
 
 

CIA. CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO- CASAN. 
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 que a Fitch Ratings 

Brasil Ltda. publicou em 16/10/2015, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘A-(bra)’ da 
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – 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. 
A Fitch utilizou, para sua análise, informações financeiras até a data-base de junho de 2015. 
A publicação é um relatório de classificação de risco de crédito, para fins de atendimento ao 
artigo 16 da Instrução CVM nº 521/12. 
O Rating está publicado nos sites da Fitch Ratings: 
https://www.fitchratings.com.br/home/press_releases. site da Cia. 
www.casan.com.br/investidores/rating, bem como na BM&FBOVESPA. 
 
 

Florianópolis, 19 de outubro de 2015. 
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