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Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - 
CASAN 
 
 

 
Fundamentos 
Os ratings da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN (“CASAN”), 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 para government-related 
entities), a visão que temos de uma probabilidade “moderadamente alta” de suporte governamental extraordinário à 
CASAN se baseia no seguinte: 
 

• 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 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 na 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-/Estável/A-3 em moeda estrangeira, BBB+/Estável/A-2 em moeda 
local e brAAA/Estável/brA-1 na Escala Nacional Brasil) e Agence Française de Développement (“AFD”: 
AA+/Negativa/A-1+). 

 

Risco de negócios: Fraco  Risco financeiro: Agressivo 
• Perdas de água acima da média nacional de 39% e 

de cobertura de esgoto de 18%. 
• Monopólio natural para operar 200 dos 295 

municípios do Estado de Santa Catarina. 
• Operações somente no Brasil, país considerado de 

risco “moderadamente alto”. 

• Expectativa de aumento da alavancagem para 
financiamento do robusto plano de investimentos 
até 2016. 

• Geração de caixa mais forte com a melhora da 
eficiência operacional. 
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Perspectiva: Estável 
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 empresa em um 
evento de dificuldades financeiras e que a empresa será capaz de melhorar marginalmente a sua performance 
operacional nos próximos três anos. 
 
Sobretudo, caso haja qualquer movimentação nos ratings do governo do Estado de Santa Catarina, os ratings 
da CASAN poderão seguir a mesma direção. 
 
Cenário de elevação 
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 em linha com o 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. 
 
Cenário de rebaixamento 
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 uma geração interna de caixa (FFO, na sigla em inglês) sobre a dívida total 
abaixo de 8%.  
 
 

Cenário-base da Standard & Poor’s 

Premissas Principais indicadores 
• Esperamos que a CASAN deva ampliar gradualmente 

sua cobertura de água e atingir uma cobertura de 
esgoto de 35%. 

• Estimamos um EBITDA em torno de R$ 215 milhões 
para 2014. 

• Investimentos elevados em 2014 e 2015, 
principalmente para ampliação da cobertura de 
esgoto. 

• 85% dos investimentos serão feitos com novo 
endividamento. 

• Não esperamos que haja distribuição de dividendos 
em 2014 e 2015. 

2013R 2014E 2015E 
Margem EBITDA 
(%) 25,3 25 – 30 30 – 35 

Dívida/EBITDA (x) 3,4 4,5 – 5,0  5,0 – 5,5

FFO/Dívida (%) 17,8 11,0 – 11,5 8,5 – 9,0 
 
Valores ajustados, conforme a metodologia da S&P. 
A—Atual 
E—Estimado 

 

 

Risco de negócios: Fraco 

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, seus elevados 
gastos de estrutura e também sua baixa cobertura de esgoto, que está em 18%, e a empresa busca, com os 
investimentos planejados até 2016, elevá-la para 35%. 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 assim, 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 
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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. 
 
 

Risco financeiro: Agressivo 

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, o Japan 
International Cooperation Agency (“JICA”: AA-/Negativa/A-1+) e a AFD, e contam com a garantia adicional dos 
governos estadual e federal.  
 
Estimamos que a CASAN apresente uma dívida total ajustada sobre EBITDA entre 4,5x e 5,5x de 2014 em diante, 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.   
 
 

Liquidez: Menos que adequada 

Consideramos a liquidez da CASAN como “menos que adequada”. Incorporamos em nossa análise os seguintes 
fatores: 
 

• As fontes estimadas de capital – incluindo caixa, 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 15% no EBITDA. 

Também levamos 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. 
 

Principais fontes de liquidez Principais usos de liquidez 
• Cerca de R$ 126,3 milhões em reservas de caixa em 

31 março de 2014. 
• FFO de aproximadamente R$ 120 milhões nos 

próximos 12 meses. 
• Empréstimos já contratados com organismos 

multilaterais em torno de R$ 430 milhões. 
 

• Investimentos de R$ 485 milhões em 2014, 
principalmente para expansão da rede de esgoto. 

• Vencimentos de dívida de R$ 111,5 milhões nos 
próximos 12 meses. 

• Pagamento de dividendos de R$ 16 milhões em 
2014. 
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Tabela de classificação de ratings 
 

Tabela de classificação de ratings 
 
Rating de crédito corporativo brA+/Estável/--
Risco de negócios Fraco

• Risco país Moderadamente alto
• Risco da indústria Muito baixo
• Posição competitiva Fraca

 
Risco financeiro Agressivo

• Fluxo de caixa/alavancagem Agressivo
 
Modificadores 

• Diversificação/Efeito-portfolio Neutra
• Estrutura de capital Neutra
• Liquidez Menos que adequada
• Política financeira Neutra
• Administração e governança corporativa Regular
• Análise de ratings comparáveis Neutra

 
Probabilidade de suporte governamental Moderadamente alta
 
 

Critérios e artigos relacionados 

Critérios 
 

• Metodologia e premissas: descritores de liquidez para emissores corporativos globais, 2 de janeiro de 2014. 
• Metodologia de Ratings Corporativos, 19 de novembro de 2013. 
• Metodologia corporativa: Índices e Ajustes, 19 de novembro de 2013. 
• Critério Geral: Metodologia e Premissas de Avaliação do Risco-País, 19 de novembro de 2013. 
• Metodologia: Risco da indústria, 19 de novembro de 2013. 
• Principais fatores de crédito para a indústria de concessionárias de serviços de utilidade pública reguladas, 19 

de novembro de 2013. 
• Metodologia: Fatores de créditos relativos à administração e governança para entidades corporativas e 

seguradoras, 13 de novembro de 2012. 
• Ratings de Entidades Vinculadas a Governos (GREs, na sigla em inglês para Government-Related Entities): 

Metodologia e Premissas, 9 de dezembro de 2010. 
 

Artigos 

• Rating 'brA+' atribuído à CASAN e à sua futura emissão de CCBs; Perspectiva é estável, 6 de novembro de 
2013. 

LISTA DE RATING
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN  
Rating de Crédito Corporativo 
Escala Nacional Brasil longo prazo brA+/Estável/-- 
 
Rating de Emissão 
Notas senior secured no valor de R$ 250 milhões e 
vencimento em 2023 

brA+ 

http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360306223
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360575065
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360302370
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360307270
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360326795
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245360326242
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245345736023
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?articleType=PDF&assetID=1245339930429
http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/pt/la?articleType=HTML&assetID=1245359662631
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