Announcement: Moody's afirma o rating da Sanepar; altera perspectiva para estável
Global Credit Research - 04 Feb 2011
Aproximadamente BRL100 milhões de títulos de dívida afetados

Sao Paulo, February 04, 2011 -- Moody's America Latina (Moody's) afirmou o rating em moeda local Ba3 na escala global e A3.br na escala
nacional brasileira de BRL100 milhões em debêntures existentes sem garantia de ativos reais com vencimento em 2012, emitidas pela
Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, e alterou a perspectiva para estável de negativa.
FUNDAMENTO DOS RATINGS
O rating Ba3 da Sanepar reflete em grande parte seu monopólio para prestação de serviços de água e esgoto em uma área de concessão
atrativa, bem como seus fortes indicadores de crédito para a categoria de rating, os quais têm sido historicamente caracterizados por
alavancagem relativamente baixa e margens operacionais fortes. Um histórico de interferência política do governo estadual, assim como a
ausência de um ambiente regulatório bem estabelecido para o setor de saneamento no Brasil e o crescente risco para os negócios resultante
do congelamento de tarifas iniciado em 2005 limitam o rating. Incertezas quanto à designação de certos adiantamentos de recursos do
acionista majoritário no total de BRL866 milhões também limitam o rating.
A alteração da perspectiva para estável reflete diminuição da preocupação da Moody's em relação ao potencial impacto dos BRL866 milhões
em passivos existentes sobre o fluxo de caixa e a liquidez da empresa no curto prazo. No dia 4 de janeiro de 2011, os acionistas da Sanepar
substituíram seis membros do Conselho de Administração e anunciaram nove novos executivos, incluindo o Sr. Fernando Ghignone como o
novo Presidente (CEO) nomeado pelo novo governador do Estado e o Sr. Dirceu Wichnieski como o novo Diretor Financeiro (CFO) indicado
pelo acionista minoritário, Dominó Holdings S.A (Dominó). Estas mudanças na equipe de gestão da Sanepar realizadas após um novo
governo ter tomado posse no Estado do Paraná contribuíram para redução das apreensões da Moody's. A partir deste momento, esperamos
que o novo Governo do Estado ofereça maior suporte às operações da Sanepar e esteja mais disposto a mitigar alguns dos principais
desafios à empresa mencionados acima, incluindo o congelamento tarifário e a contínua disputa com os acionistas minoritários. Também
esperamos ver melhoria na qualidade da governança corporativa e supervisão dos conselheiros.
Até 2007, a empresa apresentava uma estrutura de capital estável caracterizada por uma alavancagem relativamente baixa e um perfil de
vencimentos de dívida saudável que estavam bastante fortes para a categoria de rating. No final de 2008, porém, o perfil de dívida da Sanepar
deteriorou acentuadamente após o Conselho de Administração ter decidido converter em dívida cerca de BRL775 milhões de adiantamentos
que eram destinados originalmente para futuros aumentos de capital. Na opinião da Moody's, esta decisão foi uma resposta por parte do
acionista majoritário, o Estado do Paraná, o qual não foi autorizado a converter esses recursos em capital devido a uma longa disputa judicial
com o acionista minoritário, a Dominó, em relação a um acordo de acionistas para controlar a Sanepar que teve início em 2003. Como
resultado, o índice de alavancagem medido pela Dívida sobre Capitalização atingiu 51,6% em 30 de setembro de 2010 comparado com 35,4%
em 31 de dezembro de 2007, enquanto o índice de Caixa Gerado nas Operações (FFO) sobre Dívida Líquida caiu para 14,9% de
aproximadamente 24,8%. Apesar da conversão da dívida, os atuais indicadores de crédito da Sanepar continuam bem posicionados para sua
categoria de rating Ba3.
O congelamento das tarifas em vigor desde 2005 continua sendo uma preocupação dado que prejudica a capacidade da empresa de gerar
fluxo de caixa adequado diante de um programa de expansão de capital considerável e um cenário de inflação crescente. A margem EBITDA
diminuiu de maneira consistente nos últimos cinco anos como resultado do congelamento das tarifas. A administração anterior focou na
melhoria da eficiência operacional, o que compensou parcialmente as tarifas inalteradas e permitiu que a margem EBITDA se estabilizasse
em cerca de 40%. A nova administração divulgou sua intenção de reduzir as despesas operacionais em 15%. Nossas projeções indicam que
a Sanepar apresentará margens operacionais adequadas em 2010, porém, a tendência para a margem nos próximos anos dependerá do
Governo do Estado conceder algum ajuste para compensação tarifária. Um risco adicional é a redução de margem em um dos covenants
financeiros incluído na escritura das debêntures existentes que limita a margem EBTIDA mínima em 35%.
Moody's não recebeu projeções de fluxo de caixa atualizadas da Sanepar, dado que a nova administração está atualmente revisando o
planejamento orçamentário para 2011 a 2013. A aprovação de um planejamento revisado deve ocorrer em março. Nossas projeções
preliminares indicam que a Sanepar continuará comprometida, através de um grande programa de investimentos, com a manutenção de uma
cobertura elevada dos serviços de fornecimento de água, a redução de perdas de água e expansão da capacidade de coleta e tratamento de
esgoto. No final de 2010, a empresa anunciou um programa de investimento em serviços públicos de BRL1,7 bilhão de 2011 a 2013 que inclui
investimentos para ampliar a cobertura dos serviços de esgoto de 62% para 70% da população em sua área de concessão até 2014.
Historicamente, a execução dos programas de investimentos da Sanepar está sujeita à disponibilidade de financiamento adequado, o que
geralmente se traduz em desembolsos efetivos abaixo do planejamento orçamentário. Moody's continuará avaliando maiores alterações na
estratégia financeira da Sanepar e fará comentários conforme necessário.
Ao mesmo tempo em que a perspectiva estável do rating incorpora a contínua execução do plano de expansão da empresa, Moody's espera
que os seus gestores administrem sua estrutura de capital de maneira prudente e financiem seus investimentos em imobilizado e dividendos
de maneira que os indicadores de crédito da empresa continuem compatíveis com a categoria de rating Ba3. A perspectiva estável também
está baseada na expectativa da Moody's para uma solução construtiva quanto à designação de BRL866 milhões existentes em adiantamentos
para futuro aumento de capital, o que é fundamental para manter o adequado perfil de vencimentos de dívida e a posição de liquidez da
empresa.
Moody's poderia elevar os ratings caso o desempenho financeiro melhore de modo que haja um índice sustentável de FFO sobre Dívida
Líquida acima de 20% e cobertura de juros acima de 3,5x, o que dependerá substancialmente da melhor visibilidade em relação às tarifas
futuras e investimentos. Uma forte evidência de aumento do suporte do Governo Estadual também poderia afetar os ratings positivamente.
Os ratings poderiam ser rebaixados se o desempenho financeiro deteriorar de maneira que o FFO sobre Dívida Líquida caia abaixo de 10% e
a cobertura de juros caia para menos de 2,5x por um período prolongado ou se a posição de liquidez da empresa piorar como resultado de um

financiamento inadequado para seu programa de investimentos ou incapacidade de reduzir substancialmente seus custos. Os ratings
também poderiam ser negativamente afetados por uma deterioração do nível de suporte assumido para do Governo Estadual.
A última ação de rating para a Sanepar ocorreu em 23 de julho de 2009 quando a Moody's confirmou todos os ratings, mas alterou a
perspectiva para negativa.
A principal metodologia utilizada na atribuição de rating a Sanepar foi a "Global Regulated Water Utilities" publicada em dezembro de 2009.
Outras metodologias e fatores que podem ter sido considerados no processo de rating deste emissor também podem ser encontrados no site
da Moody's.
Os Ratings em Escala Nacional da Moody's (NSRs) têm o intuito de serem avaliações relativas da idoneidade creditícia entre as emissões de
dívida e os emissores de um dado país, a fim de permitir que os participantes do mercado diferenciem melhor os riscos relativos. Os NSRs
são diferentes dos ratings globais da Moody´s pois não são globalmente comparáveis ao universo global de entidades classificadas pela
Moody´s, mas apenas a NSRs de outras emissões e emissores classificados no mesmo país. Os NSRs são designados por um modificador
".nn" que indica o país relevante, como ".br" no caso do Brasil. Para maiores informações sobre a abordagem da Moody´s para ratings na
escala nacional, consulte as Diretrizes para Implementação de Ratings da Moody´s publicadas em agosto de 2010 sob o título "Mapeamento
dos Ratings na Escala Nacional da Moody´s para Ratings na Escala Global" ("Mapping Moody's National Scale Ratings to Global Scale
Ratings").
O Estado do Paraná detém 60% das ações votantes da Sanepar e 52,5% de seu capital total. Consequentemente, a Sanepar é considerada
um emissor relacionado ao governo ("GRI"), conforme definição da metodologia de rating da Moody's intitulada "The Application of Joint Default
Analysis to Government Related Issuers". A metodologia da Moody's para GRIs incorpora o perfil de risco de crédito individual ou "BCA" da
empresa, bem como a probabilidade de seu governo controlador fornecer suporte extraordinário para as obrigações da empresa. O rating Ba3
da Sanepar resulta da aplicação da análise de default-conjunto do BCA da empresa e do Estado do Paraná, a visão da Moody's de
dependência alta (a probabilidade de que ambas as entidades entrariam em default ao mesmo tempo), e uma probabilidade moderada de
suporte extraordinário do acionista controlador. O BCA de um GRI pode ser expresso em uma escala de 1 a 21, correspondente a 21
intervalos de rating variando de Aaa a C. Os ratings da Sanepar incorporam um BCA 13 (mapeado para Ba3) juntamente com um nível de
suporte estimado como moderado e uma elevada dependência do Estado. Consulte o relatório da Moody's intitulado "Government-Related
Issuers: Methodology Update" de 22 de julho de 2010 disponível no moodys.com para informações adicionais sobre GRIs.
Sediada em Curitiba, Brasil, a Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar provê serviços de tratamento e distribuição de água a 9,0
milhões de consumidores, e serviços de esgoto para 5,4 milhões de clientes em 344 municípios no Estado do Paraná e um município no
Estado de Santa Catarina. Nos últimos doze meses findos em 30 de setembro de 2010, Sanepar divulgou lucro líquido de BRL142 milhões
(USD80 milhões) sobre BRL1.461 milhão (USD821 milhões) em receitas líquidas.
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