Rating Action: Moody's atribui rating Aa2.br às debêntures da Autovias; perspectiva estável
Global Credit Research - 05 Mar 2010
Aproximadamente BRL 300 milhões de instrumentos de dívida afetados

Sao Paulo, March 05, 2010 -- Moody's América Latina Ltda (Moody's) atribuiu um rating Ba1 na escala global e Aa2.br
na escala nacional brasileira a BRL 300 milhões em debêntures seniores garantidas, com vencimento entre 5 e 7
anos, a serem emitidas pela Autovias S.A. (Autovias). Ao mesmo tempo, Moody's retirou os ratings corporativos Ba1
na escala global e Aa2.br na escala nacional brasileira da empresa e lhe atribuiu ratings de emissor Ba1 na escala
global e Aa2.br na escala nacional brasileira. A perspectiva para todos os ratings é estável.
As debêntures atuais terão as seguintes garantias: penhor das ações ordinárias da concessionária, cessão dos
direitos creditórios decorrentes da exploração das praças de pedágio e direitos decorrentes de eventual indenização
sobre os ativos de concessão. A concessão destas garantias foi autorizada pelo regulador ARTESP, mas uma
eventual troca de controle dependeria ainda de uma aprovação formal do poder concedente conforme a legislação
vigente.
Os recursos provenientes das debêntures serão em sua maioria utilizados para liquidação de BRL 195 milhões em
notas promissórias emitidas no último mês de novembro e para fortalecimento da posição de caixa da empresa a
fim de ajudá-la a efetuar o pagamento da dívida de curto prazo existente até o final do ano, estimada em BRL 70
milhões.
Os ratings de emissor Ba1 e Aa2.br da Autovias refletem o caráter maduro e essencial da concessão, evidenciado
por seu sólido desempenho servindo uma região relativamente pequena, porém rica. Quase nenhuma competição
comparável com rotas alternativas é prevista durante o período remanescente da concessão. O rating também é
apoiado por indicadores de crédito relativamente fortes para a categoria de rating e pelo crescimento no tráfego
veicular ao longo dos últimos três anos, após um registro de tráfego fraco entre 2000 e 2006.
Os riscos associados a grandes necessidades de caixa do acionista controlador da Autovias, Obrascon Huarte Lain
Brasil S.A. (OHL Brasil), limitam o rating. A OHL Brasil deve demandar um volume substancial de dividendos e
eventualmente mútuos de suas subsidiárias de concessão estadual para cumprir com as grandes necessidades de
investimento de suas outras subsidiárias de concessão.
O rating de emissor Ba1 é menor do que o resultado da grade da metodologia global para rodovias pedagiadas ("toll
road methodology") para refletir o rating corporativo implícito da OHL Brasil em uma base consolidada.
As cláusulas existentes de vencimento antecipado nas debêntures incluem uma condição de inadimplência cruzada
("cross default") com a empresa controladora. No evento de falência da OHL ou pedido de recuperação judicial de
acordo com a Lei de Falências vigente no Brasil, os titulares das debêntures poderiam solicitar vencimento
antecipado e executar seus direitos derivados das garantias das debêntures.
Outras melhorias para o risco de crédito incluem a constituição de uma reserva de amortização para atender os
pagamentos de juros e principal das debêntures, a qual será mantida em uma conta vinculada no banco Itaú, e
cláusulas financeiras restritivas que limitam o montante máximo de dívida líquida em 3,5x o EBITDA durante os
últimos doze meses e requer cobertura de caixa de dívidas de curto prazo maiores que 1,2x. De acordo com as
projeções da Moody's, esses indicadores devem ser atingidos confortavelmente durante toda a vigência das
debêntures.
A perspectiva estável reflete a opinião da Moody's de que o desempenho operacional da Autovias será satisfatório
durante o período de vida restante da concessão em vista de fundamentos de crédito fortes impulsionados pelo
crescimento esperado do PIB brasileiro. A Moody's espera que o pagamento dos dividendos e a concessão de
empréstimos mútuos continuem no próximo ano, mas devem ser administrados com prudência para que os
fundamentos de crédito permaneçam de acordo com as cláusulas financeiras propostas.
O rating ou a perspectiva podem ser elevados caso a empresa melhore constantemente seu perfil de liquidez e
produza indicadores de crédito sustentados em linha com o desempenho histórico, fazendo com que o índice de
Caixa Gerado nas Operações (FFO) pela dívida permaneça acima de 25% e a cobertura de juros mantenha-se
consistentemente acima de 3.5x.

O rating ou a perspectiva podem ser rebaixados caso haja uma deterioração significativa e sustentada nos
indicadores de crédito, de modo que o índice de Caixa Gerado nas Operações (FFO) pela Dívida caia abaixo de 20%
e o índice de cobertura de juros permaneça consistentemente abaixo de 2,5x. Uma deterioração na qualidade de
crédito da OHL Brasil também poderia desencadear uma ação de rebaixamento do rating.
A última ação de ratings para a Autovias ocorreu em 15 de dezembro de 2009, quando a Moody's atribuiu um rating
corporativo em escala global Ba1 e um rating corporativo na escala nacional brasileira Aa2.br a Autovias, e um rating
BR-1 a BRL 195 milhões em notas promissórias, com vencimento de 150 dias, emitidas pela Autovias em 30 de
novembro de 2009.
A principal metodologia utilizada para a atribuição de ratings a Autovias foi a "Operational Toll Roads Rating
Methodology" (12 de dezembro de 2006), que pode ser encontrada no site da Moody´s (www.moodys.com) no
diretório Credit Policy & Methodologies, no subdiretório Ratings Methodologies. Outras metodologias e fatores que
podem ter sido considerados nesse processo de rating também podem ser encontrados no diretório Credit Policy &
Methodologies.
Autovias é uma subsidiária integral da OHL Brasil, que é uma holding com participações no segmento de rodovias
pedagiadas, tendo quatro concessões estaduais e cinco federais.
Autovias possui uma concessão de 20 anos para operar serviços em cinco pequenas estradas adjacentes no
interior do Estado de São Paulo, que a agência estadual reguladora ARTESP concedeu como concessão única em
1998. As cinco estradas consistem em 316 quilômetros e 5 praças de pedágio e possuem um tráfego anual
estimado de 37 milhões de veículos equivalentes. A região coberta pela concessão compreende dezoito cidades
com uma população estimada em cerca de 1,6 milhões de pessoas.
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