
 

Fitch  Publica Rating ‘A-(bra)’ da Casan; Perspectiva Estável 

Fitch Ratings - Rio de Janeiro, xx de outubro de 2015: A Fitch Ratings publicou, hoje, o Rating Nacional 
de Longo Prazo ‘A-(bra)’ (A menos(bra)) da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN 
(Casan). A Perspectiva do rating é Estável. 

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING 

O rating da Casan é suportado pela razoável previsibilidade de seu fluxo de caixa operacional, que se 
beneficia do perfil pouco volátil de negócios da companhia e da posição quase monopolista de suas 
operações em saneamento básico na área em que atua. A avaliação também reflete o satisfatório perfil 
financeiro da Casan, caracterizado por moderada alavancagem e um cronograma de amortização da dívida 
administrável.   

A Fitch incorporou como fator de restrição ao rating a expectativa de que o fluxo de caixa livre (FCF) da 
Casan permanecerá negativo nos próximos cinco anos, pressionado por fortes investimentos, ainda que 
estes sejam financiados por meio de dívidas de longo prazo, compatíveis com o retorno destes 
investimentos. A avaliação também contemplou o risco político da Casan, devido ao fato de seu controle 
acionário ser público, o que a expõe a potenciais alterações estratégicas e financeiras a cada mudança de 
governo — as quais podem comprometer seu perfil de crédito.  

O risco hidrológico da Casan é inerente a seu setor de atuação, embora seja baixo frente ao dos pares da 
empresa. Por outro lado, as práticas de governança corporativa da companhia são inferiores às da média 
das empresas analisadas pela Fitch. A agência considera o risco regulatório da Casan moderado, sendo 
que a companhia tem o desafio de seguir formalizando os contratos com os municípios em que opera, a 
fim de oferecer mais respaldo a suas atividades.   

Aumento Moderado da Alavancagem  

A  Fitch espera que a Casan mantenha a alavancagem financeira líquida em até 4,0 vezes nos próximos 
quatro anos. No período de 12 meses encerrado em 30 de junho de 2015, a relação dívida líquida 
ajustada/EBITDA era de 3,5 vezes. O esperado aumento da alavancagem deverá refletir o maior volume 
de investimentos a ser suportado por dívida. Em junho de 2015, a companhia registrava dívida total 
ajustada de BRL726 milhões, com administrável exposição cambial em 16% do saldo devedor. O  
cronograma de amortização da dívida era adequado, o que gerava baixa pressão de refinanciamento.  

EBITDA Previsível; Margens Fracas 

A previsível geração operacional de caixa da Casan deve continuar se beneficiando do crescimento do 
volume faturado, bem como dos reajustes tarifários anuais. Este último foi de 12% em agosto de 2015. A 
Fitch acredita que a margem de EBITDA da Casan se manterá em torno de 25% nos próximos quatro 
anos, e que a empresa repetirá o desempenho reportado em anos anteriores, após os ajustes para efeitos 
não recorrentes. Ainda que a companhia apresente relativa estabilidade em suas margens operacionais, 
estas são fracas quando comparadas às de outras empresas do setor.  
 
Fluxo de Caixa Livre Pressionado Pelos Investimentos 

 



 

O FCF da Casan deve permanecer negativo nos próximos quatro anos, pressionado pelos fortes 
investimentos médios anuais, estimados em BRL260 milhões até 2018. No período de 12 meses 
encerrado em junho de 2015, a empresa apresentou EBITDA de BRL181 milhões e fluxo de caixa das 
operações (CFFO) de BRL98 milhões. Neste período, o FCF foi negativo em BRL163 milhões, em 
decorrência de investimentos de BRL233 milhões.    
 

Adequada Liquidez 

A Fitch estima que a Casan manterá liquidez satisfatória nos próximos quatro anos, suportada por 
adequado saldo de disponibilidades e robusta geração operacional de caixa. A agência considerou  
favorável, em sua análise, a estratégia da companhia de alongar parte de sua dívida e reforçar a liquidez. 
Em 30 de junho de 2015, a posição de caixa e aplicações financeiras, de BRL98 milhões, era confortável 
frente ao endividamento de curto prazo, de BRL67 milhões, o que gerou uma cobertura de 1,5 vez. Caso 
seja adicionado ao caixa o CFFO dos últimos 12 meses, o índice de cobertura aumenta para 2,9 vezes, 
patamar considerado robusto. 
 
Suporte Favorável do Acionista  

A Casan possui histórico de suporte de seu acionista controlador, o Estado de Santa Catarina, por meio de 
garantias a 29% de sua dívida em 30 de junho de 2015. Entretanto, a Fitch não considerou, em seu 
cenário-base, novos suportes do controlador. 

PRINCIPAIS PREMISSAS 

As principais premissas da Fitch em seu cenário-base para o rating da Casan incluem: 

-- Crescimento anual no volume faturado de água e esgoto de 1% em 2015 e de 3% a partir de 2016; 

-- Revisão tarifária de 11,94% a partir de agosto de 2015, com reajustes nos anos seguintes realizados 
com base na inflação; 

-- Pagamento de dividendos equivalentes a 25% do lucro líquido; e 

-- Investimentos anuais médios de aproximadamente BRL260 milhões até 2018. 

SENSIBILIDADE DO RATING 

Desenvolvimentos futuros que podem, individual ou coletivamente, levar a uma ação de rating negativa 
incluem: 

-- Expectativa de aumento da alavancagem líquida para patamares superiores a 4,5 vezes, em bases 
sustentáveis; 

-- Deterioração da eficiência operacional, evidenciada por margens de EBITDA abaixo de 20%; 
-- Enfraquecimento da satisfatória liquidez. 

Desenvolvimentos futuros que podem, individual ou coletivamente, levar a uma ação de rating positiva 
incluem: 



 

-- Alavancagem líquida ajustada abaixo de 2,5 vezes em bases sustentáveis; 
-- Margens de EBITDA acima de 30%, de forma recorrente; 
-- Aumento relevante do suporte do controlador. 
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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 Casan. 

A Fitch utilizou, para sua análise, informações financeiras até a data-base de Junho de 2015. 

Histórico dos Ratings: 

Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: XX de outubro de 2015. 

A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas. 

Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente. 

Informações adicionais estão disponíveis em  ‘www.fitchratings.com’ ou ‘www.fitchratings.com.br’. 

O rating acima foi solicitados pelo, ou em nome do, emissor, e, portanto, a Fitch foi compensada pela 
avaliação do rating. 



 

Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada: 

--Metodologia de Ratings Corporativos – Incluindo Ratings de Curto Prazo e Vínculo Entre Matrizes e 
Subsidiárias (28 de maio de 2014); 

--Metodologia de Ratings em Escala Nacional (30 de outubro de 2013). 

 

TODOS OS RATINGS DE CRÉDITO DA FITCH ESTÃO SUJEITOS A ALGUMAS LIMITAÇÕES E 
TERMOS DE RESPONSABILIDADE. POR FAVOR, VEJA NO LINK A SEGUIR AS LIMITAÇÕES 
E OS TERMOS DE 
RESPONSABILIDADE:HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. 
ADICIONALMENTE, AS DEFINIÇÕES E TERMOS DE USO DOS RATINGS ESTÃO 
DISPONÍVEIS NO SITE WWW.FITCHRATINGS.COM, ASSIM COMO A LISTA DE RATINGS 
PÚBLICOS, CRITÉRIOS E METODOLOGIAS. O CÓDIGO DE CONDUTA DA FITCH; A POLÍTICA 
DE CONFIDENCIALIDADE E CONFLITOS DE INTERESSE; A POLÍTICA DE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO (FIREWALL), COMPLIANCE E OUTRAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 
RELEVANTES TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS NESTE SITE, NA SEÇÃO "CÓDIGO DE 
CONDUTA". 

A Fitch Ratings Brasil Ltda. e a Fitch Ratings Ltd. tiveram todo o cuidado na preparação deste 
documento. Nossas informações foram obtidas de fontes que consideramos fidedignas, mas sua exatidão e 
seu grau de integralidade não estão garantidos. A Fitch Ratings Brasil Ltda. e a Fitch Ratings Ltd. não se 
responsabilizam por quaisquer perdas ou prejuízos que possam advir de informações equivocadas. 
Nenhuma das informações deste relatório pode ser copiada ou reproduzida, arquivada ou divulgada, no 
todo ou em partes, em qualquer formato, por qualquer razão, ou por qualquer pessoa, sem a autorização 
por escrito da Fitch Ratings Brasil Ltda. Nossos relatórios e ratings constituem opiniões e não 
recomendações de compra ou venda. Reprodução Proibida. 

Ao atribuir e manter ratings, a Fitch se baseia em informações fatuais recebidas de emissores e 
underwriters e de outras fontes que a agência considere confiáveis. A Fitch realiza uma investigação 
adequada apoiada em informações fatuais disponíveis, de acordo com suas metodologias de rating, e 
obtém uma verificação também adequada destas informações de outras fontes independentes, à medida 
que estas estejam disponíveis com certa segurança e em determinadas jurisdições. A forma como a Fitch 
conduz a análise dos fatos e o escopo da verificação obtido de terceiros variará, dependendo da natureza 
dos títulos e valores mobiliários analisados e do seu emissor; das exigências e práticas na jurisdição em 
que o título analisado é oferecido e vendido e/ou o emissor esteja localizado; da disponibilidade e 
natureza das informações públicas relevantes; do acesso à administração do emissor e seus consultores; da 
disponibilidade de verificações de terceiros já existentes, como relatórios de auditoria, cartas de 
procedimentos acordadas, avaliações, relatórios atuariais, relatórios de engenharia, pareceres legais e 
outros relatórios fornecidos por terceiros; da disponibilidade de verificação por parte de terceiros 
independentes e competentes  com respeito àqueles títulos e valores mobiliários em particular, ou na 
jurisdição do emissor, particularmente, e de outros fatores. 

  
Os usuários dos ratings da Fitch devem entender que nem uma investigação fatual aprofundada, nem 
qualquer verificação de terceiros pode assegurar que todas as informações de que a Fitch dispõe relativas 

http://fitchratings.com/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS
http://www.fitchratings.com/


 

a um rating serão precisas ou completas. Em última análise, o emissor e seus consultores são responsáveis 
pela exatidão das informações fornecidas à Fitch e ao mercado ao apresentar documentos e outros 
relatórios. Ao atribuir ratings, a Fitch deve se apoiar no trabalho de especialistas, inclusive dos auditores 
independentes, com respeito às demonstrações financeiras, e de consultores jurídicos, com relação aos 
aspectos legais e tributários. Além disso, os ratings são, por natureza, prospectivos e incorporam 
assertivas e prognósticos sobre eventos futuros que, por sua natureza, não podem ser comprovados como 
fatos. Como resultado, apesar de qualquer verificação dos fatos atuais, os ratings podem ser afetados por 
eventos futuros ou por condições não previstas por ocasião da atribuição ou da afirmação de um rating. 

 

 


