Fitch Afirma Rating ‘AA(bra)’ da AES Tietê; Perspectiva Revisada Para Negativa
18 Set 2013 17h42

Fitch Ratings – Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2013: A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating
Nacional de Longo Prazo ‘AA(bra)’da AES Tietê S.A. (Tietê) e revisou a Perspectiva para Negativa, de Estável. Ao
mesmo tempo, a agência rebaixou para ‘AA-(bra)’ (AA menos (bra)), de ‘AA(bra)’, o Rating Nacional de Longo
Prazo de sua primeira emissão de debêntures, da espécie subordinada, no montante de BRL900 milhões.
Principais Fundamentos dos Ratings
A afirmação do rating corporativo da Tietê e a revisão da Perspectiva para Negativa seguem a ação de rating
realizada na Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (Eletropaulo, IDRs (Issuer Default Ratings –
Ratings de Probabilidade de Inadimplência do Emissor) em Moeda Estrangeira e Local ‘BB+’ (BB mais) e Rating
Nacional de Longo Prazo ‘AA(bra)’, todos com Perspectiva Negativa). A qualidade de crédito da Tietê permanece
fortemente atrelada à capacidade de pagamento da Eletropaulo, pelo fato de esta ser a única compradora da
energia assegurada e principal fonte de receita da Tietê até 31 de dezembro de 2015.
Nos últimos anos, a Tietê tem apresentado perfil financeiro forte para a classificação atual, com robusto e previsível
fluxo de caixa operacional e reduzida alavancagem. A Fitch não espera que custos adicionais com a compra de
energia no mercado de curto prazo para cobrir eventuais reduções em sua energia assegurada possam alterar o
perfil de crédito da companhia. A empresa também possui uma carteira de ativos de geração de energia
diversificada, com concessões vencendo apenas em 2029, o que dilui riscos operacionais. Apesar de não terem
restringido os ratings, a obrigação, até agora não cumprida, de aumentar a capacidade instalada de geração de
energia; a agressiva distribuição de dividendos; e a necessidade de recontratar de forma adequada a sua energia
assegurada a ser entregue a partir de 2016 foram considerados na análise. A Fitch considera o risco regulatório do
setor elétrico brasileiro moderado, e o risco hidrológico, inerente às atividades da Tietê, se encontra acima da média
no momento.
O rebaixamento do rating da primeira emissão de debêntures subordinadas da Tietê foi motivado pela captação da
segunda emissão de debêntures, no valor de BRL498 milhões, com privilégio em relação à primeira emissão por ser
da espécie quirografária. O rating da primeira emissão de debêntures era, até então, o mesmo do corporativo, por
se tratar da única dívida relevante da companhia.
Alavancagem Deve Continuar em Níveis Adequados, Mesmo Com a Expansão da Capacidade Instalada
A Tietê apresenta índices financeiros bastante conservadores. A Fitch considera que a empresa será capaz de
manter sua alavancagem financeira em patamares adequados para o setor de atuação, mesmo com a esperada
redução da geração operacional de caixa, após o término do contrato bilateral de venda de energia com a
Eletropaulo, e com o esperado aumento da dívida a médio prazo para financiar parte dos investimentos atrelados à
obrigatoriedade de expansão de sua capacidade instalada de geração de energia. Esta nova dívida deverá ser
contraída sob o formato de project finance. A agência espera que a relação dívida líquida/EBITDA permaneça
abaixo de 2,0 vezes nos próximos cinco anos, caso não seja feito o investimento na expansão, permanecendo este
índice abaixo de 3,0 vezes se o mesmo for efetuado. Com base no período de 12 meses encerrado em 30 de junho
de 2013, o índice dívida total/EBITDA era de 0,8 vez, e o de dívida líquida/EBITDA, de 0,5 vez.
A Tietê precisa obrigatoriamente expandir sua capacidade de geração em cerca de 400 MW. A princípio, para
atingir este objetivo, construirá uma usina de energia térmica movida a gás, no município de Canas, em São Paulo,
com capacidade de 550MW e investimento estimado de cerca de BRL1,1 bilhão. O projeto está pendente da
definição sobre o fornecimento de gás natural para que a Tietê possa comercializar sua energia através de um
futuro leilão a ser promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Fluxo de Caixa das Operacões Forte e Previsível

A geração operacional de caixa da Tietê é bastante previsível até 2015, uma vez que toda a sua energia
assegurada está contratada pela Eletropaulo neste período e os custos e despesas operacionais são conhecidos e
reduzidos dentro de condições hidrológicas normais. A receita líquida da Tietê tem evoluído satisfatoriamente a
partir dos reajustes tarifários da energia vendida para a Eletropaulo, baseados em inflação. O crescimento das
vendas para consumidores livres através de contratos bilaterais também tem impulsionado o seu faturamento,
apesar de não contribuírem de forma significativa no EBITDA. No período de 12 meses encerrado em 30 de junho
de 2013, a companhia registrou receita líquida de BRL2,2 bilhões, frente a BRL2,1 bilhões em 2012 e BRL1,9 bilhão
em 2011.
As margens de EBITDA têm se posicionado em patamares elevados, entre 70% e 80%. O aumento recente dos
custos com a compra de energia pressionou a margem de EBITDA a partir do quarto trimestre de 2012. A empresa
teve que comprar energia no mercado de curto prazo, a preços elevados, para compensar as reduções de sua
energia assegurada e cumprir o contrato de venda de energia com a Eletropaulo. As reduções médias foram de
4,4% de setembro a dezembro de 2012 e de 7,0% no primeiro semestre de 2013. No período de 12 meses
encerrado em 30 de junho de 2013, o EBITDA de BRL1,5 bilhão equivaleu à margem de 66,3%, comparada com os
73,0% em 2012 e 77,8% em 2011. A geração operacional de caixa deve permanecer robusta frente às obrigações
financeiras da Tietê, mesmo com a provável comercialização da energia assegurada a preços menores após 2015 e
a consequente redução significativa da margem de EBITDA da empresa.
O elevado pagamento de dividendos não tem afetado o perfil financeiro da Tietê. Devido à rolagem da dívida de
curto prazo e ao ainda limitado volume de investimentos, o fluxo de caixa das operações (CFFO) da companhia tem
sido destinado principalmente à distribuição de dividendos. Estes corresponderam a, pelo menos, 100% do lucro
líquido apurado nos últimos anos. No período de 12 meses encerrado em 30 de junho de 2013, o CFFO foi de
BRL948 milhões, enquanto o fluxo de caixa livre (FCF) ficou negativo em BRL121 milhões, com BRL916 milhões de
dividendos distribuídos e investimentos de BR153 milhões no período. A Fitch estima que a Tietê apresente FCF
negativo nos próximos anos, principalmente durante a realização de investimentos planejados para o incremento de
sua capacidade de geração de energia. A grande flexibilidade financeira da empresa mitiga este risco, uma vez que
a empresa poderia reduzir o montante a ser pago de dividendos, caso necessário. A Tietê divulgou investimentos
planejados de BRL213 milhões para 2013, com BRL53 milhões realizados até junho.
Robusta Liquidez e Adequado Perfil de Dívida
A Tietê possui um perfil de vencimento de dívida administrável e liquidez historicamente adequada, com oscilações
resultantes do elevado pagamento de dividendos. Em 30 de junho de 2013, a dívida total da companhia era de
BRL1,1 bilhão, composta principalmente por duas emissões de debêntures. A última, no valor de BRL498 milhões,
foi emitida em maio de 2013 com o objetivo de liquidar as notas promissórias de curto prazo de mesmo valor, que
serviram para pagar a primeira parcela da primeira emissão de debêntures, que venceu em abril de 2013, e
financiar investimentos. A estratégia de captar dívidas em montantes acima dos valores a vencer deve permanecer
nos próximos anos, de forma a permitir a manutenção de um forte fluxo de dividendos.
A liquidez da Tietê também se beneficia de seu robusto CFFO. Ao final de junho de 2013, o caixa e as aplicações
financeiras totalizaram BRL374 milhões, cobrindo em 1,2 vez sua dívida de curto prazo, de BRL316 milhões. Na
mesma data, o índice (CFFO mais caixa e aplicações financeiras)/dívida de curto prazo, de 4,2 vezes, era
confortável.
Necessidade de Recontratação de Energia
A Fitch considera o rating da Tietê compatível com a provável redução significativa da tarifa de energia vigente, o
que deverá ocorrer a partir de 2016. O contrato bilateral de venda de energia da Tietê para a Eletropaulo vencerá
ao final de 2015. Como consequência, a Tietê terá que recontratar sua energia assegurada posterior a 2015, por
meio da participação em leilões de venda de energia no ambiente de contratação regulado (ACR) para o pool de
distribuidoras e/ou negociar esta energia através de contratos bilaterais com consumidores livres ou
comercializadoras. Com isso, estará exposta aos preços de energia daquela ocasião, que provavelmente serão
menores que os BRL194,14/MWh do atual contrato. Por outro lado, a esperada pulverização dos compradores será
um aspecto positivo, frente à concentração atual em um único cliente. De acordo com as projeções da agência,
assumindo preços conservadores, que correspondem a valores atuais de BRL100/MWh a partir de 2016 - ou seja,

uma redução de 48% em relação aos preços praticados atualmente pela companhia -, a Tietê conseguirá manter
um forte perfil financeiro.
Sensibilidade dos Ratings
As ações de rating da Tietê deverão seguir as da Eletropaulo até 2015. Após este período, as classificações
poderão se beneficiar da manutenção de fortes indicadores de crédito e da pulverização de sua carteira de clientes.
Caso o cumprimento da obrigatoriedade da expansão de sua capacidade instalada e os novos níveis de geração de
caixa após 2015 frustrem as premissas iniciais da Fitch, estes poderão levar a reavaliações dos ratings.
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