título ou valor

mobiliário que está sendo avaliado

Metodologia Aplicada

Metodologia de Ratings em Escala Nacional (22 de dezembro de 2020)

Metodologia de Rating de Infraestrutura e Financiamento de Projetos (20 de julho de

2022)

Outra Metodologia Relevante

Renewable Energy Project Rating Criteria (22 de agosto de 2021).
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ADDITIONAL DISCLOSURES

Solicitation Status

Endorsement Policy

ENDORSEMENT STATUS

DISCLAIMER & COPYRIGHT

Todos os ratings de crédito da Fitch estão sujeitos a algumas limitações e termos de

isenção de responsabilidade. Por favor, veja no link a seguir essas limitações e termos de

isenção de responsabilidade: https://�tchratings.com/understandingcreditratings. Além

disso, as de�nições de cada escala e categoria de rating, incluindo de�nições referentes

à inadimplência, podem ser acessadas em

https://www.�tchratings.com/pt/region/brazil, em de�nições de ratings, na seção de

exigências regulatórias. A ESMA e a FCA são obrigadas a publicar as taxas de

inadimplência históricas em um repositório central, em conformidade com os artigos 11

(2) do Regulamento (EC) n.º 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de

setembro de 2009, bem como de acordo com os termos do Regulamento das Agências

de Rating de Crédito (Alterações etc.) (saída da UE), de 2019, respectivamente. 

Os ratings públicos, critérios e metodologias publicados estão permanentemente

disponíveis neste site. O código de conduta da Fitch e as políticas de con�dencialidade,

con�itos de interesse; segurança da informação (�rewall) de a�liadas, compliance e

outras políticas e procedimentos relevantes também estão disponíveis neste site, na

seção "código de conduta". Os interesses relevantes de diretores e acionistas estão

disponíveis em https://www.�tchratings.com/site/regulatory. A Fitch pode ter fornecido

outro serviço autorizado ou complementar à entidade classi�cada ou a partes

relacionadas. Detalhes sobre serviço autorizado, para o qual o analista principal está

baseado em uma empresa da Fitch Ratings (ou uma a�liada a esta) registrada na ESMA

ou na FCA, ou serviços complementares podem ser encontrados na página do sumário

do emissor, no site da Fitch. 

Ao atribuir e manter ratings e ao fazer outros relatórios (incluindo informações sobre

projeções), a Fitch conta com informações factuais que recebe de emissores e

underwriters e de outras fontes que a agência considera con�áveis. A Fitch realiza uma

apuração adequada das informações factuais de que dispõe, de acordo com suas

metodologias de rating, e obtém razoável veri�cação destas informações de fontes

independentes, à medida que estas fontes estejam disponíveis com determinado

patamar de segurança, ou em determinada jurisdição. A forma como é conduzida a

investigação factual da Fitch e o escopo da veri�cação de terceiros que a agência obtém

poderão variar, dependendo da natureza do título analisado e do seu emissor, das

ASA Branca Holding S.A. -

https://www.fitchratings.com/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS
https://fitchratings.com/understandingcreditratings
https://www.fitchratings.com/pt/region/brazil
https://www.fitchratings.com/pt/region/brazil
https://www.fitchratings.com/site/regulatory
https://www.fitchratings.com/site/regulatory


exigências e práticas na jurisdição em que o título analisado é oferecido e vendido e/ou

em que o emissor esteja localizado, da disponibilidade e natureza da informação pública

envolvida, do acesso à administração do emissor e seus consultores, da disponibilidade

de veri�cações pré-existentes de terceiros, como relatórios de auditoria, cartas de

procedimentos acordadas, avaliações, relatórios atuariais, relatórios de engenharia,

pareceres legais e outros relatórios fornecidos por terceiros, disponibilidade de fontes

independentes e competentes de veri�cação, com respeito ao título em particular, ou na

jurisdição do emissor, em especial, e a diversos outros fatores. Os usuários dos ratings e

relatórios da Fitch devem estar cientes de que nem uma investigação factual

aprofundada, nem qualquer veri�cação de terceiros poderá assegurar que todas as

informações de que a Fitch dispõe com respeito a um rating ou relatório serão precisas e

completas. Em última instância, o emissor e seus consultores são responsáveis pela

precisão das informações fornecidas à Fitch e ao mercado ao disponibilizar documentos

e outros relatórios. Ao emitir ratings e relatórios, a Fitch é obrigada a con�ar no

trabalho de especialistas, incluindo auditores independentes, com respeito às

demonstrações �nanceiras, e advogados, com referência a assuntos legais e tributários.

Além disso, os ratings e as projeções �nanceiras e outras informações são naturalmente

prospectivos e incorporam hipóteses e premissas sobre eventos futuros que, por sua

natureza, não podem ser con�rmados como fatos. Como resultado, apesar de qualquer

veri�cação sobre fatos atuais, os ratings e as projeções podem ser afetados por

condições ou eventos futuros não previstos na ocasião em que um rating foi emitido ou

a�rmado. 

As informações neste relatório são fornecidas "tais como se apresentam", sem que

ofereçam qualquer tipo de garantia, e a Fitch não garante ou atesta que um relatório ou

seu conteúdo atenderá qualquer requisito de quem o recebe. Um rating da Fitch

constitui opinião sobre o per�l de crédito de um título. Esta opinião e os relatórios se

apoiam em critérios e metodologias existentes, que são constantemente avaliados e

atualizados pela Fitch. Os ratings e relatórios são, portanto, resultado de um trabalho de

equipe na Fitch, e nenhum indivíduo, ou grupo de indivíduos, é responsável

isoladamente por um rating ou relatório. O rating não cobre o risco de perdas em função

de outros riscos que não sejam o de crédito, a menos que tal risco esteja

especi�camente mencionado. A Fitch não participa da oferta ou venda de qualquer

título. Todos os relatórios da Fitch são de autoria compartilhada. Os pro�ssionais

identi�cados em um relatório da Fitch participaram de sua elaboração, mas não são

isoladamente responsáveis pelas opiniões expressas no texto. Os nomes são divulgados

apenas para �ns de contato. Um relatório que contenha um rating atribuído pela Fitch

não constitui um prospecto, nem substitui as informações reunidas, veri�cadas e

apresentadas aos investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda dos

títulos. Os ratings podem ser alterados ou retirados a qualquer tempo, por qualquer

razão, a critério exclusivo da Fitch. A agência não oferece aconselhamento de

investimentos de qualquer espécie. Os ratings não constituem recomendação de
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SOLICITATION STATUS
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