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Fitch Ratings  São Paulo, 04 de abril de 2016: A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo
‘AAsf(bra)’ da segunda emissão de debêntures simples, da espécie quirografária, com garantias reais, não
conversíveis em ações, da BR Towers SPE 1 S.A. (SPE1), no montante de BRL300,0 milhões. Perspectiva
Estável.
A afirmação do rating da segunda emissão de debêntures da SPE1 reflete o desempenho operacional, além da
estável e previsível geração de fluxo de caixa mínimo, da operação; a estrutura dos contratos que a constituem; a
qualidade de crédito da Vivo S.A. (Vivo) como principal locatária da carteira torres e rooftops; e o casamento de
taxas entre ativos e passivos.
A Perspectiva Estável reflete o desempenho quanto ao índice de cobertura do serviço da dívida (DSCR) ao
considerar apenas as receitas oriundas da locatária Vivo. Em 2015, o DSCR médio estimado pela Fitch ficou em
torno de 1,85 vez.
O rating reflete o pagamento pontual e integral do principal investido, acrescido de taxa de juros de 7,40% ao ano,
até o vencimento final da emissão, em 15 de outubro de 2023. Os pagamentos de juros e do principal são
trimestrais, desde 15 de janeiro de 2014.
Em setembro de 2012, foi firmado um contrato de cessão de uso de infraestrutura entre a SPE1 e a Vivo, no qual
foi estabelecido o aluguel de espaços em todas as torres e rooftops adquiridas pela SPE1 por 11 anos. O valor do
aluguel vem sendo corrigido anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em caso
de rescisão antecipada, a Vivo deve pagar multa indenizatória equivalente aos aluguéis remanescentes até o fim
do prazo contratual.
Durante a vigência da operação, a SPE1 poderá contratar dívida adicional de até BRL5,0 milhões, desde que seja
mantido DSCR mínimo de 1,20 vez. Caso o índice caia abaixo desse patamar, a SPE1 deverá depositar na conta
da operação o montante necessário para que o piso seja atingido. Tanto o DSCR mínimo quanto o limite de
contratação de dívida adicional têm sido respeitados desde a emissão.
Tanto o saldo devedor das debêntures quanto o fluxo de aluguéis devidos pela Vivo são corrigidos pelo IPCA, o
que atenua os riscos de descasamento de taxas entre ativos e passivos da operação. A estrutura contemplará,
após o integral cumprimento das obrigações oriundas da primeira emissão de debêntures, garantias na forma de
alienação fiduciária das ações da SPE1 e cessão fiduciária dos recebíveis do contrato celebrado com a Vivo.
SENSIBILIDADES DO RATING
O rating está relacionado, principalmente, à geração de fluxo de caixa da SPE1 e à qualidade creditícia da Vivo,
principal locatária da carteira de torres e rooftops. Assim, eventuais aumentos nos custos operacionais da SPE1,
afetando sua geração de fluxo de caixa e consequentemente os pagamentos programados das debêntures, bem
como qualquer alteração sobre a perspectiva do perfil operacional e creditício da Vivo, afetarão diretamente o
rating da emissão de debêntures.
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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 na análise desta emissão são provenientes da BR Towers.
A Fitch utilizou, para sua análise, informações financeiras até a database de 31 de dezembro de 2015.
Histórico dos Ratings:
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 11 de setembro de 2013.
Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 07 de abril de 2015.
A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou partes a ela relacionadas.
Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
Informações adicionais disponíveis em ‘www.fitchratings.com’ ou ‘www.fitchratings.com.br’.
O rating acima foi solicitado pelo, ou em nome do, emissor, e, portanto, a Fitch foi compensada pela avaliação do
rating.
Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada:
 "Metodologia Global de Finanças Estruturadas", (06 de julho de 2015);
Outras Metodologias e Pesquisa:
 "Counterparty Criteria for Structured Finance and Covered Bonds ", (14 de maio de 2014)
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