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Estrutura de Capital  

Classe/Emissão 
Montante 
(BRLmi) 

Vencimento 
Final Rating a 

Reforço de 

Crédito (%) Perspectiva 

2015-1 320,9 Out/2024 AA+(exp)sf(bra) NA Estável 
Total da Emissão 320,9     
a
O rating da proposta de emissão não configura atribuição de rating final e está baseado em informações fornecidas pelo 

emissor até 27 de fevereiro de 2015. O rating está condicionado ao recebimento dos documentos finais que estejam em 
conformidade com as informações já recebidas. Os ratings de crédito da Fitch não constituem recomendação de compra, 
venda ou manutenção de um título. O prospecto e outros materiais disponibilizados desta oferta deverão ser lidos 
anteriormente à sua aquisição. NA - Não Avaliada 

Sumário da Transação 
A Fitch Ratings atribuiu o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA+(exp)sf(bra)’, com Perspectiva 

Estável, à proposta de 1ª emissão de debêntures da Salus Infraestrutura Portuária S.A. (Salus 

Infraestrutura). A Perspectiva do rating é Estável. A operação é lastreada por pagamentos de 

contraprestação, referentes a obras de melhorias e manutenção do canal Piaçaguera, em 

Santos, São Paulo que serão desenvolvidas pela Salus Infraestrutura. Os pagamentos que 

lastreiam a emissão são assegurados, por meio de contrato de suporte de acionistas, pela VLI 

S.A. (VLI). 

Principais Fundamentos do Rating 
Contrato de Suporte da VLI: A VLI assegura o pagamento das debêntures e de qualquer 

outra obrigação pecuniária da emissora, por meio do Contrato de Suporte Financeiro de 

Acionistas. Há também a possibilidade de fazer um aditivo no Contrato de Contraprestação por 

Melhoramento realizado com a Ultrafertil S.A. (Ultrafertil), aumentando o montante a ser pago. 

Forte Estrutura Jurídica: O devedor, Ultrafertil, tem a obrigação de pagar a contraprestação 

trinta dias antes da amortização programada das debêntures. Dessa forma, há uma janela 

mínima para executar o suporte da VLI, a fim de atender o pagamento pontual das debêntures. 

Caso a Ultrafertil decida cancelar o contrato, deve pagar multa equivalente ao somatório das 

contraprestações vincendas, considerando o volume base e preço da tonelada na época da 

resilição, corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Ausência de risco de construção ou de conclusão: As contraprestações devidas pela 

Ultrafertil são decorrentes das obras de melhoria realizadas pela Salus Infraestrutura no canal 

Piaçaguera. A obra é de grande relevância para a execução das atividades da companhia. Os 

recursos da emissão serão utilizados apenas para o projeto, ocorrendo a liberação de recursos 

conforme a evolução dos trabalhos. Entretanto, as contraprestações são devidas 

independente da pontualidade ou conclusão das obras. 

Ausência de descasamento ou risco de base: O montante pago pelos devedores e as 

debêntures são monetariamente corrigidos pelo IPCA, com a mesma base e frequência. 

Garantias adicionais: As debêntures contam com alienação fiduciária da totalidade das 

ações da emissora de titularidade do Salus FIP e cessão fiduciária sobre direitos creditórios, 

incluindo todos os recursos disponíveis na conta do projeto.  

Sensibilidade do Rating 
O rating atribuído se baseia, sobretudo, na qualidade de crédito da VLI, que suporta os 

pagamentos devidos a esta emissão. Assim, qualquer alteração na perspectiva de seu perfil 

creditício afetará diretamente o rating atribuído à emissão das debêntures.  
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Análise de Dados 
Aplicação de Metodologia  

Esta operação foi analisada de acordo com a “Metodologia Global de Rating de Finanças 

Estruturadas”, publicada pela Fitch e disponível em seus websites (www.fitchratings.com e 

www.fitchratings.com.br). 

A Fitch recebeu e analisou as minutas dos documentos relacionados a esta emissão, como a 

Escritura de Emissão de Debêntures, o Contrato de Cessão Fiduciária, Contrato de Suporte 

Financeiro de Acionistas, Contratos de Contraprestação por Melhoramento, Contrato de 

Assunção de Obrigação, Acordo de Acionistas da Salus, além do fluxo de caixa esperado para 

a operação. 

Modelagem 

Esta operação casa perfeitamente o fluxo de pagamento de ativos e passivos. Não há 

exposição a riscos de descasamento de taxas de juros. 

 

Estrutura da Transação 
A primeira emissão de debêntures ocorrerá em 15 de março de 2015, com montante nominal 

de BRL320.899.000 e remuneração de 6,7879% ao ano. O vencimento final será em outubro 

de 2024 e as amortizações de juros e principal, corrigidas pelo IPCA, ocorrerão anualmente, 

com início em outubro de 2015, observado o fluxo de pagamento estabelecido na escritura da 

emissão. 

As debêntures serão lastreadas por pagamentos de contraprestação referentes a obras de 

melhorias e manutenção do canal Piaçaguera, localizado em Santos e Cubatão, que serão 

desenvolvidas pela Salus Infraestrutura, uma sociedade de propósito específico (SPE) criada 

exclusivamente para este fim, e Usiminas S.A. (Usiminas). Os pagamentos que lastreiam a 

emissão são assegurados pela VLI, por meio de contrato de suporte de acionistas. 

A emissão de debêntures tem como objetivo levantar recursos para as obras de melhoria e 

manutenção do canal, no que tange a participação da Ultrafertil nas obrigações do projeto, 

sendo de 50%. A outra metade será arcada pela Usiminas. Uma vez que houve antecipação 

Diagrama da Estrutura  
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dos recursos por meio de nota promissória para a primeira fase do projeto, as debêntures não 

só quitarão a nota promissória, como também custearão a execução da segunda fase do 

projeto, além de cobrir as despesas de emissão e oferta. 

A Ultrafertil assinou o termo de adesão MT/DPH nº 017/93 com a União, em 28 de dezembro 

de 1993, e a Usiminas assinou o termo em 18 de fevereiro de 1995. Os contratos têm duração 

de 25 anos e são prorrogáveis pelo mesmo período. Estes contratos autorizam a exploração 

de seu respectivo Terminal Portuário de Uso Privativo (TUP). Além dos direitos, há a 

obrigação de execução de obras de construção e melhoria de seus terminais. 

A Salus Infraestrutura assumiu as obrigações da Ultrafertil e celebrou um consórcio com a 

Usiminas para a execução das obras. Como remuneração pela execução destas atividades, 

receberá contraprestações da Ultrafertil. 

Todo o fluxo das contraprestações foi cedido fiduciariamente à emissão de debêntures, sendo 

que tanto o valor da contraprestação quanto as debêntures serão corrigidos monetariamente 

pelo IPCA em base anual O início do pagamento das contraprestações é fixo, ocorrendo em 

setembro, e independente da evolução das obras, uma vez que também contempla 

manutenção. O pagamento das debêntures, por sua vez, ocorre todo mês de outubro. Assim, 

caso ocorra qualquer imprevisto, há tempo hábil para aporte de recursos pela VLI. 

Com base na estrutura legal da operação, a Fitch está convicta da obrigação da VLI em 

aportar recursos para viabilizar o cumprimento das obrigações da Salus Infraestrutura, 

incluindo as amortizações relativas a esta emissão de debêntures. A agência solicitou e 

recebeu a minuta do parecer legal da assessoria jurídica da transação, atestando quanto à 

validade da constituição dos documentos relacionados a ela; quanto às partes possuírem 

todas as autorizações societárias e governamentais necessárias à celebração dos 

documentos relacionados à emissão e o dever de a VLI em prover recursos financeiros em 

volume necessário e em tempo adequado para que a emissora realize o pagamento integral e 

pontual de suas obrigações. 

Determinação de Vencimento Final  

O rating reflete a esperada capacidade de pagamento pontual e integral do principal investido, 

acrescido de taxa de juros de 6,7879% ao ano, e corrigido monetariamente pelo IPCA até o 

vencimento final, em outubro de 2024. 

Esclarecimento 

Em sua análise de crédito, a Fitch confia na opinião legal e/ou fiscal emitida pela assessoria 

jurídica da transação. A agência reforça que não presta aconselhamento legal e/ou fiscal e 

nem atesta que opiniões legais e/ou fiscais ou quaisquer outros documentos relacionados à 

transação ou à sua estrutura sejam suficientes para qualquer propósito. A nota ao final deste 

relatório esclarece que este documento não constitui consultoria legal, fiscal ou sobre a 

estruturação da operação por parte da Fitch e nem deve ser utilizado como tal. Caso os 

leitores deste relatório necessitem de aconselhamento legal, fiscal e/ou sobre a estruturação, 

devem procurar profissionais capacitados nas jurisdições relevantes. 

Partes da Transação 
Função Nome Ratings Perspectiva 

Fonte Pagadora Ultrafertil S.A. NA NA 

Compromisso de Aporte VLI S.A. NA NA 

Emissora Salus Infraestrutura Portuária S.A. NA NA 

Agente Fiduciário Pentágono S.A. DTVM NA NA 

Estruturador  RB Capital Serviços de Crédito Ltda. NA NA 

Domicílio Bancário Itaú Unibanco S.A. AAA(bra) Estável 

NA – Não Avaliada 

Fonte: Fitch Ratings 
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Eventos de Vencimento Antecipado 
O vencimento antecipado das debêntures ocorrerá nas seguintes situações, entre outras: 

 Descumprimento pela Salus Infraestrutura de qualquer obrigação pecuniária 

relacionada às debêntures, não sanado em dez dias após notificação; 

 Pedido de recuperação judicial, falência, ou insolvência da emissora; 

 Destinação dos recursos da oferta com finalidade diversa ao projeto; 

 Protesto de títulos contra a emissora ou VLI, ou inserção das mesmas em cadastro 

de inadimplentes, em montante superior a BRL10 milhões; 

 Inadimplemento ou vencimento antecipado de qualquer obrigação da VLI ou da 

emissora, em montante superior a BRL50 milhões; 

 Endividamento da emissora não relacionado ao projeto, cujas obrigações de 

pagamento e quaisquer outras não estejam subordinadas ao pagamento de todas as 

obrigações devidas no âmbito das debêntures; 

 Alteração do controle da VLI sem prévia anuência da emissora, exceto se os novos 

controladores possuírem rating público igual ou superior a ‘AA-’ em escala local, ou 

se essa alteração ocorrer entre as atuais acionistas da VLI. 

O emissor promoverá a liquidação das debêntures dentro do prazo de dez dias úteis após a 

decisão por assembleia ou notificação de liquidação antecipada. 

Análise do Colateral 
As debêntures serão amortizadas com os pagamentos da contraprestação mínima recebido da 

Ultrafertil, que serão depositados diretamente na conta da operação, de titularidade da 

emissora, em cada data de pagamento. 

Contraprestação 

A Ultrafertil assinou um contrato de contraprestação com a Salus Infraestrutura. Nele, a Salus 

Infraestrutura se responsabiliza por investimentos, melhorias e pela manutenção do canal de 

Piaçaguera. 

Em contrapartida, a Ultrafertil concordou em pagar uma contraprestação anual equivalente ao 

maior entre o volume base e o volume transportado. O peso será verificado por embarcação 

atracada no respectivo terminal. Este valor será ajustado anualmente pelo IPCA. O volume 

base de toneladas é um valor fixo e com crescimento anual, sendo já estabelecido em 

contrato. O contrato pode ser aditado sempre a maior, inclusive para suportar custos 

extraordinários da emissora. 

Até 45 dias antes da data do pagamento, a Ultrafertil enviará à Salus Infraestrutura um 

relatório gerencial contendo o número de embarcações atracadas, com identificação de datas 

e comprovantes, bem como a tonelagem individual. A Salus Infraestrutura terá até 15 dias 

para apontar qualquer divergência. A companhia deverá retornar o relatório corrigido dentro do 

mesmo prazo. Ressalta-se que o volume base sempre será devido, sendo este valor a receita 

considerada para composição de lastro da operação. 

A Salus Infraestrutura encaminhará a cobrança com antecedência de trinta dias, a ser 

depositada na conta da operação. Não há possibilidade de compensação. Caso o contrato 

seja rescindido, a Ultrafertil deverá pagar multa equivalente ao somatório das 

contraprestações vincendas, considerando o volume base e ao preço da tonelada corrente, 

corrigido monetariamente pelo IPCA. 
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Suporte do Acionista 

Pelo contrato de suporte financeiro de acionistas, a VLI se compromete a realizar aporte 

necessário para o cumprimento de qualquer obrigação pecuniária da emissora, incluindo os 

pagamentos programados das debêntures, em tempo adequado para o cumprimento dos 

deveres da emissora de forma pontual. 

Com antecedência de trinta dias, a Salus ou a Salus FIP irão notificar a VLI a respeito da 

necessidade de capitalização. A VLI tem até dez dias para comunicar a substituição do aporte 

por um aditamento no contrato de contraprestação com a Ultrafertil, contanto que este, e seu 

consequente pagamento, ocorra antes das datas de pagamento das debêntures. Do contrário, 

o aporte deverá ocorrer em até dois dias úteis anteriores à data de pagamento das 

debêntures. O prazo de exigência do aporte poderá ser reduzido, se necessário. 

A capitalização poderá ocorrer em uma das três formas, sendo as duas primeiras limitadas a 

dez milhões de reais: (i) adiantamento para futuro aumento de capital; (ii) emissão de 

debêntures conversíveis em ações em até um ano; (iii) aumento de capital. As debêntures 

conversíveis são subordinadas, sem garantias e serão integralizadas somente pela VLI. 

Para garantir os interesses dos debenturistas, foi constituída procuração ao agente fiduciário, 

que exercer os poderes e direitos da emissora dentro do contrato de suporte. Se após cinco 

dias da ciência de uma necessidade de capitalização da VLI, e desde que a emissora, o Salus 

FIP e a Usiminas não tenham notificado a VLI até o momento, o agente fiduciário possuirá 

poderes para atuar em nome da Salus Infraestrutura. 

Projeto 

O projeto para a recuperação e manutenção da profundidade mínima do canal Piaçaguera 

será executado pela Salus Infraestrutura e pela Usiminas, sendo dividido em duas fases. Os 

custos a serem cobertos pelas debêntures para a primeira, segunda fase e manutenção são 

de BRL28 milhões, 228 milhões e 40 milhões, respectivamente, sendo estes valores referentes 

à participação da Salus Infraestrutura. 

A primeira fase compreende a dragagem de sedimentos não contaminados que se encontram 

no canal para destinação final em disposição oceânica, na quantidade estimada de 820.000m³. 

Na segunda fase, serão realizadas ações de melhorias e manutenção no canal localizado no 

trecho interior do canal Piaçaguera, como obras de alteamento, adequação, melhorias e 

reforço da Unidade de Disposição Confinada (UDC) da Usiminas, aquisição de geobags, 

tratamento de sedimentos e dragagem do material contaminado existente, em quantidade 

estimada de 1.701.583m³. Com a dragagem, busca-se atingir a profundidade mínima de 12 

metros, conforme exigência na carta náutica dos terminais. 

Estrutura Financeira e Modelagem do Fluxo de Caixa 
Reforço de Crédito 

Esta emissão não conta com reforço de crédito, e seu rating está baseado apenas na 

capacidade de pagamento da VLI, em função de sua obrigação de suporte financeiro, 

Modelagem do Fluxo de Caixa 

A totalidade do fluxo de contraprestações a ser pago pela Ultrafertil foi cedida como garantia 

para a operação. As despesas relacionadas a esta emissão serão pagas diretamente pela 

emissora, sendo que a projeção de despesas foi descontada no cálculo do montante 

disponível ao pagamento das debêntures. Também foi considerado somente o volume base 

para o cálculo da receita. 

Desta forma, o índice de cobertura do serviço da dívida (DSCR) será de, no mínimo, 1,0 vez 

(x) durante toda a vigência da operação. O casamento entre as datas e os índices para a 

aplicação da correção monetária elimina a possibilidade de desequilíbrios entre os 

pagamentos das contraprestações e as amortizações das debêntures. Há também o suporte 

da VLI, caso ocorra inadimplência ou algum desequilíbrio financeiro significativo da operação. 
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Projeção de Pagamentos das Debêntures 

Ano Data Saldo Inicial Juros Amortização Pagamento Saldo Final 

0 15/03/2015 320.899.000 
   

320.899.000 

1 15/10/2015 320.899.000 12.619.099                         -    8.419.236 325.098.863 

2 15/10/2016 325.098.863 21.976.921                         -    18.754.336 328.321.448 

3 15/10/2017 328.321.448 22.103.434 19.848.127 41.951.561 308.473.321 

4 15/10/2018 308.473.321 20.767.207 35.099.430 55.866.638 273.373.890 

5 15/10/2019 273.373.890 18.556.346 39.141.401 57.697.748 234.232.489 

6 15/10/2020 234.232.489 15.834.288 41.670.681 57.504.969 192.561.808 

7 15/10/2021 192.561.808 13.017.319 44.321.840 57.339.159 148.239.968 

8 15/10/2022 148.239.968 10.021.130 47.229.713 57.250.843 101.010.255 

9 15/10/2023 101.010.255 6.800.267 50.715.288 57.515.555 50.294.967 

10 15/10/2024 50.294.967 3.427.971 50.294.967 53.722.938 - 

Fonte: RB Capital 

 

Performance Analítica 
A Fitch acompanhará, de forma contínua, o desempenho da operação até o vencimento final. 

O acompanhamento visa a assegurar que o rating atribuído à proposta de emissão continue 

refletindo apropriadamente o perfil de risco das debêntures. 

A agência receberá, mensalmente, relatórios sobre o desempenho dos créditos que lastreiam 

a emissão e a respeito da estrutura das debêntures. Os analistas irão analisar também em 

bases mensais as informações fornecidas pelas partes da transação. 

No decorrer do processo de monitoramento, caso a transação apresente performance aquém 

das expectativas iniciais no momento da atribuição do rating, a Fitch conduzirá uma revisão 

completa, e quaisquer elementos e fatores serão apresentados e discutidos em comitê de 

rating. Caso o desempenho da transação permaneça dentro das expectativas, esta passará 

por revisão completa, em base anual. 
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Apêndice A: Perfil da VLI 
A VLI é uma empresa de logística integrada criada em 2011, que movimenta cargas desde as 

áreas produtoras até os portos. A companhia atende a diversos segmentos, como o industrial, 

agrícola e siderúrgico. Até 2013, a companhia era subsidiária integral da Vale S.A. 

Em 19 de agosto de 2014, a Vale concluiu a venda de 26,5% de sua participação na VLI para 

um fundo gerido pela Brookfield Asset Management (Brookfield). Em abril de 2014, a Vale 

havia concluído a venda de participação de 35,9% do capital total da VLI, sendo 20% para a 

Mitsui & Co. e 15,9% para o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FI-FGTS). A partir da conclusão da venda de participação para a Brookfield, a Vale 

deixou de deter o controle majoritário da VLI.  

O modelo de negócios tem demonstrado resiliência às condições econômicas adversas no 

cenário global, com um crescente volume transportado nos últimos anos. Aliado a seu perfil de 

negócio adequado, a VLI apresenta forte posição competitiva como única operadora ferroviária 

em diversas regiões do Brasil. 

Os índices de alavancagem da VLI são baixos comparados à média do setor. Até então, a 

companhia vinha recebendo injeções de capital da antiga controladora majoritária, a Vale, o 

que resulta em uma estrutura de capital desalavancada. Em dezembro de 2013, a dívida 

líquida ajustada/EBITDAR era de 1,8x. A Fitch espera que este índice cresça para em torno de 

2,5x a 3,0x no final de 2015. 

A companhia também possui boa liquidez e baixa exposição ao risco de refinanciamento. Por 

outro lado, a geração de fluxo de caixa livre (FCF) deve se manter negativa nos próximos 

anos, devido a grandes investimentos de capital. 
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Apêndice B: Sumário da Transação  

 

Salus Infraestrutura Portuária S.A. 

Estrutura de Capital 
Classe/ Série 

Rating  Perspectiva 
Montante 
(BRLmi) 

Reforço de 
Crédito (%) 

Taxa de 

Juros (a.a.) 
Frequência de 

Pagamento 
Vencimento 
Final Legal ISIN 

2015-1 AA+(exp)sf(bra) Estável 320,9 - IPCA + 6,7879% Anual Out./2024 BRRBSLCTF009 

Total   320,9      
a
O rating da proposta de emissão não configura atribuição de rating final e está baseado em informações fornecidas pelo emissor até 27 de fevereiro de 2015. O rating está 

condicionado ao recebimento dos documentos finais que estejam em conformidade com as informações já recebidas. Os ratings de crédito da Fitch não constituem 
recomendação de compra, venda ou manutenção de um título. O prospecto e outros materiais disponibilizados desta oferta deverão ser lidos anteriormente à sua aquisição. 
NA - Não Avaliada 

 

Informações Relevantes 

     

Data de emissão 15 de março de 2015  Participantes  
País/Ativo Brasil / ABS / Securitização Corporativa  Fonte Pagadora Ultrafertil S.A. 
País/SPE Brasil  Compromisso de Aporte VLI S.A. 
Estrutura Pass-Through sem revolvência  Emissora Salus Infraestrutura Portuária S.A. 
Analistas Juliana Ayoub   Agente Fiduciário Pentágono S.A. DTVM 
 +55 (11) 4504-2200  Estruturador  RB Capital Serviços de Crédito Ltda. 
 Mirian Abe  Domicílio Bancário Itaú Unibanco S.A. 

 +55 (11) 4504-2614    
 

Sumário   
Fundamentos dos Ratings       

Contrato de Suporte da VLI: A VLI assegura o pagamento das 

debêntures e de qualquer outra obrigação pecuniária da emissora, por 

meio do Contrato de Suporte Financeiro de Acionistas. Há também a 

possibilidade de fazer um aditivo no Contrato de Contraprestação por 

Melhoramento realizado com a Ultrafertil, aumentando o montante a ser 

pago. 

Forte Estrutura Jurídica: O devedor, Ultrafertil, tem a obrigação de pagar 

a contraprestação trinta dias antes da amortização programada das 

debêntures. Dessa forma, há uma janela mínima para executar o suporte 

da VLI, a fim de atender o pagamento pontual das debêntures. Caso a 

Ultrafertil decida cancelar o contrato, deve pagar multa equivalente ao 

somatório das contraprestações vincendas, considerando o volume base e 

preço da tonelada na época da resilição, corrigidos monetariamente pelo 

IPCA. 

Ausência de risco de construção ou de conclusão: As 

contraprestações devidas pela Ultrafertil são decorrentes das obras de 

melhoria realizadas pela Salus Infraestrutura no canal Piaçaguera. A obra 

é de grande relevância para a execução das atividades da companhia. Os 

recursos da emissão serão utilizados apenas para o projeto, ocorrendo a 

liberação de recursos conforme a evolução dos trabalhos. Entretanto, as 

contraprestações são devidas independente da pontualidade ou conclusão 

das obras. 

Ausência de descasamento ou risco de base: O montante pago pelos 

devedores e as debêntures são monetariamente corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) com a mesma base e frequência. 

Garantias adicionais: As debêntures contam com alienação fiduciária da 

totalidade das ações da emissora de titularidade do Salus FIP e cessão 

fiduciária sobre direitos creditórios, incluindo todos os recursos disponíveis 

na conta do projeto. 
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Fonte: Documentos da Transação.  Elaboração: Fitch 
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A presente publicação não é um relatório de classificação de risco de crédito para os efeitos 
do artigo 16 da Instrução CVM n

o 
521/12. 

 
Os ratings acima foram solicitados pelo, ou em nome do, emissor e, portanto, a Fitch foi 
compensada pela avaliação dos ratings. 
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