
 

 

02 de Julho de 2021, 

Renova Energia S.A. 

Fundada em 2001, a Renova Energia é uma companhia brasileira de geração de energia elétrica renovável com 
atuação em matrizes eólica, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e solar. Desde 2009 sua atuação está fortemente 
concentrada em projetos de fonte eólica, mercado no qual é pioneira, tendo implantado há época o maior complexo 
eólico da América Latina, no sudoeste da Bahia. 
 
Como diferencial em sua atuação está a qualificação para operar de modo integrado as várias etapas da cadeia de 
geração de energia, realizando a prospecção, implantação e operação dos empreendimentos. 
 
A Companhia iniciou a sua caminhada no setor de energias renováveis desenvolvendo um projeto de três pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs) no sul da Bahia, a ESPRA (Complexo Hídrico Serra da Prata). A atuação na fonte eólica 
teve início em 2006 e desde então constitui o principal negócio da companhia. O portfólio da Renova atualmente tem 
um potencial de 6 GW em áreas espalhadas pelos mais diversos municípios da região nordeste. 
 
Em janeiro de 2014, a Renova adquiriu 51% da Brasil PCH, empresa detentora de 13 pequenas centrais hidrelétrica 
com potência total de 148,4 MW. 
 
Além disso, a empresa ainda foi a primeira do setor de energia renovável a ter suas ações listadas na Bolsa de 
Valores de São Paulo (BM&F Bovespa), em julho de 2010. A Renova tem em seu bloco de controle a Cemig GT, a 
Light e a RR Participações. 
 
Atualmente a Renova trabalha na operação da ESPRA, Complexo Hidrelétrico Serra da Prata, e da Brasil PCH, na 
implantação do Complexo Eólico Alto Sertão III, além do desenvolvimento de projetos eólicos do seu portfólio. 
 
Fonte: http://www.renovaenergia.com.br/ 
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Principais Atividades 
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Gráfico (RNEW3) 

 

Gráfico Candlestick mensal com MME 5/10 dias da RNEW3                                                                            Fonte: Economatica     
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Gráfico (RNEW4) 

 

Gráfico Candlestick mensal com MME 5/10 dias da RNEW4                                                                            Fonte: Economatica     

 

Gráfico (RNEW11) 

 

Gráfico Candlestick mensal com MME 5/10 dias da RNEW11                                                                          Fonte: Economatica     
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Principais Indicadores (RNEW) 

 

Lâmina da Renova                                                                                                                                             Fonte: Economatica 
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A Renova Energia S.A. é mais um exemplar do crescente setor de energia renovável, possui entre seus principais 
acionistas, a Cemig GT (Geração e Transmissão). A Renova, possui em seu portfólio bons ativos estrategicamente 
bem localizados, incluindo o maior complexo eólico da América Latina, no sudoeste da Bahia. Bem como, o 
desenvolvimento de novos projetos, reforçando sua estratégia de expansão como o “Alto Sertão III”. 
 

    
Fonte: http://ri.renovaenergia.com.br/ 

A grande necessidade de investimentos da cia, por sua vez, contribuiu de forma relevante para que a mesma 

passasse por grande desequilíbrio econômico/financeiro, tendo que aderir a um Plano de Recuperação Judicial.  
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Fonte: http://ri.renovaenergia.com.br/ 

Objetivamente falando, o Plano de Recuperação da Renova, passa pela Alienação de importantes Ativos geradores 

de caixa, aporte de capital dos acionistas, captação de recursos (empréstimo) e conversão de créditos em Ações da 

empresa. 

Os passivos do grupo Renova negociados no âmbito da recuperação judicial foram segregados em quatro classes 
conforme apresentado a seguir (em milhões de R$): 

 

Fonte: http://ri.renovaenergia.com.br/ 

 
O passivo apresentou um aumento de 11% no 1T21 chegando a aproximadamente R$ 3,8 bilhões e o patrimônio 
líquido encerrou o trimestre em aproximadamente R$ 1,1 bilhões negativos e aumento em R$19,7 milhões em relação 
ao 4T20. 
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Fonte: http://ri.renovaenergia.com.br/ 

 
A Renova é outra companhia, onde identificamos como vantagem competitiva, a sua flexibilidade ao possuir ativos 
em matrizes energéticas (solar e eólica), que reduzem sua dependência de chuvas para as hidrelétricas (UHE e 
PCH). Apesar de encontrarmos valor na empresa, os fundamentos, a falta de clareza e previsibilidade em relação ao 
desfecho da recuperação judicial, apenas nos deixam confortáveis para indicação de compra com viés especulativo, 
considerando a grande desvalorização de seus papéis e sem qualquer conexão no momento, com a atividade 
operacional da mesma.   
 

 

 

D I S C L A I M E R 

Departamento de Research Amaril Franklin Corretora 

Eduardo Rodrigues Machado  

                 CNPI   

                                                                                        

Resolução CVM Nº 20/2021  

Em conformidade com as disposições do art.21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste relatório 

declara(m) que: 

 

I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Amaril 
Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 

 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento 

da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se responsabiliza pela 

utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou 

distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. Sujeito a alteração sem aviso prévio. 
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