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Resumo  

 A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN atua no setor de saneamento 
básico cobrindo 67% do Estado de Santa Catarina.  

 Vemos que existe uma probabilidade ‘moderadamente alta’ de suporte extraordinário por 
parte do governo estadual às operações da CASAN, dado o vínculo estratégico da empresa 
com este, como a prestadora de serviços com a maior cobertura no Estado de Santa 
Catarina.  

 Atribuímos os ratings ‘brA+’ à CASAN e à sua futura emissão de CCBs de até R$ 250 
milhões, com vencimento em 2023.  

 A perspectiva estável do rating da CASAN reflete a nossa expectativa de que o governo do 
estado de Santa Catarina continuará apresentando suporte tempestivo e suficiente à 
empresa em um evento de dificuldades financeiras e que a empresa será capaz de melhorar 
marginalmente a sua performance operacional nos próximos três anos.  

 
 
Ações de Rating  
SÃO PAULO (Standard & Poor’s), 6 de novembro de 2013 – A Standard & Poor’s Ratings 
Services atribuiu hoje o rating de crédito corporativo ‘brA+’ na Escala Nacional Brasil à Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN (“CASAN”). Ao mesmo tempo, atribuímos 
também o rating ‘brA+’ à futura emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) da empresa, no 
valor de até R$ 250 milhões, com vencimento em 2023. A perspectiva do rating de emissor é 
estável.  
 
Fundamentos  
Os ratings da CASAN, uma empresa brasileira prestadora de serviços de saneamento básico, 
refletem, em bases individuais, seu perfil de risco de negócios ‘fraco’ e o seu perfil de risco 
financeiro ‘agressivo’, e também a nossa opinião de que existe uma probabilidade ‘moderadamente 
alta’ de suporte tempestivo e suficiente do governo do Estado de Santa Catarina (BBB-/Estável/-- 
e brAAA/Estável/--) à empresa em um evento de dificuldades financeiras por parte desta. 

De acordo com o nosso critério de entidades vinculadas ao governo (GREs, na sigla em inglês), 
nossa visão de uma probabilidade ‘moderadamente alta’ de suporte governamental extraordinário 
à CASAN se baseia:  

 No papel ‘importante’ que a empresa desempenha para o governo do Estado de Santa 
Catarina, como prestadora de um serviço essencial para 67% da população estadual, 
refletindo diretamente a preocupação do governo com a expansão do serviço de 
saneamento básico.  

 No vínculo ‘forte’ da CASAN com o governo estadual. Acreditamos que a empresa 
continuará sob o controle do governo estadual, mantendo assim seu papel de instrumento 
de política pública para o setor de saneamento básico por parte do governo de Santa 
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Catarina. Todavia, este não é mais forte em função da aprovação existente para que ocorra 
a venda de até 49% das ações da empresa para um parceiro estratégico, o que mudaria sua 
estrutura acionária atual (o governo de Santa Catarina detém atualmente, direta e 
indiretamente, 99,9% das ações da CASAN). Por outro lado, a nossa visão de um vínculo 
‘forte’ também se baseia no histórico de suporte, como pode ser evidenciado nos aportes de 
capital ocorridos em 2003 para honrar as obrigações correntes da CASAN e também com a 
assunção da titularidade da dívida da empresa com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) em 2010, além das garantias de longo prazo oferecidas pelo 
governo do Estado de Santa Catarina aos contratos atuais de financiamento da CASAN com 
a Caixa Econômica Federal (“CEF”: BBB/Negativa/A-2 em moeda estrangeira, A-
/Negativa/A-2 em moeda local e brAAA/Estável/brA-1 na Escala Nacional Brasil) e Agence 
Française de Développement (“AFD”: AA+/Negativa/A-1+). 

O perfil de risco de negócios ‘fraco’ da CASAN resulta principalmente da performance operacional 
fraca da empresa, como pode ser visto pelas perdas de água acima da média nacional de 38% em 
sua área de concessão e também pelos seus elevados gastos de estrutura. Por outro lado, 
contrabalançando esses pontos negativos, a CASAN possui monopólio para operar em 200 dos 
295 municípios do Estado de Santa Catarina, incluindo um contrato de 30 anos para atender a 
cidade de Florianópolis, a capital do estado, que representa pouco mais de 25% das receitas da 
empresa e também do fluxo de caixa relativamente previsível e estável da empresa.  

Ainda, a CASAN opera em um ambiente regulado que vem melhorando, principalmente após a Lei 
de Saneamento de 2007, que estabeleceu regras nacionais mais claras para o setor, visando a 
universalização, a integridade, a eficiência e a sustentabilidade econômica. Os serviços prestados 
pela CASAN são regulados por três agências: Agência Reguladora de Serviços de Saneamento 
Básico de Santa Catarina (AGESAN), Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) e 
Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do 
Médio Vale do Itajaí (AGIR) porque cada uma delas representa um conjunto de cidades do Estado 
de Santa Catarina. Não acreditamos que a exposição a três agentes reguladores possa trazer 
qualquer prejuízo à empresa, uma vez que eles atuam de forma uniforme e sem discricionariedade 
no Estado, como pode ser evidenciado pelos reajustes tarifários aplicados uniformemente nos 
últimos anos. Os reajustes anuais têm base no IPCA e têm sido suficientes para cobrir os 
aumentos de custos operacionais de maneira consistente.  

Nossa avaliação do perfil de risco financeiro da CASAN como ‘agressivo’ reflete a nossa 
expectativa de alavancagem elevada da empresa principalmente pelo financiamento de 85% do 
seu robusto plano de investimentos, de R$ 1,5 bilhão para os próximos três anos, a fim de dobrar a 
cobertura do sistema de esgoto dos atuais 17% para 35% até o final de 2016. Esse financiamento 
consiste de empréstimos de longo prazo já contratados com a CEF, Japan International 
Cooperation Agency (“JICA”: AA-/Negativa/A-1+) e AFD, e que contam com a garantia adicional 
dos governos estadual e federal. Além disso, também incorporamos em nosso cenário-base a nova 
emissão de CCBs com o Banco Petra S.A. (sem rating da S&P), no valor de até R$ 250 milhões e 
vencimento final em 2023, com o propósito de refinanciar obrigações no valor de aproximadamente 
R$ 175 milhões – incluindo CCBs existentes com a CEF e com o Banco Industrial e Comercial 
S.A. (“Bicbanco”: BB/Negativa/B e brAA-/Negativa/--), os contratos antigos com a Secretaria do 
Tesouro Nacional, a dívida com o International Finance Corp. (“IFC”: AAA/Estável/A-1+) e o 
passivo atuarial com o fundo de previdência da CASAN (CASANPREV) –, contrapartidas da 
empresa em projetos de investimento e regularização de seu fluxo de caixa.  

Estimamos que a CASAN apresente uma dívida total ajustada sobre EBITDA entre 3,5x e 4,0x em 
2013 e que de 2014 em diante esse índice permaneça na faixa de 5,0x e 5,5x, em função do 
desembolso dos financiamentos contratados de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, de acordo com o 
seu plano de investimentos. Acreditamos que a alavancagem não será ainda mais elevada porque 
a empresa será capaz de ampliar sua geração de caixa melhorando sua eficiência operacional, 
reduzindo gradualmente as perdas de água e também aumentando as receitas do serviço de 
esgoto.  

A CASAN é uma empresa de saneamento básico que atende 200 municípios do Estado de Santa 
Catarina e um no Estado do Paraná (BBB-/Estável/-- e brAAA/Estável/--). Atualmente, seu maior 
segmento de serviço é o de água, uma vez que este responde por 90% das receitas, mas 
esperamos que o serviço de esgoto venha a aumentar gradualmente a sua participação, com a 
realização dos investimentos da empresa nos próximos anos na sua área de concessão. A CASAN 
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presta serviços de água a 2,2 milhões de pessoas e de água e esgoto para pouco mais de 300 mil 
pessoas. O acionista controlador da CASAN é o governo do Estado de Santa Catarina, com uma 
participação direta de 64,2% e indireta por meio de suas controladas SC Parcerias, com 18,0%, 
Centrais Elétricas de Santa Catarina (“CELESC”), com 15,5% e Companhia de Desenvolvimento 
do Estado de Santa Catarina (“CODESC”) com 2,3%, todas sem ratings da S&P, as quais detêm 
em conjunto 99,9% das ações da empresa.  

Liquidez  
Consideramos a liquidez da CASAN como ‘menos que adequada’. Em 30 de junho de 2013, a 
empresa dispunha de uma posição de caixa de R$ 54,4 milhões, enquanto os vencimentos de 
curto prazo de sua dívida eram de R$ 119,3 milhões. Também incorporamos em nossa análise os 
seguintes fatores: 

 As fontes estimadas de capital – incluindo caixa, geração interna de caixa ou FFO e novos 
financiamentos já contratados – podem não cobrir os usos estimados em 1,2x nos próximos 
12 meses;  

 Não acreditamos que a relação entre as fontes e os usos da CASAN continuará sendo 
positiva em um cenário de redução de 20% no EBITDA. 

Todavia, nossa avaliação da liquidez da CASAN também leva em consideração a boa flexibilidade 
financeira da empresa, dado o seu acesso a recursos de longo prazo com agências multilaterais – 
como IFC, JICA e AFD – e também com a CEF para o financiamento de seu plano de 
investimentos.  

Para 2013, projetamos um FFO de aproximadamente R$ 130 milhões, que em conjunto com os 
financiamentos provenientes da CEF, JICA e AFD, estimados em cerca de R$ 94 milhões, e da 
futura emissão de CCBs de R$ 250 milhões, serão suficientes para cobrir o plano de investimentos 
de R$ 154 milhões e as amortizações da dívida em torno de R$ 200 milhões, incluindo o 
refinanciamento da dívida após a emissão de CCBs. Ainda, acreditamos que, nos próximos cinco 
anos, a empresa apresentará fluxo de caixa operacional livre (FOCF, na sigla em inglês) negativo, 
em virtude do seu robusto plano de investimentos.  

Perspectiva  
A perspectiva estável do rating de crédito corporativo da CASAN reflete a 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. 

Poderíamos elevar os ratings da CASAN caso a empresa fosse capaz de melhorar a sua 
performance operacional em um ritmo mais acelerado do que o estimado, além de apresentar um 
maior controle sobre suas despesas operacionais, resultando em um desempenho financeiro 
alinhado ao de outras empresas do setor de saneamento básico no Brasil. Também poderíamos 
considerar a elevação, se a empresa apresentasse consistentemente um índice de dívida total 
sobre EBITDA em torno de 4,0x de 2014 em diante.  

Por outro lado, vemos a possibilidade de rebaixar os ratings caso a performance da empresa fique 
abaixo das nossas expectativas, mesmo após a realização do seu plano de investimentos, 
resultando em uma menor geração de caixa, e com uma deterioração consistente das métricas de 
crédito, com um índice de dívida total sobre EBITDA acima de 5,5x e um FFO sobre a dívida total 
abaixo de 8%.  

Sobretudo, caso haja qualquer movimentação nos ratings do governo do Estado de Santa 
Catarina, os ratings da CASAN poderão seguir a mesma direção.  

Critérios e Artigos Relacionados  

 Metodologia: Fatores de créditos relativos à administração e governança para entidades 
corporativas e seguradoras, 13 de novembro de 2012.  

 Metodologia: Expansão da matriz de risco financeiro/risco de negócios, 18 de setembro de 
2012.  
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 Metodologia e Premissas: Descritores de Liquidez para Emissores Corporativos Globais, 28 
de setembro de 2011.  

 Ratings de Entidades Vinculadas a Governos (GREs, na sigla em inglês para Government-
Related Entities): Metodologia e Premissas, 9 de dezembro de 2010.  

 2008 Critérios de Ratings Corporativos - Metodologia Analítica, 15 de abril de 2008.  
 2008 Critérios de Ratings Corporativos: Indicadores e Ajustes, 15 de abril de 2008. 

 
 
Informações regulatórias adicionais  
 
Outros serviços fornecidos ao emissor  
Não há outros serviços prestados a este emissor, clique aqui para mais informações.  
 
Atributos e limitações do rating de crédito  
A Standard & Poor’s Ratings Services utiliza informações em suas análises de crédito provenientes 
de fontes consideradas confiáveis, incluindo aquelas fornecidas pelo emissor. A Standard & Poor’s 
Ratings Services não realiza auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de verificação 
independente da informação recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos 
de rating de crédito ou de monitoramento dos ratings atribuídos. A Standard & Poor’s Ratings 
Services não verifica a completude e a precisão das informações que recebe. A informação que 
nos é fornecida pode, de fato, conter imprecisões ou omissões que possam ser relevantes para a 
análise de crédito de rating.  

Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a Standard & Poor’s Ratings Services 
acredita que há informação suficiente e de qualidade satisfatória de maneira a permitir-lhe ter uma 
opinião de rating de crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou emissão pela 
Standard & Poor’s Ratings Services não deve ser vista como uma garantia da precisão, 
completude ou tempestividade da (i) informação na qual a Standard & Poor’s se baseou em 
conexão com o rating de crédito ou (ii) dos resultados que possam ser obtidos por meio da 
utilização do rating de crédito ou de informações relacionadas.  

Fontes de informação  
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a Standard & Poor’s utiliza, de acordo com o tipo 
de emissor/emissão, informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros, 
inclusive, balanços financeiros auditados do Ano Fiscal, informações financeiras trimestrais, 
informações corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e 
projetadas recebidas durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os 
relatórios de análises dos aspectos econômico-financeiros (MD&A) e similares da entidade 
avaliada e/ou de sua matriz. Além disso, utilizamos informações de domínio público, incluindo 
informações publicadas pelos reguladores de valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e 
ou outros reguladores, bolsas de valores, e outras fontes públicas, bem como de serviços de 
informações de mercado nacionais e internacionais.  
 
Aviso de ratings ao emissor  
O aviso da Standard & Poor’s para os emissores em relação ao rating atribuído é abordado na 
política “Aviso de Pré-Publicação aos Emissores”.  
 
Frequência de revisão de atribuição de ratings  
O monitoramento da Standard & Poor’s de seus ratings de crédito é abordado em: 

LISTA DE RATINGS

Ratings Atribuídos

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN

Rating de Crédito Corporativo

Escala Nacional Brasil brA+/Estável/--

 

Rating de Emissão

Cédulas de Crédito Bancário, no valor de R$ 250 milhões, com vencimento em 2023 brA+
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 Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de 
Crédito) http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?
articleType=PDF&assetID=1245338484985  

 Política de Monitoramento http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?
articleType=PDF&assetID=1245319078197 

 
 
Conflitos de interesse potenciais da S&P Ratings Services  
A Standard & Poor’s Brasil publica a lista de conflitos de interesse reais ou potenciais em “Conflitos 
de Interesse — Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII” seção em www.standardandpoors.com.br.  
 
Faixa limite de 5%  
A S&P Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em 
http://www.standardandpoors.com/ratings/br-disclosure/pt/la o nome das entidades responsáveis 
por mais de 5% de suas receitas anuais. 

Copyright© 2013 pela Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados.  

Nenhum conteúdo (incluindo-se ratings, análises e dados relacionados a crédito, avaliações, modelos, software ou outra aplicativo 
ou resultado deste derivado) ou qualquer parte aqui indicada (Conteúdo) pode ser modificado, revertido, reproduzido ou distribuído 
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diretores, officers, acionistas, funcionários ou agentes (coletivamente aqui denominados as Partes da S&P) não garantem a 
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apresentado.” AS PARTES DA S&P RENUNCIAM TODAS E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, 
INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM 
PROPÓSITO OU USO ESPECÍFICO, LIVRE DE DEFEITOS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE O 
FUNCIONAMENTO DO CONTEÚDO SERÁ ININTERRUPTO OU QUE O CONTEÚDO VAI OPERAR COM QUALQUER 
CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU HADWARE. Em nenhuma circunstância, devem as Partes da S&P ser responsáveis por 
qualquer parte derivada de danos, custos, despesas, honorários legais ou perdas diretos, indiretos, incidentais, exemplares, 
compensatórios, punitivos, especiais ou consequenciais (incluindo, sem limitação, receitas perdidas ou lucros perdidos e custos de 
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As análises creditícias e relacionadas e outras, incluindo ratings, e as declarações no Conteúdo que são declarações de opinião na 
data em que foram expressas e não declarações de fato. As opiniões, análises e decisões de reconhecimento de rating da S&P 
(descritas abaixo) não são recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou para tomar qualquer decisão de 
investimento e não abordam a adequação de nenhum valor mobiliário. A S&P não assume nenhuma obrigação de atualizar o 
Conteúdo após a publicação em qualquer forma ou formato. Não se deve depender do Conteúdo e este não é um substituto da 
capacidade, julgamento e experiência do usuário, de sua administração, funcionários, assessores e/ou clientes para se tomar 
decisões de investimento ou de outros negócios. A S&P não atua como agente fiduciário nem como assessora de investimento 
exceto quando está registrada como tal. Embora a S&P obtenha informações de fontes que considera confiáveis, ela não conduz 
nenhuma auditoria nem realiza avaliações de due diligence ou de verificação independente de qualquer informação recebe.  

À medida que as autoridades regulatórias permitam a uma agência de rating reconhecer em uma jurisdição um rating emitido em 
outra jurisdição para determinados fins regulatórios, a S&P reserva-se ao direito de atribuir, retirar ou suspender esse 
reconhecimento a qualquer momento e a seu total critério. As Partes da S&P não assumem nenhuma obrigação proveniente da 
atribuição, retirada ou suspensão de um reconhecimento, bem como de qualquer responsabilidade por quaisquer danos que se 
aleguem como derivados em relação a eles.  

A S&P mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas entre si a fim de preservar a independência e 
objetividade de suas respectivas atividades. Portanto, algumas unidades de negócios da S&P podem ter informações que não 
estão disponíveis a outras de suas unidades de negócios. A S&P tem estabelecido políticas e procedimentos para manter a 
confidencialidade de determinadas informações não-públicas recebidas juntamente com cada um dos processos analíticos.  

A S&P pode receber honorários por seus serviços de ratings e por determinadas análises, normalmente de emissores ou 
subscritores de títulos ou de devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar suas opiniões e análises. As análises e ratings 
públicos da S&P estão disponíveis em seus Websites: www.standardandpoors.com / www.standardandpoors.com.mx / 
www.standardandpoors.com.ar / www.standardandpoors.com.br (gratuitos), www.ratingsdirect.com, www.globalcreditportal.com e 
www.spcapitaliq.com (por assinatura) e pode distribuí-los por outros meios, incluindo via as próprias publicações da S&P ou por 
redistribuidores externos. Informações adicionais sobre nossos honorários pelos serviços de rating estão disponíveis em 
www.standardandpoors.com/usratingsfees.  
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