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Sao Paulo, May 20, 2019 -- A Moody's América Latina (Moody's) rebaixou os ratings corporativos ("CFR" em
inglês) e os ratings seniores com garantia da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("Rodovias do Tietê" ou
"a companhia") para Ca/Ca.br de Caa2/Caa2.br nas escalas global e nacional brasileira (NSR, na sigla em
inglês), respectivamente. A perspectiva permanece negativa.

FUNDAMENTOS DO RATING

O rebaixamento reflete a visão da Moody's de um aumento da probabilidade de default que também causaria
maior perda para os credores. A Moody´s nota que a negociação em andamento da reestruturação da dívida
entre os credores e acionistas começou em julho de 2017 e ainda não alcançou uma solução até o momento,
o que cria pressão adicional sobre a liquidez e a capacidade da companhia de honrar seu serviço de dívida.
Vemos agora um risco elevado de a Rodovias do Tietê não conseguir realizar os próximos pagamentos de
dívida, de junho de 2019 em diante, dada a crescente amortização do principal e as obrigações de
investimentos pendentes que aumentam. Nossas projeções indicam que a geração de caixa de 2019-2023
será insuficiente, no mínimo em R$ 500 milhões, para cobrir o serviço de dívida e permitir que a concessão
cumpra com suas necessidades de Capex de forma tempestiva. A performance do tráfego recente permanece
abaixo das expectativas originais, e nós notamos um suporte muito mais fraco dos principais acionistas da
Rodovias do Tietê. Tais considerações pesam materialmente nas nossas expectativas de recuperação, dada
a habilidade reduzida que a companhia tem para lidar com os problemas relacionados à sua estrutura de
capital sem impactar os debenturistas.

Vemos ainda um risco relacionado à renovação anual, que vence em junho de 2019, do seguro mandatório
que a companhia deve manter. Este seguro é um requisito básico do contrato de concessão que, se não for
realizado, pode levar ao término antecipado da mesma, assim como atrasos no plano de capex também
podem.

O QUE PODERIA PROVOCAR UMA ELEVAÇÃO OU REBAIXAMENTO DO RATING

À luz da última ação de rating e da perspectiva negativa, uma elevação dos ratings é improvável no curto
prazo. Embora inesperada, uma reestruturação de dívida que resulte em perdas menores para os credores
poderia levar a Moody´s a rever os ratings assim como uma melhora significativa dos níveis de liquidez e de
alavancagem da companhia.

Uma deterioração adicional na posição de liquidez da companhia afetaria negativamente os ratings assim
como uma reestruturação de dívida que resulte em perdas maiores do que as esperadas para os credores. A
incapacidade de cumprir com todas as obrigações da concessão de forma tempestiva adicionaria pressão
negativa aos ratings.

A Rodovias do Tietê possui uma concessão de rodovia pedagiada de 30 anos concedida pela ARTESP em
abril de 2009 para expandir, operar e manter um sistema rodoviário de 415 quilômetros composto por cinco
trechos rodoviários no interior de São Paulo: SP-101 (Rodovia Jornalista Francisco Aguirra Proença), SP-113
(Rodovia Dr. João José Rodrigues), SP-308 (Rodovia Comendador Mário Dedini), SP-300 (Rodovia Marechal
Rondon) e SP-209 (Rodovia Prof. João Hipólito Martins). A área de serviço inclui 25 municípios, dos quais as
maiores cidades são Bauru, Campinas, e Piracicaba, com um perfil de tráfego diversificado, composto
principalmente por bens agrícolas, indústrias e passageiros. O tráfego pesado responde por 55% do total de
veículos equivalentes (VEQ), enquanto os veículos leves respondem pelos 45% restantes.

Nos últimos 12 meses encerrados em dezembro de 2018, a companhia registrou R$ 227 milhões em receitas
líquidas, EBITDA de R$ 138 milhões (incluindo indenização de seguro) e dívida total de R$ 1,47 bilhão, de
acordo com ajustes da Moody's. A Rodovias do Tietê pertence a um joint venture entre a Atlantia Bertin
Concessões S.A. (50%) e o grupo português Lineas International Holdings B.V.. (50%). A Atlantia-Bertin
Concessões, por sua vez, é uma joint venture entre a operadora italiana de rodovias pedagiadas Atlantia
S.p.A (Baa3, negativa) e o brasileiro Grupo Bertin (sem rating).



S.p.A (Baa3, negativa) e o brasileiro Grupo Bertin (sem rating).

A metodologia principal usada nestes ratings foi Rodovias Pedagiadas Privadas sob Concessão ("Privately
Managed Toll Roads"), publicada em Outubro de 2017. Consulte a página de Metodologias de Rating em
www.moodys.com.br para uma cópia desta metodologia.

Os Ratings em Escala Nacional da Moody's (NSRs) pretendem ser medidas relativas de idoneidade creditícia
entre emissões e emissores de dívida dentro de um país, possibilitando aos participantes do mercado uma
melhor diferenciação dos riscos relativos. OS NSRs são diferentes dos ratings da escala global no sentido de
que não são globalmente comparáveis ao universo completo das entidades classificadas pela Moody's, mas
apenas com outras entidades classificadas dentro do mesmo país. Os NSRs são designados por um
modificador ".nn" que indica o país relevante, como ".za" no caso da África do Sul. Para mais informações
sobre a abordagem da Moody's para ratings na escala nacional, consulte a Metodologia de Ratings da
Moody's publicada em maio de 2016 sob o título "Equivalência entre os Ratings na Escala Nacional e os
Ratings na Escala Global" ("Mapping National Scale Ratings from Global Scale Ratings"). Embora os NSRs
não tenham significado absoluto inerente em termos de risco de default ou perda esperada, pode-se inferir
uma probabilidade histórica de default consistente com um dado NSR a partir do GSR para o qual o NSR
mapeia em um momento específico. para informações sobre taxas de default históricas associadas às
diferentes categorias de escalas globais de ratings em distintos horizontes de investimentos consulte
http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1174796 .

DIVULGAÇÕES REGULATÓRIAS

As fontes de informação utilizadas na elaboração do rating são as seguintes: partes envolvidas nos ratings,
informações públicas, e confidenciais e de propriedade da Moody's.

Os tipos de informação utilizado(s) na elaboração do rating são os seguintes: dados financeiros, dados
econômicos e demográficos, documentação da dívida, dados operacionais, e dados do histórico de
desempenho.

Fontes de Informação Pública: A Moody's considera informações públicas de diversas fontes como parte do
processo de rating. Essas fontes podem incluir, mas não se limitam, à lista contida no link
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1155814 .

A Moody's considera a qualidade das informações disponíveis sobre o emissor ou obrigação como sendo
satisfatória ao processo de atribuição do rating de crédito.

A Moody's adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na atribuição de ratings
sejam de qualidade suficiente e proveniente de fontes que a Moody's considera confiáveis incluindo, quando
apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Moody's não realiza serviços de auditoria, e não pode realizar,
em todos os casos, verificação ou confirmação independente das informações recebidas nos processos de
rating.

O rating foi divulgado para a entidade classificada ou seu(s) agente(s) designado(s) e atribuído sem
alterações decorrentes dessa divulgação.

Consulte a página de divulgações regulatórias em www.moodys.com.br para divulgações gerais sobre
potenciais conflitos de interesse.

A Moody's América Latina Ltda. pode ter fornecido Outro(s) Serviço(s) Permitido(s) à entidade classificada ou
a terceiros relacionados no período de 12 meses que antecederam a ação de rating de crédito. Consulte o
relatório "Lista de Serviços Auxiliares e Outros Serviços Providos a Entidades com Rating da Moody's
América Latina, Ltda." http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1172726
para mais informações.

As entidades classificadas pela Moody's América Latina Ltda. e partes relacionadas a essas entidades podem
também receber produtos/serviços fornecidos por partes relacionadas à Moody's América Latina Ltda.
envolvidas em atividades de rating de crédito no período de 12 meses que antecederam a ação de rating de
crédito. Consulte o link

http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1172728  para obter a lista de
entidades que recebem produtos/serviços dessas entidades relacionadas.

A data da última Ação de Rating foi 03/08/2017.

http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1172728
http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1172726
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1155814
http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1174796


Os ratings da Moody's são monitorados constantemente, a menos que sejam ratings designados como
atribuídos a um momento específico ("point-in-time ratings") no comunicado inicial. Todos os ratings da
Moody's são revisados pelo menos uma vez a cada período de 12 meses.

Para ratings atribuídos a um programa, série ou categoria/classe de dívida, este anúncio fornece divulgações
regulatórias pertinentes a cada um dos ratings de títulos ou notas emitidas subsequentemente da mesma
série ou categoria/classe de dívida ou de um programa no qual os ratings sejam derivados exclusivamente
dos ratings existentes, de acordo com as práticas de rating da Moody's. Para os ratings atribuídos a um
provedor de suporte, este anúncio fornece divulgações regulatórias pertinentes à ação de rating de crédito do
provedor de suporte e referentes a cada uma das ações de rating de crédito dos títulos que derivam seus
ratings do rating de crédito do provedor de suporte. Para ratings provisórios, este anúncio fornece divulgações
regulatórias pertinentes ao rating provisório atribuído, e em relação ao rating definitivo que pode ser atribuído
após a emissão final da dívida, em cada caso em que a estrutura e os termos da transação não tiverem sido
alterados antes da atribuição do rating definitivo de maneira que pudesse ter afetado o rating. Para mais
informações, consulte a aba de ratings na página do respectivo emissor/entidade disponível em
www.moodys.com.br.

Para quaisquer títulos afetados ou entidades classificadas que recebam suporte de crédito direto da(s)
entidade(s) primária(s) desta ação de rating de crédito, e cujos ratings possam mudar como resultado dessa
ação de rating de crédito, as divulgações regulatórias associadas serão aquelas da entidade fiadora.
Exceções desta abordagem existem para as seguintes divulgações: Serviços Acessórios, Divulgação para a
entidade classificada e Divulgação da entidade classificada.

Consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade em www.moodys.com.br para visualizar o histórico e
a última ação de rating deste emissor. A data em que alguns ratings foram atribuídos pela primeira vez diz
respeito a uma época em que os ratings da Moody's não eram integralmente digitalizados e pode ser que os
dados precisos não estejam disponíveis. Consequentemente, a Moody's fornece uma data que acredita ser a
mais confiável e precisa com base nas informações que são disponibilizadas. Consulte a página de
divulgação de ratings em nosso website www.moodys.com.br para obter mais informações.

Consulte o documento Símbolos e Definições de Rating da Moody's ("Moody's Rating Symbols and
Definitions") disponível na página de Definições de Ratings em www.moodys.com.br para mais informações
sobre o significado de cada categoria de rating e a definição de default e recuperação.

As divulgações regulatórias contidas neste comunicado de imprensa são aplicáveis ao rating de crédito e, se
aplicável, também à perspectiva ou à revisão do rating.

Consulte o www.moodys.com.br para atualizações e alterações relacionadas ao analista líder e à entidade
legal da Moody's que atribuiu o rating.

Consulte a aba de ratings do emissor/entidade disponível no www.moodys.com.br para divulgações
regulatórias adicionais de cada rating.
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