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Resumo






A CTBC apresentou menor rentabilidade no primeiro semestre de 2012, mas acreditamos
que a empresa manterá forte geração de caixa e conseguirá melhorar sua rentabilidade nos
próximos trimestres.
Reafirmamos os ratings ‘brAA-’ atribuídos na Escala Nacional Brasil à empresa.
Atribuímos o rating ‘brAA-’ à futura emissão de debêntures da CTBC.
Esperamos que a CTBC mantenha um nível de endividamento relativamente estável e
apresente geração de caixa crescente nos próximos anos.

Ações de Rating
Em 21 de setembro de 2012, a Standard & Poor’s Rating Services reafirmou os ratings ‘brAA-’
atribuídos à Companhia de Telecomunicações do Brasil Central (“CTBC”) na Escala Nacional
Brasil. Ao mesmo tempo, atribuímos o rating ‘brAA-’ à futura emissão de debêntures da empresa. A
perspectiva do rating de emissor é estável.

Fundamentos
Os ratings da CTBC refletem o seu perfil de negócios ‘regular’ e seu perfil financeiro ‘significativo’,
com liquidez ‘adequada’. A empresa mantém métricas de crédito relativamente estáveis e sua base
de clientes vem crescendo em todos os segmentos de telefonia, principalmente em função da
oferta de pacotes de serviços integrados, apesar de sua exposição à forte concorrência de grandes
competidores no setor de telecomunicações.
Avaliamos o perfil de negócios da CTBC como regular, em função do tamanho limitado de suas
operações em um setor com forte competição e de sua rentabilidade mais baixa que a de seus
pares, apesar de a empresa sustentar uma posição de mercado favorável em sua área de
concessão. Com a aquisição da Banda H, a CTBC começou a expandir suas operações para
outras cidades próximas à sua área de concessão no final de 2011. Essa expansão demandou
maiores investimentos e despesas comerciais e de marketing, o que resultou em uma margem
EBITDA de 23,2% nos 12 meses findos em 30 de junho de 2012, comparada a 25,9% no mesmo
período do ano passado. Acreditamos que a empresa conseguirá apresentar melhora gradual de
sua rentabilidade nos próximos trimestres no segmento de telecomunicações, com crescimento
mais significativo de receitas em relação ao crescimento de despesas, em função da entrada de
novos clientes em sua base. No entanto, o maior crescimento do seu segmento de Terceirização
de Processos de Negócios (BPO) e TI, que apresenta margens menores que às do segmento de
telecomunicações, pode pressionar as margens da CTBC.
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Avaliamos o perfil financeiro da CTBC como significativo. A empresa mantém métricas de crédito
relativamente estáveis, com a geração de caixa crescendo relativamente em linha com a elevação
do montante de dívida. Por outro lado, esperamos que a CTBC mantenha um nível elevado de
investimentos nos próximos anos, que pode pressionar sua geração de caixa, apesar de
projetarmos fluxo operacional de caixa livre positivo. A futura emissão de debêntures da empresa,
no montante de R$ 220 milhões, deve ser utilizada para refinanciamento de parte de sua dívida,
alongando o prazo médio de vencimento e reduzindo necessidades de caixa.
Em nosso cenário de caso-base, assumimos um crescimento da receita líquida acima de 10% nos
próximos anos, resultante da expansão de suas operações e de um crescimento significativo do
segmento de TI. Considerando certa elevação no montante de dívida da empresa com a nova
emissão de debêntures e uma recuperação da geração de caixa, a CTBC apresentaria dívida total
sobre EBITDA próxima a 1,7x e geração interna de caixa (FFO, na sigla em inglês) sobre dívida de
cerca de 55% ao final de 2013.

Liquidez
Acreditamos que a CTBC possui fontes adequadas de liquidez para cobrir suas necessidades de
curto prazo, mesmo que ocorra um declínio inesperado em seu EBITDA. Nossa avaliação do perfil
de liquidez da empresa incorpora as seguintes expectativas e premissas:




As fontes de liquidez devem exceder os seus usos em 1,4x ou mais nos próximos 12 a 18
meses.
As fontes líquidas permaneceriam positivas, mesmo se o EBITDA fosse inferior às nossas
projeções em 15%.
As cláusulas contratuais restritivas (covenants) seriam atendidas mesmo se houvesse uma
queda de 30% do EBITDA.

As fontes de liquidez incluem os saldos de caixa de R$ 137 milhões em 30 de junho de 2012, a
geração de caixa medida pelo FFO acima de R$ 400 milhões e a futura emissão de debêntures no
montante de R$ 220 milhões, que conta com garantia firme. Os usos de liquidez incluem R$ 180,3
milhões de amortizações de dívida no curto prazo, investimentos, necessidades de capital de giro e
distribuição de dividendos, além do pré-pagamento de parte da dívida que deverá ser feito com os
recursos da futura emissão de debêntures.

Perspectiva
A perspectiva estável do rating de crédito corporativo reflete nossa expectativa de que a CTBC
manterá métricas de crédito estáveis, com baixo nível de endividamento e geração de caixa
adequada, apesar do volume elevado de investimentos necessários para sua expansão e de
potenciais pressões em suas margens em função da forte competição. Esperamos que a empresa
apresente um índice de dívida total sobre EBITDA abaixo de 2x e FFO sobre dívida total acima de
50% nos próximos anos. Uma ação de rating negativa poderia ocorrer se a posição de mercado ou
as margens da CTBC deteriorassem de forma significativa em função da forte concorrência, se sua
estratégia de expansão fosse mais agressiva do que o esperado, levando a métricas de crédito
mais fracas, ou se fosse obrigada a remeter dividendos à sua controladora em níveis
significativamente superiores aos verificados nos últimos anos, comprometendo sua liquidez. Uma
elevação nos ratings dependeria de uma melhora significativa na nossa visão do perfil de negócios
da empresa, mas consideramos que a estratégia de expansão nos próximos anos pode ser um
fator positivo.
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