Rating Action: Moody's atribui ratings Ba1/Aa2.br para os R$150 milhões em
debêntures seniores sem garantias reais de ativos da Vianorte; perspectiva
estável
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Sao Paulo, February 14, 2014 -- A Moody's América Latina (Moody's) atribuiu ratings Ba1 e Aa2.br na escala
global e na escala nacional brasileira (NSR), respectivamente, para R$ 150 milhões em debêntures seniores sem
garantias reais de ativos que a Vianorte S.A. (Vianorte) planeja emitir nas próximas semanas. Ao mesmo tempo, a
Moody's afirmou os ratings de emissor Ba1 / Aa2.br da Vianorte nas escalas global e nacional, respectivamente.
Além disso, a Moody's afirmou os ratings Ba1/Aa2.br das debêntures seniores com garantias reais de ativos em
circulação da empresa e que vencem em 2015 e 2017. A perspectiva é estável para todos os ratings.
A emissão de debênture da Vianorte terá os seguintes covenants financeiros: i) Índice de Dívida Líquida sobre
EBITDA menos pagamentos fixos de concessão igual ou inferior a 3,5 x e Índice de Cobertura de Serviço da
Dívida igual ou superior a 1,2 x.
Os recursos desta emissão serão utilizados para pagamento antecipando de dívidas vincendas, incluindo R$ 50
milhões em debêntures existentes, bem como para propósitos gerais corporativos, incluindo investimento em
imobilizado (CAPEX), distribuição de dividendos e eventuais empréstimos mútuos para a empresa controladora.
FUNDAMENTOS DOS RATINGS
Os ratings de emissor Ba1 e Aa2.br da Vianorte refletem a natureza amadurecida da concessão, conforme
evidenciado pelo seu histórico de desempenho sólido e estável. A perspectiva estável reflete nossa opinião de
que o desempenho operacional da Vianorte deverá permanecer sólido durante a vigência remanescente da
concessão, com base em fortes fundamentos de crédito, impulsionado pelo esperado crescimento contínuo do
PIB brasileiro. O rating também tem suporte de sólidos indicadores de crédito para a categoria de rating e
histórico de desempenho operacional relativamente forte desde 1998 e pelo histórico de um ambiente regulatório
que tem sido favorável, no geral, às operadoras de rodovias pedagiadas no Estado de São Paulo.
Apesar dos fundamentos da concessão da Vianorte, os ratings são limitados de certa forma por: (i) potenciais
desacelerações do PIB doméstico; (ii) histórico de distribuições de dividendos elevadas, para as quais
esperamos continuidade no futuro; (iii) potenciais empréstimos mútuos que poderiam ser estendidos para a
empresa controladora; e (iv) potencial interferência política adicional do Estado de São Paulo.
A Vianorte atende uma região relativamente pequena, mas rica no Estado de São Paulo, Brasil (Baa2/perspectiva
estável), praticamente sem concorrência comparável de rotas alternativas previstas durante a vigência
remanescente da concessão.
O histórico de dezesseis anos de tráfego pedagiado da Vianorte mostra que o perfil do usuário é bem equilibrado
entre caminhões pesados e usuários pendulares. Os veículos comerciais atualmente representam cerca de 57%
do tráfego da rodovia em termos de veículos equivalentes. Embora o tráfego de veículos de carga tenda a ser
mais volátil e a se mover em linha com o PIB do país, o trafego na Vianorte tem sido relativamente previsível. De
2001 até 2012, o tráfego pedagiado da Vianorte apresentou taxa média de crescimento anual de 4,4%, o que se
compara de forma levemente mais favorável ao desempenho do PIB brasileiro durante o mesmo período, de 3,4%
por ano. Em 2012, o tráfego pedagiado na Vianorte aumentou 4,1%, alcançando 34,4 milhões de veículos
equivalentes quando comparado aos níveis de 2011, de 33,1 milhões de veículos equivalentes, como resultado
da expansão no setor agrícola e da produção industrial da região.
O crescimento do tráfego nos 9 meses de 2013 foi 8,8% mais elevado do que no mesmo período no ano anterior
e muito acima das expectativas da administração. Em bases trimestrais, o tráfego aumentou 5,8% no 1T2013,
8,9% no 2T2013 e 11,4% no 3T2013 (início da cobrança do eixo suspenso), muito acima do PIB no período
acumulado, que ficou abaixo de 2,0% para os 9 meses de 2013.
A Vianorte tem indicadores de crédito fortes para a categoria de rating. As receitas derivadas de pedágio em 2012
aumentaram 10,1%, em comparação a 2011, em decorrência do aumento de 4,1% no tráfego pedagiado e do

aumento de tarifa de 4,26% promovida pela ARTESP em 1º de julho de 2012, em linha com a inflação medida pelo
índice geral de preços (IGP-M) de junho de 2011 a maio de 2012. O forte desempenho operacional da Vianorte
deu suporte aos contínuos elevados Índices de Cobertura com Fluxo de Caixa, apesar do aumento significativo
de dívida de R$ 254 milhões em emissão de debêntures em 2010. Em 2012, o Índice de Caixa Gerado nas
Operações (FFO) sobre Dívida alcançou 42,3%, enquanto o Índice de Cobertura de Juros pelo Fluxo de Caixa
ficou em 4,4 vezes.
Nos doze meses encerrado em 30 de setembro de 2013, o índice FFO sobre Dívida alcançou 47,0%, enquanto o
Índicador de Cobertura de Juros pelo Fluxo de Caixa ficou em 5,1 vezes.
A melhora constante nos indicadores de crédito nos últimos quatro anos é um resultado combinado de geração de
caixa mais elevada, em decorrência do mencionado tráfego mais elevado, despesas operacionais mais baixas e
redução nas taxas de juros durante o período. No entanto, a continuidade do ciclo de juros mais elevados, junto
com um nível elevado de dívida como resultado dos R$ 150 milhões em debêntures a serem levantados nas
próximas semanas e cuja maior parte dos recursos será utilizado para transferência de recursos para sua
empresa controladora, deverá resultar em um impacto negativo tanto nas métricas de cobertura de dívidas como
na de juros. Estes indicadores estão projetados para uma piora para 33,3% e 4,7x em 2014, mas ainda
indicadores adequados para a categoria de rating.
A Vianorte tem uma geração de caixa e perfil financeiro de estrutura de capital saudáveis. Como já é uma
concessão madura, os investimentos em imobilizado são relativos a manutenção e num montante aproximado de
R$35 milhões por ano. No futuro, esperamos que os gastos adicionais consistam, em grande medida, em
pagamentos de dividendos e empréstimos mútuos.
Ao longo da vigência remanescente da concessão (de 2014 até junho de 2018), o requisito é para que a Vianorte
gaste aproximadamente R$ 200 milhões em investimento em imobilizado, dos quais cerca de R$ 160 milhões
estão concentrados de 2014 a 2016. Até o final da concessão, a empresa precisa pagar aproximadamente R$
234 milhões para a autoridade que outorga as concessões (Estado de São Paulo) na forma de pagamentos fixos
de concessão, dos quais R$ 156 milhões estão previstos para serem pagos nos próximos três anos (de 2014 até
2018). Para propósitos de comparação com outras operadoras de rodovias pedagiadas com rating atribuído e de
acordo com os ajustes padrão da Moody's, ajustamos a dívida financeira da empresa para incluir o valor presente
destes pagamentos de concessão exigidos.
Em 24 de junho de 2013, o governo do Estado de São Paulo suspendeu o reajuste anual de tarifa para as
concessionárias de rodovias pedagiadas. As tarifas dos pedágios, previstas para serem ajustadas pela inflação
em 1º de julho, foram congeladas por um ano até 1º de julho de 2014. A decisão do governo seguiu-se aos
intensos protestos públicos contra aumentos de tarifas (posteriormente revogados) no sistema de transporte
público na cidade de São Paulo.
Com objetivo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos das concessionárias, as principais
medidas compensatórias anunciadas pelo Governador do Estado foram: (i) redução de 50% das taxas variáveis
de concessão, pagáveis à agência estadual reguladora - ARTESP, ou seja, de 3% para 1,5% sobre as receitas
brutas de pedágio a partir de julho de 2013; (ii) eixos suspensos dos caminhões devem começar a ser taxados;
(iii) a redução parcial ou isenção do passivo fixo da concessão pagável à autoridade competente para as
concessionárias que não possuem atrasos nos trabalhos de construção previstos, definida pelos respectivos
contratos de concessão; e (iv) eventual redução do ônus fixo. Apesar do não repasse da inflação em julho de
2013, a decisão de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão confirma o suporte continuado do
Poder Concedente às concessionárias do Estado de São Paulo.
No entanto, segundo nossa metodologia de rating "Rodovias Pedagiadas Operacionais", ajustamos o subfator de
rating 4b ("Habilidade para Elevar Tarifas") para Baa de Aa, refletindo nossa percepção de interferência política
potencialmente maior, bem como incerteza quanto à qualidade da concessão e ao ambiente regulatório (fator 4
em nossa metodologia).
A perspectiva estável reflete nossa visão de que Vianorte irá continuar a gerar fluxo de caixa estável, diante da
natureza amadurecida da concessão, do crescimento esperado do PIB doméstico e da experiente equipe de
gestão que continuará focada na melhoria do desempenho operacional. A Moody's espera que o pagamento de
dividendos e a extensão dos empréstimos mútuos perdurem no restante do período de concessão, mas eles
devem ser geridos de forma prudente para que os indicadores de crédito permaneçam dentro dos covenants
financeiros propostos. A perspectiva estável também reflete nossa expectativa de que a concessão e o ambiente
regulatório no Estado de São Paulo continuarão favoráveis às operadoras de rodovias pedagiadas do setor
privado e que os reajustes de tarifas serão retomados em 2014, segundo os termos e condições do contrato de

concessão.
O rating poderia ser elevado se a empresa melhorar de forma constante seu perfil de liquidez e mantiver
indicadores de crédito em linha com o histórico de desempenho de tal forma que o Índice FFO sobre Dívida fique
acima de 40% e o Índice de Cobertura de Juros permaneça acima de 4,0x em bases sustentadas.
O rating ou a perspectiva poderiam ser rebaixados se houver deterioração significativa e sustentada nos
indicadores de crédito de que forma que o índice FFO sobre Dívida caia abaixo de 30% e o Índice de Cobertura
de Juros permaneça abaixo de 3,0x por um período prolongado. A deterioração na qualidade de crédito da Arteris
S.A., interferência política adicional no curso normal dos negócios da empresa ou a deterioração na qualidade da
concessão e do ambiente regulatório também poderiam deflagrar uma ação de rebaixamento do rating.
A Vianorte, uma subsidiária operacional da Arteris S.A. ("Arteris"), detém uma concessão de 20 anos para
expandir, operar e manter os serviços de cinco pequenas rodovias adjacentes com extensão total de 222,7
quilômetros no interior do Estado de São Paulo (Baa2/perspectiva estável). A concessão foi outorgada pelo
Estado de São Paulo em junho de 1998, com aproximadamente 4 anos de vigência remanescente.
A metodologia principal usada neste rating foi "Rodovias Pedagiadas Operacionais" ("Operational Toll Roads"),
publicada em dezembro de 2006. Consulte a página de Política de Crédito do www.moodys.com.br para uma
cópia desta metodologia.
Os ratings em escala nacional da Moody's (NSRs) pretendem ser medidas relativas de idoneidade creditícia entre
emissões e emissores de dívida dentro de um país, possibilitando aos participantes do mercado uma melhor
diferenciação dos riscos relativos. OS NSRs são diferentes dos ratings da escala global no sentido de que não
são globalmente comparáveis ao universo completo das entidades classificadas pela Moody's, mas apenas com
outras entidades classificadas dentro do mesmo país. Os NSRs são designados por um modificador ".nn" que
indica o país relevante, como ".mx" no caso do México. Para mais informações sobre a abordagem da Moody's
para ratings na escala nacional, consulte a Metodologia de Ratings da Moody's publicada em outubro de 2012 sob
o título "Mapeamento dos Ratings na Escala Nacional da Moody's para Ratings da Escala Global" ("Mapping
Moody's National Scale Ratings to Global Scale Ratings").
DIVULGAÇÕES REGULATÓRIAS
As fontes de informação utilizadas na elaboração do rating são as seguintes: partes envolvidas nos ratings,
partes não envolvidas nos ratings, informações públicas, e confidenciais e de propriedade da Moody's.
A Moody's considera a qualidade das informações disponíveis sobre o emissor ou obrigação como sendo
satisfatória ao processo de atribuição do rating de crédito.
A Moody's adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na atribuição de ratings sejam
de qualidade suficiente e proveniente de fontes que a Moody's considera confiáveis incluindo, quando apropriado,
fontes de terceiros. No entanto, a Moody's não realiza serviços de auditoria, e não pode realizar, em todos os
casos, verificação ou confirmação independente das informações recebidas nos processos de rating.
O rating foi divulgado para a entidade classificada ou seu(s) agentes designado(s) e atribuído sem alterações
decorrentes dessa divulgação.Consulte a página de divulgações regulatórias do www.moodys.com.br para
divulgações gerais sobre potenciais conflitos de interesse.
A Moody's América Latina Ltda pode ter fornecido Outro(s) Serviço(s) Permitido(s) à entidade classificada ou a
terceiros relacionados no período de 12 meses que antecederam a ação de rating de crédito. Consulte o relatório
"Serviços auxiliares e outros serviços permitidos providos a entidades com rating da Moody's América Latina
Ltda" disponível no www.moodys.com.br para maiores informações.
As entidades classificadas pela Moody's América Latina Ltda (e partes relacionadas a essas entidades) podem
também receber produtos/serviços fornecidos por terceiros relacionados à Moody's América Latina, Ltda.
envolvidos em atividades de rating de crédito. Consulte o www.moodys.com.br para obter uma lista de entidades
que recebem produtos/serviços dessas entidades relacionadas. Esta lista é atualizada trimestralmente.
A data da última Ação de Rating foi 11/Maio/2013.
Os ratings da Moody's são monitorados constantemente, a menos que sejam ratings designados como atribuídos
a um momento específico ("point-in-time ratings") no comunicado inicial. Todos os ratings da Moody's são
revisados pelo menos uma vez a cada período de 12 meses.

Para ratings atribuídos a um programa, série ou categoria/classe de dívida, este anúncio fornece divulgações
regulatórias pertinentes a cada um dos ratings de títulos ou notas emitidas subsequentemente da mesma série ou
categoria/classe de dívida ou de um programa no qual os ratings sejam derivados exclusivamente dos ratings
existentes, de acordo com as práticas de rating da Moody's. Para os ratings atribuídos a um provedor de suporte,
este anúncio fornece divulgações regulatórias pertinentes à ação de rating do provedor de suporte e referentes a
cada uma das ações de rating dos títulos que derivam seus ratings do rating do provedor de suporte. Para ratings
provisórios, este anúncio fornece divulgações regulatórias pertinentes ao rating provisório atribuído, e em relação
ao rating definitivo que pode ser atribuído após a emissão final da dívida, em cada caso em que a estrutura e os
termos da transação não tiverem sido alterados antes da atribuição do rating definitivo de maneira que pudesse
ter afetado o rating. Para maiores informações, consulte a aba de ratings na página do respectivo
emissor/entidade disponível no www.moodys.com.br.
Para quaisquer títulos afetados ou entidades classificadas que recebam suporte de crédito direto da(s)
entidade(s) primária(s) desta ação de rating, e cujos ratings possam mudar como resultado dessa ação, as
divulgações regulatórias associadas serão aquelas da entidade fiadora. Exceções desta abordagem existem para
as seguintes divulgações: Serviços Acessórios, Divulgação para a entidade classificada e Divulgação da
entidade classificada.
Consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade no www.moodys.com.br para visualizar o histórico e a
última ação de rating deste emissor. A data em que alguns ratings foram atribuídos pela primeira vez diz respeito
a uma época em que os ratings da Moody's não eram integralmente digitalizados e pode ser que os dados
precisos não estejam disponíveis. Consequentemente, a Moody's fornece uma data que acredita ser a mais
confiável e precisa com base nas informações que são disponibilizadas. Consulte a página de divulgação de
ratings em nosso website www.moodys.com.br para obter maiores informações.
Consulte o documento Símbolos e Definições de Rating da Moody's ("Moody's Rating Symbols and Definitions")
disponível na página de Processo de Rating do www.moodys.com.br para maiores informações sobre o
significado de cada categoria de rating e a definição de default e recuperação.
As divulgações regulatórias contidas neste comunicado de imprensa são aplicáveis ao rating de crédito e, se
aplicável, também à perspectiva ou à revisão do rating.
Consulte o www.moodys.com.br para atualizações e alterações relacionadas ao analista líder e à entidade legal
da Moody's que atribuiu o rating.
Consulte a aba de ratings do emissor/entidade disponível no www.moodys.com.br para divulgações regulatórias
adicionais de cada rating.
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