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Rating de Crédito de Emissor  

Rating de Crédito Corporativo  

Escala Nacional Brasil brAAA/Estável/-- 

  

Rating de Emissão  

Emissões de debêntures senior unsecured brAAA 

Rating de Recuperação 3 (65%) 

 

Destaques da Análise de Crédito  
 

Resumo 

Principais Pontos Fortes Principais Pontos Fracos 

Crescente rentabilidade; Menor escala do que principais concorrentes; 

Endividamento relativamente baixo, mesmo com 

altos investimentos; e  

Pouca diversificação geográfica; e 

Política financeira prudente, com liquidez 

adequada e métricas de endividamento estáveis 

entre 2,0x-2,5x. 

Fluxo de caixa livre pressionado por alto nível 

de investimentos.  

 

 

Elevado plano de investimentos para suportar a expansão das operações deve continuar 

limitando a geração de fluxo de caixa livre. O plano de expansão da Algar Telecom está direcionado 

ao segmento B2B (business to business), considerando o adensamento de sua rede em cidades em que 

a empresa já está presente e também a expansão para novas localidades ao longo de 2019. Além disso, 

o plano engloba o segmento B2C (business to consumer) que considera a substituição de grande parte 

da sua rede de cobre por fibra ótica (fiber to the home - FTTH) ao longo de 2019 e 2020, o que deve 

requerer investimentos de cerca de R$1,2 bilhão nesse período. 

 

Banda larga deve continuar impulsionando o crescimento de receitas da Algar Telecom. A banda 

larga é a principal força motriz do crescimento do setor no Brasil, como resultado da mudança nos 

hábitos de consumo e, com a migração do uso de voz para dados. Com isso, esperamos que a banda 

larga continue sendo o principal vetor de crescimento das receitas da empresa, impulsionando 

principalmente o crescimento no segmento B2B que deve continuar expandindo sua base de clientes 

corporativos. 

 



 

 

 

Perspectiva: Estável 

A perspectiva estável do rating de emissor reflete nossa expectativa de que a Algar Telecom 

continuará apresentando uma crescente geração de fluxo de caixa como resultado da expansão de 

suas operações e da manutenção de medidas de eficiência operacional, mesmo em meio aos 

elevados investimentos na expansão de suas operações. Esperamos que a empresa apresente 

margem EBITDA próxima a 38,5%-40%, dívida ajustada sobre EBITDA em torno de 2,2x e fluxo de 

caixa operacional livre (Free Operating Cash Flow – FOCF) sobre dívida abaixo de 10% nos próximos 

anos.  

 

Cenário de rebaixamento 

Apesar de improvável nos próximos 12 meses, poderíamos rebaixar os ratings da Algar Telecom se a 

empresa decidisse adotar uma estratégia de investimentos mais agressiva do que esperamos, como, 

por exemplo, aumentando o capex em R$ 1,2 bilhão comparado ao nosso cenário-base, financiado 

com dívida e acompanhado de uma menor geração de caixa. Nesse cenário, veríamos a dívida 

ajustada sobre EBITDA consistentemente acima de 3,0x, e nenhuma geração de fluxo de caixa livre. 

 

Além disso, um rebaixamento poderia acontecer se o rating soberano do Brasil na Escala Nacional 

Brasil fosse rebaixado, dado que estes limitam os ratings da Algar Telecom. 

 

 

Perfil de Risco de Negócios 
Esperamos que a Algar Telecom continue expandindo suas operações para novas cidades em regiões 

ainda pouco penetradas pela empresa, como as regiões Sul e Nordeste do país, por meio de pequenas 

aquisições estratégicas e de expansão e melhoria de sua rede existente no segmento B2B. Porém, a 

empresa ainda apresenta pequena escala e pouca diversificação geográfica quando comparadas aos 

grandes participantes do setor de telecomunicações doméstico e internacional. 

 

No segmento B2C, esperamos que a Algar Telecom continue implementando medidas comerciais, com 

redução de preços e intensificação de iniciativas de marketing, além da substituição de redes de cobre 

por fibra ótica ao longo de 2019 e 2020 para aumentar sua atratividade a fim de defender sua base atual 

de clientes. Isso se deve a um aumento da concorrência de grandes participantes domésticos em 

cidades-chave para a empresa, como Franca, Uberaba e Uberlândia. 

 

Apesar de a redução de preços no segmento B2C pressionar as margens desse segmento, esperamos 

que a Algar Telecom mantenha um rígido controle de custos ao longo dos próximos anos. Além disso, 

esperamos que o segmento Tech, continue apresentando melhoras constantes de rentabilidade 

mediante a implementação de medidas digitais e de eficiência. Com isso, esperamos pequeno aumento 

de margem EBITDA ao longo dos próximos anos.  

 

Perfil de Risco Financeiro 
Apesar de esperarmos que a dívida bruta da empresa aumente em cerca de R$ 240 milhões em 2019 

para financiar seu plano de investimentos nos próximos anos. A Algar Telecom tem sido capaz de 

alongar o prazo médio de vencimento de sua dívida mediante novas emissões, além de reduzir seu 

custo. No primeiro trimestre de 2019, o prazo médio de vencimento da dívida da Algar Telecom era de 

cerca de quatro anos. Esperamos que a empresa mantenha um nível relativamente estável de dívida 

ajustada, por volta de R$ 2,6 bilhões, com constante refinanciamento ao longo dos próximos anos. 

 



 

 

Esperamos que a Algar Telecom continue registrando um nível de endividamento relativamente estável, 

com dívida ajustada sobre EBITDA em torno de 2x-2,5x nos próximos anos, mesmo com a manutenção 

de elevados investimentos. 

Nosso Cenário-Base 
 

Premissas 

 

Principais métricas 

 

 Taxa de inflação média no Brasil de 3,8% em 2019 e 

4,0% em 2020 e 2021; 

 Taxa básica de juros média de 6,5% em 2019, 7,3% em 

2020 e 7,8% em 2021; 

 No segmento telecom B2C, esperamos aumento da 

base de clientes de 1% e crescimento de cerca de 0,5% 

na receita média por usuário, principalmente em função 

do maior crescimento da banda larga, compensando a 

queda em TV paga e voz fixa; 

 Com a combinação dos dois pontos acima, esperamos 

estabilização de receitas em 2019 e um leve 

crescimento entre 1,5%-2,5% do segmento B2C em 

2020 e 2021; 

 No segmento B2B, projetamos aumentos da receita de 

15% em 2019, de 17,5% em 2020 e de 13,5% em 2021 

como resultado da expansão para novas cidades e 

esforços comerciais para atrair novos clientes; 

 Queda de receita do segmento Tech de 

aproximadamente 5% em 2019, a partir da 

desmobilização de alguns clientes para manutenção de 

suas redes ao longo do ano e crescimento em linha 

com inflação nos próximos anos; 

 Manutenção de iniciativas de eficiência de custos e de 

digitalização; 

 Investimentos (capex) de R$ 750 milhões em 2019, R$ 

730 milhões em 2020 e R$ 675 milhões em 2021, 

direcionados sobretudo a substituição da rede de cobre 

por fibra ótica, a expansão de rede e de base no 

segmento B2B e à manutenção de suas operações; e 

 Distribuição de dividendos de 35% do lucro líquido do ano 

anterior, de acordo com as diretrizes da empresa. 

 

Com base nessas premissas, chegamos às 

seguintes métricas de crédito para os próximos três 

anos: 

 

 Margem EBITDA em torno de 39,5%-40%, comparada 

a 39,3% em 2018;  

 Dívida ajustada sobre EBITDA em torno de 1,8x-2,2x, 

comparado a 2,1x em 2018;  

 Geração interna de caixa (FFO) sobre dívida ajustada 

entre 33,5%-40%, comparado a 33,6% em 2018; e  

 Fluxo de caixa operacional livre (FOCF) sobre dívida 

ajustada negativo em 2019 e entre 4%-10% nos 

próximos anos, comparado a -4,5% em 2018.  

 

 

 

 

 

 

Liquidez 
Avaliamos a liquidez da Algar Telecom como adequada, com as fontes sobre os usos de liquidez 

ultrapassando 1,3x nos próximos 12 meses, sendo que entendemos que a empresa tem flexibilidade 

para reduzir seus investimentos em caso de pressões de liquidez o que lhe propiciaria também manter 

fontes de liquidez acima de suas necessidades, mesmo se apresentasse EBITDA 15% inferior às nossas 

projeções. Em nossa visão, a Algar Telecom possui sólido relacionamento com bancos e apresenta uma 

gestão de risco financeiro prudente, antecipando futuras necessidades de refinanciamento e de captação 

para investimentos.  



 

 

 

Principais fontes de liquidez:  

 Posição de caixa de R$ 466,9 milhões em 31 de março de 2019; e 

 Geração de caixa operacional projetada de cerca de R$ 820 milhões, nos próximos 12 meses a partir 

de 31 de março de 2019. 

 

Principais usos de liquidez:  

 Dívida de curto prazo de R$ 291,2 milhões em 31 de março de 2019; 

 Capex de cerca de R$ 500 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$ 150 milhões, nos próximos 12 meses; 

 Distribuição de dividendos de cerca de R$ 110 milhões em 2019; e 

 Desembolso de até R$ 49,8 milhões, referente à recém anunciada aquisição da Smart 

Telecomunicações e Serviços Ltda., caso essa operação seja concluída. 

 

Cláusulas Contratuais Restritivas (Covenants) 

Para acomodar a recente mudança na norma contábil referente ao IFRS 16, a Algar Telecom modificou 

sua cláusula contratual restritiva de índice de dívida líquida sobre EBITDA para menor ou igual a 3x, de 

2,25x anteriormente, na recente 8ª emissão de debêntures. As demais debêntures continuam com índice 

de dívida líquida sobre EBITDA menor ou igual a 2,25x, uma vez que o cálculo não explica a inclusão de 

arrendamento mercantil operacional.   

 

Esperamos que a empresa mantenha folga confortável nas cláusulas contratuais restritiva mencionadas 

acima, bem como no índice de cobertura de juros pelo EBITDA maior ou igual a 2x e de patrimônio 

líquido sobre ativo total de mínimo de 25%, estabelecido no covenant financeiro do empréstimo com o 

Banco IBM. 

 

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 que será vendida. Após o recente desinvestimento da 

Algar Agro, o segmento de telecomunicações tornou-se ainda mais relevante, representando em torno 

de 95% da receita líquida e EBITDA do grupo. 

  



 

 

 

Tabela de Classificação de Ratings 

Algar Telecom S.A.  

Ratings de Crédito de Emissor  

Escala Nacional Brasil  brAAA/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 Neutro 

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 indica nossa expectativa de uma 

recuperação significativa (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 2023, 

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 da Algar Telecom se reduziria 

para aproximadamente R$ 300 milhões e não seria suficiente para cobrir suas despesas com 

juros e investimentos (capex) mínimos destinados à manutenção de suas operações. 

 Nesse 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, devido às 

menores escala e diversificação geográfica da empresa se comparadas às de outros pares. 



 

 

 Aplicamos esse múltiplo ao nosso EBITDA de emergência projetado de R$ 300 milhões, o que 

resulta em um valor da empresa (EV - enterprise value) bruto estimado em cerca de R$ 1,6 

bilhão, do qual subtraímos 5% para despesas administrativas relacionadas à reestruturação. 

 

Default simulado e premissas de avaliação: 

  

 Ano simulado do default: 2023  

 EBITDA de emergência: R$ 300 milhões  

 Múltiplo de EBITDA: 5,5x  

 EV bruto estimado: R$ 1,6 bilhão 

 EV líquido após custos administrativos de 5%: R$ 1,5 bilhão  

 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 de prioridade de pagamentos (waterfall):  

 

 Valor líquido consolidado após despesas administrativas: R$ 1,5 bilhão  

 Valor líquido das subsidiárias: R$ 760 milhões (aproximadamente 50% do EBITDA)  

 Obrigações e dívidas senior unsecured das subsidiárias: R$ 220 milhões (dívida bancária, 

debêntures e estimativa de cancelamento de arrendamento operacional)  

 EV líquido da Algar Telecom: R$ 1,3 bilhão (controladora, aproximadamente 50% do EBITDA de 

emergência, somado aos R$ 540 milhões de valor remanescente das subsidiárias após a 

cobertura das suas obrigações)    

 Dívidas senior unsecured: R$ 1,9 bilhão (notas promissórias, debêntures e estimativa de 

cancelamento de arrendamento operacional)  

 Expectativa de recuperação das debêntures existentes: entre 50% e 70% (estimativa 

arredondada: 65%)  

 

*Todos os montantes de dívida incluem seis meses de juros pré-petição. 

 

 

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 e, por isso, devem ser lidos em conjunto com tais Critérios. Consulte os 
Critérios de Rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações. Informações detalhadas 
estão disponíveis aos assinantes do RatingsDirect no site www.capitaliq.com. Todos os ratings afetados 
por esta ação de rating são disponibilizados no site público da S&P Global Ratings em 
www.standardandpoors.com. Utilize a caixa de pesquisa localizada na coluna à esquerda no site. 

http://www.standardandpoors.com.br/
http://www.capitaliq.com/
http://www.standardandpoors.com/


 

 

Critérios e Artigos Relacionados  
 

Critérios 

 Critério de ratings de recuperação para emissores corporativos avaliados com grau especulativo, 

7 de dezembro de 2016 

 Metodologia e Premissas: Descritores de Liquidez para Emissores Corporativos Globais, 16 de 

dezembro 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 

 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 

 Critério Geral: Metodologia corporativa: Índices e ajustes, 1º de abril de 2019 

 Metodologia de ratings de crédito nas escalas nacionais e regionais, 25 de junho de 2018 

  

http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100012930
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la?articleType=PDF&assetID=1245379536797
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=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
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000629
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017404
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