FITCH ATRIBUI RATING ‘AAA(BRA)’ À PROPOSTA
DE SÉTIMA EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA CTEEP
Fitch Ratings-Sao Paulo-08 March 2018: A Fitch Ratings atribuiu, hoje, o Rating Nacional
de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ à proposta de 7ª emissão de debêntures da Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. (CTEEP, Rating Nacional de Longo Prazo
‘AAA(bra)’/Perspectiva Estável), no montante inicial de BRL460 milhões, que poderá
atingir BRL620 milhões. A proposta de emissão, da espécie quirografária, será realizada
em série única, com prazo de sete anos após a data da emissão. Os recursos serão
destinados a investimentos nos novos ativos de transmissão da CTEEP, cujas concessões
foram obtidas em 2016 e 2017. A relação completa dos ratings encontra-se ao final deste
comunicado.
Os ratings da CTEEP refletem sua forte qualidade de crédito, decorrente do baixo
risco de negócios do setor de transmissão de energia no Brasil, cujo fluxo de caixa
operacional é bastante previsível. De acordo com o cenário-base da Fitch, durante um
período de oito anos, com início em agosto de 2017, a empresa receberá indenizações
de aproximadamente BRL1,5 bilhão por ano, segundo cálculos da agência, relativas à
renovação antecipada de sua principal concessão. Este montante quadruplicará o EBITDA
da companhia em relação ao indicador anterior a este recebimento e será uma importante
fonte de liquidez para que a CTEEP concretize seu programa de investimentos, ao mesmo
tempo em que mantém um perfil financeiro consolidado robusto e condizente com seu
rating.
A Fitch irá monitorar o risco de potenciais ações judiciais que possam impedir a
CTEEP de continuar recebendo mensalmente a indenização prevista, o que enfraqueceria
seu fluxo de caixa e pressionaria os indicadores de crédito. Além disso, a agência
acompanhará o risco inerente ao período de desenvolvimento dos oito novos projetos de
transmissão da companhia. No entanto, entende que as condições destes novos contratos
de concessão reduzem substancialmente os riscos observados anteriormente em projetos
desta natureza, incluindo prazos mais longos para a entrada em operação das linhas de
transmissão. Os ratings também incorporam a elevada distribuição de dividendos para
auxiliar sua controladora, ISA Capital do Brasil S.A. (ISA Capital), a honrar suas obrigações,
assim como o moderado risco regulatório do setor brasileiro de energia.
PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DOS RATINGS
Geração Operacional de Caixa Previsível: A geração operacional de caixa da CTEEP é muito
previsível e reflete o perfil de baixo risco de negócios de uma transmissora de energia.
As receitas da empresa estão isentas do risco volumétrico, uma vez que sua receita anual
permitida (RAP) se baseia na disponibilidade dos ativos de transmissão de energia para os
usuários, em vez de na energia transmitida. Após uma redução significativa das receitas,
já que a CTEEP aceitou a proposta do governo de renovação antecipada de sua principal
concessão, a Fitch espera a retomada deste indicador, em decorrência das indenizações e
da participação da companhia nos últimos leilões. Os novos projetos deverão incrementar
a RAP da CTEEP em cerca de BRL400 milhões.
FCF Positivo: A Fitch acredita que o fluxo de caixa livre (FCF) da CTEEP será de BRL266
milhões em 2018 e que este ficará ligeiramente negativo apenas em 2019, devido às
elevadas necessidades de investimentos e ao pagamento substancial de dividendos. O
fluxo de caixa das operações (CFFO) deverá se beneficiar, nos próximos anos, do forte

crescimento do EBITDA ajustado, que alcançou BRL1,4 bilhão em 2017, de acordo com a
metodologia da Fitch e seguindo a contabilidade regulatória. O cenário-base da agência
estima EBITDA de cerca de BRL2,0 bilhões, de 2018 a 2020, tendo em vista o impacto
positivo da expressiva entrada das indenizações na receita ao longo destes anos.
Indicadores de Crédito Robustos: A Fitch acredita que a alavancagem financeira e a
liquidez da CTEEP continuarão compatíveis com seus ratings, em virtude da crescente
geração operacional de caixa, proveniente, sobretudo, da compensação adicional relativa
à renovação antecipada de sua principal concessão. A alavancagem líquida ajustada,
com base nos critérios contábeis regulatórios, deverá permanecer inferior a 1,0 vez nos
próximos cinco anos, também beneficiada pela liberação, até o final deste ano, de quase
80% das garantias corporativas às subsidiárias não controladas.
Na opinião da Fitch, o forte perfil financeiro da CTEEP a posiciona como consolidadora
no segmento de transmissão de energia brasileira, proporcionando espaço para que a
companhia participe de outros leilões de concessão sem prejudicar seu perfil de crédito.
Ao final de 2017, a dívida total ajustada da CTEEP (incluindo BRL1,1 bilhão das garantias
mencionadas) foi de BRL3,1 bilhões, o que resultou em índice dívida total ajustada/EBITDA
(regulatório) ajustado de 2,3 vezes, com 1,8 vez em bases líquidas. Caso sejam excluídas
as garantias, estes índices seriam de apenas 1,4 vez e 1,0 vez, respectivamente.
Baixo Risco de Negócios: A Fitch considera o segmento de transmissão o de menor risco
no setor brasileiro de energia. O perfil de crédito da CTEEP se beneficia de seu direito de
exclusividade na transmissão de energia elétrica, por meio de suas múltiplas concessões.
A companhia participa, atualmente, de 17 concessões (nove das quais em operação), o
equivalente à cobertura de 18.633 km de extensão. A diversificação de ativos é positiva,
uma vez que dilui potenciais riscos operacionais e regulatórios.
Setor Estratégico Para o País: Na análise da Fitch, o perfil de crédito dos agentes do setor
elétrico brasileiro se beneficia de sua importância estratégica para sustentar o potencial
de crescimento econômico do país e fomentar novos investimentos. O governo federal
tem atuado para contornar problemas sistêmicos que impactam o fluxo de caixa das
empresas e pautado discussões para aprimorar o atual marco regulatório, no sentido de
reduzir o risco do setor.
RESUMO DA ANÁLISE
Em relação a grupos classificados pela Fitch com atuação predominante no segmento de
transmissão de energia elétrica, a agência acredita que a CTEEP, a Transmissora Aliança de
Energia Elétrica S.A. (Taesa) e a Alupar Investimento S.A. (Alupar), todas classificadas com o
Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’/Perspectiva Estável, se beneficiam igualmente
do baixo risco de negócios, da diversificação de ativos e de um perfil financeiro forte
para os ratings atribuídos. Da mesma forma, todas possuem os desafios de construção
de projetos em andamento e estão inseridas no mesmo ambiente regulatório. Não há,
portanto, diferenciação nestes riscos.
PRINCIPAIS PREMISSAS
As principais premissas do cenário de rating da Fitch para a CTEEP incluem:
-- Tarifas de transmissão ajustadas anualmente pela inflação;
-- Recebimento, a partir de agosto de 2017 e a título de indenização, de cerca de BRL1,5
bilhão por ano nas tarifas, ao longo de oito anos;

-- Pagamentos de dividendos de 75% do lucro líquido;
-- Investimentos de BRL1,8 bilhão de 2018 a 2020;
-- Maior parte das garantias corporativas prestadas a subsidiárias não controladas
integralmente liberadas até o final de 2018.
SENSIBILIDADES DO RATING
Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a uma ação de rating
negativa incluem:
-- Investimentos ou aquisições consideráveis, atualmente não incluídos no plano de
negócios da companhia, que possam elevar sua alavancagem líquida a patamares acima
de 3,0 vezes, em bases consistentes.
LIQUIDEZ
Forte Perfil de Liquidez: O perfil de crédito da CTEEP se beneficia de sua robusta
flexibilidade financeira. Em 31 de dezembro de 2017, pela metodologia da Fitch, o caixa e
as aplicações financeiras, de BRL617 milhões, cobriam totalmente a dívida de curto prazo,
de BRL451 milhões. Como o FCF deve se tornar negativo somente em 2019, em cerca de
BRL33 milhões, e a empresa apresenta acesso a diversas fontes de captação para financiar
seus investimentos, mantendo o perfil de dívida alongado, a Fitch entende que o indicador
caixa e aplicações financeiras mais FCF/dívida de curto prazo permanecerá acima de 0,8
vez nesses períodos.
RELAÇÃO COMPLETA DAS AÇÕES DE RATING
A Fitch atribuiu o seguinte rating à CTEEP:
-- Rating Nacional de Longo Prazo à proposta de sétima emissão de debêntures, no
montante de BRL460 milhões, ‘AAA(bra)’.
A agência classifica a CTEEP com os seguintes ratings:
-- Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’; Perspectiva Estável;
-- Rating Nacional de Longo Prazo da quarta emissão de debêntures, com vencimento em
2021, ‘AAA(bra)’;
-- Rating Nacional de Longo Prazo da quinta emissão de debêntures, com vencimento em
2024, ‘AAA(bra)’;
-- Rating Nacional de Longo Prazo da sexta emissão de debêntures, com vencimento em
2020, ‘AAA(bra)’.
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INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS:
A presente publicação é um relatório de classificação de risco de crédito, para fins de
atendimento ao artigo 16 da Instrução CVM nº 521/12.
As informações utilizadas nesta análise são provenientes da CTEEP.
A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na
classificação de risco de crédito sejam suficientes e provenientes de fontes confiáveis,
incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Fitch não realiza
serviços de auditoria e não pode realizar, em todos os casos, verificação ou confirmação
independente das informações recebidas.
A Fitch utilizou, para sua análise, informações financeiras disponíveis até 29 de novembro
de 2017.
Histórico dos Ratings:
CTEEP:
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 8 de abril
de 2009;
Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 17 de agosto
de 2017.
A classificação 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 conflitos de interesse reais e potenciais no Anexo XII do
Formulário de Referência, disponível em sua página na Internet, no endereço eletrônico:
https://www.fitchratings.com.br/system/pages/299/Fitch_Form_Ref_2016.pdf
Para informações sobre possíveis alterações na classificação de risco de crédito veja o
item: Sensibilidade dos Ratings.
Informações adicionais
'www.fitchratings.com.br'.
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A Fitch Ratings foi paga para determinar cada rating de crédito listado neste relatório
de classificação de risco de crédito pelo devedor ou emissor classificado, por uma
parte relacionada que não seja o devedor ou o emissor classificado, pelo patrocinador
(“sponsor”), subscritor (“underwriter”), ou o depositante do instrumento, título ou valor
mobiliário que está sendo avaliado.
Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
-- Metodologia de Ratings Corporativos (7 de agosto de 2017);
-- Metodologia de Ratings em Escala Nacional (7 de março de 2017).

Media Relations: Jaqueline Carvalho, Rio de Janeiro, Tel: +55 21 4503 2623, Email:
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