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CNPJ 82.508.433/0001-17 

 
 

COMUNICADO AO MERCADO 
 
 
A Cia. Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, Companhia Aberta, com 
sede social na Cidade de Florianópolis Estado de Santa Catarina, na Rua Emilio 
Blun, 83, centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 82.508.433/0001-17,  vem a público 
informar a avaliação publicada em 23 de dezembro de 2014 pela Standard & Poor’s 
Ratings Services.  

 
“Comunicado à Imprensa: 

 
Ratings 'brA+' na Escala Nacional Brasil da Companhia Catarinense de Águas 
e Saneamento -CASAN reafirmados e na sequência retirados; Perspectiva é 
estável  
 
Analista principal: Camilla Dolle, São Paulo, 55 (11) 3039-9753, camilla.dolle@standardandpoors.com 
Contato analítico adicional: Marcelo Schwarz, São Paulo, 55 (11) 3039-9782, marcelo.schwarz@standardandpoors.com 
Líder do comitê de rating: Jose Coballasi, Cidade do México, 52 (11) 4891-2125, jose.coballasi@standardandpoors.com 

 
Ações de Rating 
São Paulo (Standard & Poor’s), 23 de dezembro de 2014 – A Standard & Poor’s 
Ratings Services reafirmou hoje o rating de crédito corporativo ‘brA+’ atribuído na 
Escala Nacional Brasil à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - 
CASAN (“CASAN”). Após a reafirmação, retiramos todos os ratings da empresa a 
pedido do emissor. Além disso, a emissão avaliada não  
ocorreu, também levando à sua retirada. Na data da retirada, a perspectiva do rating 
de emissor era estável.  

 
Previamente à retirada, o rating refletia nossa opinião sobre o perfil de risco de 
negócios “fraco” da CASAN devido à sua baixa cobertura de esgoto e altos níveis de 
perdas de água, o seu perfil de risco financeiro “agressivo” em função dos altos 
investimentos necessários da empresa para expandir a provisão de serviços e sua 
liquidez “menos que adequada”, com as fontes superando os usos em menos de 
1,1x nos próximos 12 meses. No momento da retirada, a perspectiva estável refletia 
nossa expectativa de que o governo do Estado de Santa Catarina continuará 
apresentando suporte tempestivo e suficiente à CASAN em um evento de 
dificuldades financeiras e que a empresa será capaz de melhorar marginalmente a 
sua performance operacional nos próximos três anos”. 
Fonte: Standard & Poor’s Ratings Services - Brasil 

 
Florianópolis, 30 de dezembro de 2014 
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