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Resumo 

• Esperamos que a Algar Telecom continue apresentando ganhos de eficiência, levando à melhora 
da rentabilidade, ao mesmo tempo em que deve aumentar seu nível de dívida para financiar a 
expansão de suas operações.  

• Como resultado, esperamos que a empresa apresente níveis de endividamento estáveis ao 
longo dos próximos anos.  

• Reafirmamos os ratings de emissor e emissão ‘brAA-’ atribuídos na Escala Nacional Brasil à 
Algar Telecom. 

• A perspectiva estável reflete nossa expectativa de que a Algar Telecom continuará registrando 
sólida geração de fluxo de caixa, que combinada ao aumento da dívida deve resultar em um 
índice de dívida ajustada sobre EBITDA perto de 2,0x e margem EBITDA próxima de 37%. 

 
Ação de Rating 
São Paulo (S&P Global Ratings), 23 de maio de 2018 — A S&P Global Ratings reafirmou hoje os 
ratings de emissor e emissão ‘brAA-’ atribuídos na Escala Nacional Brasil à Algar Telecom S.A. (“Algar 
Telecom”). A perspectiva do rating de emissor permanece estável. 
 
Ao mesmo tempo, reafirmamos o rating de recuperação ‘3’ das debêntures senior unsecured da 
empresa. 
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Fundamentos 
A reafirmação dos ratings da Algar Telecom reflete nossa expectativa de que a empresa continuará 
expandindo suas operações por meio da entrada em novas cidades e regiões do país e, potencialmente, 
via pequenas aquisições. Como resultado, esperamos uma base de clientes crescente ao longo dos 
próximos anos. Ao mesmo tempo, acreditamos que a empresa continuará defendendo sua sólida 
posição de mercado em sua área de concessão ao manter a qualidade de seus serviços, o que resulta 
em uma taxa de desligamento (churn) em linha com a dos grandes pares nacionais. No entanto, a Algar 
Telecom ainda apresenta menor escala e diversificação geográfica que às dos grandes participantes 
(players) nacionais e internacionais, o que limita seus ratings. 
 
Esperamos que a empresa continue apresentando melhora de rentabilidade, com margem EBITDA 
próxima a 37% em 2018 e 2019, comparada aos 34,7% de 2017, como resultado tanto de seus projetos 
de eficiência focados em controle de custos e despesas quanto de suas iniciativas de digitalização com o 
aumento do uso de tecnologia e inteligência em processos administrativos.  
 
Acreditamos que a crescente geração de EBITDA da empresa será acompanhada de aumento de dívida 
para financiar os altos investimentos em expansão, resultando assim em níveis de endividamento 
estáveis ao longo dos próximos anos. A Algar Telecom refinanciou recentemente seus vencimentos de 
curto prazo, alongando o prazo médio de vencimento de suas dívidas, além de reduzir sua despesa com 
juros, que deve resultar em um índice de cobertura de juros pelo EBITDA em torno de 6x nos próximos 
anos, comparado com 5x em 2017. 
 
A entrada do fundo de investimentos Archy LLC, uma afiliada do fundo soberano de Singapura GIC, 
como acionista da Algar Telecom, detendo cerca de 25% da empresa, não tem impacto imediato em 
seus ratings. Acreditamos que a entrada desse novo acionista possa resultar em maior desenvolvimento 
das práticas de governança, e esperamos uma manutenção da política financeira conservadora sob o 
controle da Algar S.A. A transação ainda depende da aprovação da Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações), mas não acreditamos que seja rejeitada.  
 
Nosso cenário-base para a Algar Telecom assume: 
 

• Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil de 2,4% em 2018 e 2,6% em 2019 e 2020; 
• Taxa de inflação média no Brasil de 3,4% em 2018, 3,8% em 2018 e 4,0% em 2020; 
• Taxa básica de juros média de 6,4% em 2018, 7,0% em 2019 e 7,8% em 2020; 
• No segmento telecom B2C (business to consumer), esperamos aumento da base de clientes e 

crescimento de cerca de 2% na receita média por usuário, principalmente em função do maior 
uso de dados, o que compensará as promoções em voz fixa para atrair clientes; 

• Com a combinação dos dois pontos acima, esperamos crescimento da receita do segmento 
telecom B2C entre 6%-9% nos próximos três anos; 

• No segmento B2B, projetamos crescimento da receita alinhado com a soma de PIB e inflação, 
refletindo reajuste de preço de contratos existentes e adição de novos contratos; 

• Crescimento da receita do segmento Tech entre 10%-12% ao longo dos próximos anos, 
refletindo esforços de cross-selling entre esse segmento e o de telecom; 

• Redução de custos e despesas com a manutenção dos programas de eficiência, as iniciativas de 
digitalização e a menor inflação, além da redução de custos com terceiros resultante do início da 
operação do cabo submarino; 
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• Investimentos (capex) de R$ 615 milhões em 2018, R$ 690 milhões em 2019 e R$ 720 milhões 
em 2020, direcionados sobretudo ao plano de expansão e à manutenção de suas operações; 

• Aumento de dívida de cerca de R$ 200 milhões anualmente no decorrer dos próximos anos para 
financiar os investimentos, e contínuo refinanciamento de dívida; e 

• Distribuição de dividendos de 35% do lucro líquido do ano anterior, de acordo com o guidance da 
empresa. 

 
Com base nessas premissas, chegamos às seguintes métricas de crédito para os próximos três anos: 
 

• Margem EBITDA em torno de 36%-38%; 
• Dívida ajustada sobre EBITDA em torno de 2,0x; 
• Geração interna de caixa (FFO) sobre dívida ajustada entre 34%-38%; e 
• Fluxo de caixa operacional livre (FOCF) sobre dívida ajustada entre 0% e 5%. 

 
Liquidez  
Avaliamos a liquidez da Algar Telecom como adequada, com as fontes sobre os usos de liquidez 
ultrapassando 1,2x nos próximos 12 meses, assumindo que a empresa tem flexibilidade para reduzir seu 
plano de investimentos em caso de pressões de liquidez. Com essa flexibilidade, a empresa também 
conseguiria manter fontes de liquidez acima de suas necessidades mesmo se apresentasse EBITDA 
15% inferior às nossas projeções. Acreditamos que a Algar Telecom possua sólido relacionamento com 
bancos e apresente uma gestão de risco financeiro prudente, antecipando futuras necessidades de 
refinanciamento e de captação para investimentos. 
 
Esperamos que a empresa mantenha folga confortável nas cláusulas contratuais restritivas (covenants) 
das suas emissões de debêntures, que incluem um índice de dívida líquida sobre EBITDA menor ou 
igual a 2,25x e de cobertura de juros pelo EBITDA maior ou igual a 2x. Por outro lado, esperamos que o 
índice de patrimônio líquido sobre ativo total fique apenas 4 (quatro) pontos percentuais acima do limite 
mínimo de 30%, estabelecido no covenant financeiro do empréstimo com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No entanto, esperamos que a Algar Telecom seja capaz 
de ajustar seus planos de investimentos e aumentos de dívida relacionados para preservar o 
cumprimento desse covenant. 
 
Principais fontes de liquidez: 
 

• Posição de caixa de R$ 218,5 milhões em 31 de março de 2018;  
• Geração de caixa operacional projetada de cerca de R$ 720 milhões nos próximos 12 meses; e 
• Recursos das emissões de debêntures e de notas promissórias realizadas no segundo trimestre 

somando R$ 800 milhões. 
 
Principais usos de liquidez: 
 

• Dívida de curto prazo de R$ 324,2 milhões em 31 de março de 2018; 
• Pré-pagamento das 3ª e 4ª emissões de debêntures no valor de R$ 277,8 milhões; 
• Capex de cerca de R$ 310 milhões (assumindo que poderia ser reduzido com relação ao 

cenário-base, se necessário) nos próximos 12 meses; 
• Necessidades de capital de giro estimadas em torno de R$ 145 milhões nos próximos 12 meses; 

e  
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• Distribuição de dividendos de R$ 98,2 milhões em 2018. 
 
Influência de grupo 
De acordo com a nossa metodologia de grupo, consideramos a Algar Telecom como uma subsidiária 
core para a Algar S.A. Empreendimentos e Participações (“Algar S.A.”; sem rating pela S&P Global 
Ratings), pois, em nossa opinião, a empresa é essencial para a estratégia de longo prazo do grupo. 
Além disso, a Algar Telecom representa a maior parte da geração de receitas e EBITDA do grupo e, 
portanto, em nossa visão é bastante improvável de ser vendida. 
 
Ratings acima do rating soberano 
Para avaliar a possibilidade de um emissor ter um rating acima do soberano, aplicamos um teste de 
estresse que acompanharia um cenário hipotético de default do governo soberano brasileiro. Nesse 
teste, assumimos contração do PIB brasileiro de 10%, taxa de inflação de 12,5%, taxa básica de juros 
dobrando comparada ao nosso cenário-base, e aumento de 20% a 30% na taxa de desemprego do país, 
nos próximos 12 meses a partir de março de 2018. 
 
Nesse cenário, veríamos uma redução significativa na base de clientes da Algar Telecom e uma queda 
na receita média por usuário, que combinadas ao aumento de custos e despesas ligados à inflação, 
provocaria uma redução de 15%-20% no EBITDA, comparado ao nosso cenário-base. Além disso, a taxa 
de juros duplicada elevaria as despesas financeiras da empresa, dado que grande parte da dívida da 
Algar Telecom é indexada a taxas flutuantes, resultando em uma diminuição significativa do seu FFO.  
Assumimos um corte (haircut) de 10% nos depósitos bancários e de 70% nas aplicações financeiras da 
empresa, refletindo restrições de liquidez no sistema financeiro após o default do soberano. Nesse 
cenário, mesmo assumindo que a empresa reduziria seu capex para cerca de R$ 300 milhões e não 
distribuiria dividendos, acreditamos que suas fontes de caixa não seriam suficientes para cobrir suas 
necessidades de curto prazo. Por esse motivo, os ratings da Algar Telecom continuam limitados no nível 
do rating soberano brasileiro.  
 
Perspectiva 
A perspectiva estável do rating de emissor reflete nossa expectativa de que a Algar Telecom continuará 
com seus elevados investimentos para expandir suas operações, mas que devem se traduzir em 
geração de fluxo de caixa crescente. Esperamos que a empresa apresente margem EBITDA próxima de 
37%, dívida ajustada sobre EBITDA em torno de 2,0x e FOCF sobre dívida ajustada ainda pressionado e 
ficando abaixo de 5% nos próximos anos. 
 
Cenário de rebaixamento 
Apesar de improvável nos próximos 12 meses, poderíamos rebaixar os ratings da Algar Telecom se a 
empresa decidisse por uma estratégia de investimentos mais agressiva do que esperamos, como, por 
exemplo, aumento do capex em R$1,2 bilhão comparado ao nosso cenário-base, financiado com dívida 
e não acompanhado de uma maior geração de caixa. Nesse cenário, veríamos dívida ajustada sobre 
EBITDA consistentemente acima de 3,0x, enquanto sua geração de fluxo de caixa livre se tornaria 
negativa. 
 
Além disso, um rebaixamento poderia acontecer se os ratings soberanos do Brasil fossem rebaixados, 
dado que os ratings da Algar Telecom estão limitados no mesmo nível. 
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Cenário de elevação  
Atualmente, o único cenário de elevação possível no curto a médio prazo dependeria de uma elevação 
dos ratings soberanos do Brasil. 
 
 
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RATINGS 

ALGAR TELECOM S.A.  

Ratings de Crédito Corporativo  

Escala Nacional Brasil brAA-/Estável/-- 

  

Risco de Negócios Regular 

Risco-país Moderadamente alto 

Risco da Indústria Intermediário 

Posição Competitiva Regular 

  

Risco Financeiro Significativo 

Fluxo de Caixa/Alavancagem Significativo 

  

Modificadores  

Diversificação/Efeito-portfólio Neutra 

Estrutura de capital Neutra 

Liquidez Adequada 

Política financeira Neutra 

Administração e governança Regular 

Análise de ratings comparáveis Neutra 

  

 
Análise de recuperação 
 
Principais fatores analíticos 
 

• O rating de recuperação ‘3’ das debêntures senior unsecured da Algar Telecom indica nossa 
expectativa de uma recuperação substancial (65%) para os credores em um cenário hipotético 
de default. 

• Avaliamos as perspectivas de recuperação da empresa mediante um cenário simulado de 
default, com uma abordagem de avaliação de múltiplo de EBITDA (valuation).  

• Nosso cenário simulado para a Algar Telecom considera um default no pagamento em 2022, 
resultante de severa desaceleração econômica, redução na renda disponível dos consumidores 
e forte competição no setor, provocando uma queda significativa na geração de fluxo de caixa da 
empresa. 

• Em nosso cenário simulado de default, estimamos que o EBITDA cairia em torno de 47% em 
relação à média dos últimos três anos para resultar em um default. Nesse nível, estimamos que 
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a geração de fluxo de caixa da empresa não seria suficiente para cobrir suas despesas com 
juros e investimentos mínimos destinados à manutenção de suas operações. 

• Em um cenário de default, acreditamos que a Algar Telecom passaria por uma restruturação em 
vez de ser liquidada, dada a sua forte marca regional no setor de telecomunicações brasileiro. 

• Utilizamos um múltiplo de 5,5x, que é menor que o padrão da indústria de 6,0x, dadas sua menor 
escala e diversificação geográfica se comparadas com as de outros pares nacionais e 
internacionais. 

• Aplicamos esse múltiplo ao nosso EBITDA de emergência projetado de R$ 378 milhões, o que 
resulta em um valor bruto da empresa (enterprise value ou EV) estimado em cerca de R$ 2,1 
bilhões, do qual subtraímos 5% para despesas administrativas relacionadas à falência. 

 
Default simulado e premissas de avaliação: 
  

• Ano simulado do default: 2022  
• EBITDA de emergência: R$ 378 milhões  
• Múltiplo de EBITDA: 5,5x  
• EV bruto estimado: R$ 2,1 bilhões  
• EV líquido após custos administrativos de 5%: R$ 2 bilhões  
• Jurisdição: Brasil  

 
A Algar Telecom é uma holding operacional. Como as suas subsidiárias não garantem as dívidas no 
nível da holding, consideramos que, no momento do default, o valor estimado das subsidiárias seria 
inicialmente distribuído aos credores dessas empresas e, após isso, o valor remanescente das 
subsidiárias seria distribuído aos credores da holding. 
 
Estrutura simplificada de prioridade de pagamentos (waterfall): 
 

• Valor líquido consolidado após despesas administrativas: R$ 2 bilhões  
• Valor líquido das subsidiárias: R$ 1,2 bilhão (aproximadamente 60% do EBITDA)  
• Dívidas senior secured das subsidiárias: R$ 6,1 milhões (empréstimo com o Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG) 
• Obrigações e dívidas senior unsecured das subsidiárias: R$ 189 milhões (dívida bancária, 

debêntures e estimativa de cancelamento de arrendamento operacional)  
• EV líquido da Algar Telecom: R$ 1,8 bilhão (controladora, aproximadamente 40% do EBITDA e 

somando R$ 1 bilhão de valor remanescente das subsidiárias após a cobertura das suas 
obrigações)  

• Dívidas senior secured: R$ 400 mil (empréstimo com o BDMG)  
• Dívidas senior unsecured: R$ 1,6 bilhão (dívida bancária, debêntures e estimativa de 

cancelamento de arrendamento operacional)  
• Expectativa de recuperação das debêntures existentes e da nova emissão de debêntures: entre 

50% e 70% (estimativa arredondada: 65%) 
 
*Todos os montantes de dívida incluem seis meses de juros pré-petição. 
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Certos termos utilizados neste relatório, particularmente certos adjetivos usados para expressar nossa 
visão sobre os fatores que são relevantes para os ratings, têm significados específicos que lhes são 
atribuídos em nossos critérios, por isso devem ser lidos em conjunto com tais critérios. Por favor, veja os 
critérios de rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações. 
 
Critérios e Artigos Relacionados 
 
Critérios 

• Tabelas de mapeamento das escalas nacionais e regionais da S&P Global Ratings, 14 de agosto 
de 2017 

• Critério de ratings de recuperação para emissores corporativos avaliados com grau especulativo, 
7 de dezembro de 2016 

• Metodologia: Avaliações de classificação de jurisdições, 20 de janeiro de 2016 
• Metodologia e Premissas: Descritores de Liquidez para Emissores Corporativos Globais, 16 de 

dezembro de 2014 
• Ratings de Crédito nas Escalas Nacionais e Regionais, 22 de setembro de 2014 
• Principais Fatores de Crédito Para a Indústria de Telecomunicações e Cabos, 22 de junho de 

2014 
• Ratings Acima do Soberano - Ratings Corporativos e de Governo: Metodologia e Premissas, 19 

de novembro de 2013 
• Critério Geral: Metodologia e Premissas de Avaliação do Risco-País, 19 de novembro de 2013 
• Metodologia: Risco da indústria, 19 de novembro de 2013 
• Metodologia corporativa: Índices e Ajustes, 19 de novembro de 2013 
• Critério geral: Metodologia de rating de grupo, 19 de novembro de 2013 
• Metodologia de Ratings Corporativos, 19 de novembro de 2013 
• Metodologia: Fatores de créditos relativos à administração e governança para entidades 

corporativas e seguradoras, 13 de novembro de 2012 
• Critério Geral: Uso de CreditWatch e Perspectivas, 14 de setembro de 2009 

 
  

http://www.standardandpoors.com.br/
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014902
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100012930
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010306
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245379536797
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245374594702
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245384502280
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=HTML&assetID=1245360803841
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360307270
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360326795
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360302370
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360325460
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360575065
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245345736023
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245345736023
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245302036545
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LISTA DE RATINGS 
Ratings Reafirmados 

ALGAR TELECOM S.A.   

Rating de Crédito Corporativo   

Escala Nacional Brasil brAA-/Estável/-- 

   

Rating de Emissão   

Debêntures senior unsecured brAA-/Estável 

Rating de recuperação 3(65%) 

   

   

 
 

EMISSOR DATA DE 
ATRIBUIÇÃO DO 
RATING INICIAL 

DATA DA AÇÃO 
ANTERIOR DE 

RATING 

ALGAR TELECOM S.A.   

Ratings de Crédito de Emissor   

Escala Nacional Brasil 11 de junho de 2007 12 de janeiro de 2018 
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INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS ADICIONAIS 
 
Outros serviços fornecidos ao emissor 
Não há outros serviços prestados a este emissor. 
 
Atributos e limitações do rating de crédito 
A S&P Global Ratings utiliza informações em suas análises de crédito provenientes de fontes 
consideradas confiáveis, incluindo aquelas fornecidas pelo emissor. A S&P Global Ratings não realiza 
auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de verificação independente da informação 
recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos de rating de crédito ou de 
monitoramento dos ratings atribuídos. A S&P Global Ratings não verifica a completude e a precisão das 
informações que recebe. A informação que nos é fornecida pode, de fato, conter imprecisões ou 
omissões que possam ser relevantes para a análise de crédito de rating.  
 
Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a S&P Global Ratings acredita que há 
informação suficiente e de qualidade satisfatória de maneira a permitir-lhe ter uma opinião de rating de 
crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou emissão pela S&P Global Ratings não 
deve ser vista como uma garantia da precisão, completude ou tempestividade da (i) informação na qual a 
S&P Global Ratings se baseou em conexão com o rating de crédito ou (ii) dos resultados que possam 
ser obtidos por meio da utilização do rating de crédito ou de informações relacionadas. 
 
Fontes de informação 
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a S&P Global Ratings utiliza, de acordo com o tipo de 
emissor/emissão, informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros, inclusive, 
balanços financeiros auditados do Ano Fiscal, informações financeiras trimestrais, informações 
corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e projetadas recebidas 
durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os relatórios de análises dos 
aspectos econômico-financeiros (MD&A) e similares da entidade avaliada e/ou de sua matriz. Além 
disso, utilizamos informações de domínio público, incluindo informações publicadas pelos reguladores de 
valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e ou outros reguladores, bolsas de valores, e outras 
fontes públicas, bem como de serviços de informações de mercado nacionais e internacionais.  
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Aviso de ratings ao emissor 
O aviso da S&P Global Ratings para os emissores em relação ao rating atribuído é abordado na política 
“Notificações ao Emissor (incluindo Apelações)”. 
 
Frequência de revisão de atribuição de ratings 
O monitoramento da S&P Global Ratings de seus ratings de crédito é abordado em: 
 

• Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de Crédito) 
• Política de Monitoramento 

 
 
Conflitos de interesse potenciais da S&P Global Ratings 
A S&P Global Ratings publica a lista de conflitos de interesse reais ou potenciais em “Conflitos de 
Interesse — Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII” seção em www.standardandpoors.com.br.  
 
Faixa limite de 5% 
A S&P Global Ratings Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em 
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures o nome das entidades 
responsáveis por mais de 5% de suas receitas anuais. 
 
  

http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245300703680
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245338484985
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245319078197
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245345451209
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245345451209
http://www.standardandpoors.com.br/
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures
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Corporations Act 2001. Os ratings de crédito da Standard & Poor’s e pesquisas relacionadas não tem como objetivo e não podem 
ser distribuídas a nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 do 
Corporations Act).  
 
 
 


	Comunicado à Imprensa
	Resumo
	Ação de Rating
	Fundamentos
	Avaliamos a liquidez da Algar Telecom como adequada, com as fontes sobre os usos de liquidez ultrapassando 1,2x nos próximos 12 meses, assumindo que a empresa tem flexibilidade para reduzir seu plano de investimentos em caso de pressões de liquidez. C...
	Perspectiva
	Análise de recuperação
	Critérios e Artigos Relacionados

