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COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
4. GERENCIAMENTO DE RISCO 
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos:

• risco de crédito

• risco de mercado

• risco operacional

• risco financeiro

Risco de crédito:

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um 
cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir 
com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos rece-
bíveis da Companhia de clientes e em títulos de investimento.

A exposição da Companhia ao risco de crédito é influenciada, principal-
mente, pelas características individuais de cada cliente. Entretanto, a 
administração também considera a demografia da sua base de clientes, 
incluindo o risco de crédito da indústria.

Para reduzir esse tipo de risco e para auxiliar no gerenciamento do risco 
de inadimplência, a Companhia monitora as contas a receber de consu-
midores realizando diversas ações de cobrança, incluindo a interrupção 
do fornecimento, caso o consumidor deixe de realizar seus pagamentos. 
No caso dos consumidores o risco de crédito é baixo devido à grande 
pulverização da carteira.

Risco de mercado:

Relaciona-se ao risco de os retornos do negócio declinarem devido a 
fatores de mercado independentemente das decisões e ações da Com-
panhia. O risco de mercado incorpora inúmeros riscos diferentes, como:

• Risco de taxas de juros: relaciona-se à elevação das taxas de juros 
às quais a Companhia está exposta em função dos empréstimos e fi-
nanciamentos assumidos e também à possível redução das taxas de 
remuneração das suas aplicações;

• Risco de taxas de câmbio: refere-se a potenciais perdas devido às 
inesperadas mudanças nas taxas de câmbio das moedas às quais estão 
vinculados os financiamentos obtidos pela CASAN;

• Risco fiscal: trata-se da probabilidade de o Congresso efetuar mudan-
ças desfavoráveis nas leis tributárias, como a eliminação de isenções de 
impostos, a limitação de deduções e o aumento nas taxas dos tributos;

• Risco de concorrência: relativo às pressões decorrentes da existência 
de novos entrantes (empresas privadas) no mercado de água e sanea-
mento.

Risco operacional:

Pode ser definido como uma medida das perdas potenciais no setor de 
água e saneamento no caso de seus sistemas, práticas e controles in-
ternos não serem capazes de resistir a falhas humanas, naturais ou de 
equipamentos. O risco operacional engloba vários riscos, como:

• Risco de equipamentos: relacionado às falhas nos seus equipamen-
tos/sistemas de captação/coleta, tratamento, distribuição/disposição 
final; além dos equipamentos/sistemas administrativos;

• Risco de obsolescência: referente à desclassificação tecnológica dos 
materiais e equipamentos, motivada pela aparição de exemplares mais 
modernos;

• Risco de erro não intencional: relativa à negligência, falta de concen-
tração no trabalho, falta de informações etc.;

• Risco de fraudes, furtos ou roubos: traduzido como negligência de 
controles internos, negligência de fiscalização comercial, aceitação de 
“incentivos” de clientes, ligações clandestinas;

• Risco de qualificação: relacionada à qualificação inapropriada dos 
funcionários;

• Risco de serviços: relativo ao não atendimento das expectativas e das 
necessidades dos consumidores com relação aos serviços prestados;

• Risco de regulamentação/regulação: trata-se do risco de ocorrer a 
expedição de novos instrumentos legais e normativos ou a alteração dos 
já existentes, incluindo os emitidos pelas agências reguladoras, que difi-
cultem o atendimento das novas regras pela Companhia;

• Risco de concentração: referente à não diversificação adequada dos 
fornecedores;

• Risco sistêmico: relaciona-se às alterações substanciais no ambiente 
operacional;

• Risco de catástrofe: relativo à ocorrência de catástrofes como en-
chentes, secas, furacões, terremotos etc.

Risco Financeiro:

Relaciona-se com o grau de incerteza associado ao pagamento do pas-
sivo e do patrimônio líquido usados para financiar um negócio. Quanto 
maior é a proporção de dívida usada para financiar uma Companhia, 
maior será o seu risco financeiro. O financiamento da dívida condiciona 
ao pagamento de juros e amortizações, aumentando, assim, o risco. A in-
capacidade de atender às obrigações associadas ao uso da dívida pode 
resultar na insolvência da empresa e em perdas para os portadores de 
títulos da dívida, bem como para acionistas.

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos finan-
ceiros. Todas as operações estão registradas em contas patrimoniais e 
se destinam a atender suas necessidades operacionais e de expansão, 
bem como reduzir a exposição a riscos financeiros, principalmente de 
crédito e de taxa de juros.

Análise de Sensibilidade a Taxa de Juros

A Administração da Companhia efetua o cálculo de sensibilidade a uma 
possível mudança na taxa de rentabilidade dos juros sobre as aplicações 
financeiras, os empréstimos, os financiamentos e as debêntures sujeito 
a taxa de juros variáveis, que possam gerar impactos significativos. Se 
as taxas mantidas em reais variassem em torno de 25% e 50% para mais 
ou para menos, com todas as outras variáveis mantidas constantes, o 
efeito seria o demonstrado a seguir:

Descrição 
Indexa-

dor 31.12.2020 +25% -25% +50% -50%
Passivo 
Financeiro 816.903 1.021.129 612.678 1.225.355 408.452
 Caixa 
Econômica 
Federal - 
Obras UPR

                  
203.301

                  
254.126

                  
152.476

                  
304.952 

                  
101.651

 BNDES URTJLP 41.014 51.268 30.761 61.521 20.507
 Debêntu-
res CDI 572.590 715.735 429.441 858.882 286.294

CDI 1,9 2,375 1,425 2,85 0,95
UPR 21,76552574 27,20690718 16,32414431 32,64828861 10,88276287
URTJLP 2,051696 2,56462 1,538772 3,077544 1,025848

Análise de Sensibilidade a Taxa de Câmbio

A Administração da Companhia efetua o cálculo de sensibilidade a uma 
possível mudança na taxa de câmbio sobre os empréstimos e financia-
mentos em moeda estrangeira que possam gerar impactos significativos. 
Se as taxas variassem em torno de 25% e 50% para mais ou para me-
nos, com todas as outras variáveis mantidas constantes, o efeito seria o 
demonstrado a seguir:

Descri-
ção Moeda 31.12.2020 +25% -25% +50% -50%

Passivo
 Agência 
France-
sa de 
Desen-
volvi-
mento 
- AFD Euro

                  
417.168

                  
521.460

                  
312.876

                  
625.752

                  
208.584

 Japan 
Interna-
tional 
Coope-
ration 
Agency 
- JICA Ien

                  
261.377

                  
326.721

                  
196.033

                  
392.066

                  

130.689 
 

Euro    6,3779 7,9724 4,7834 9,5669 3,1890
Ien    0,05043 0,0630375 0,0378225 0,075645 0,025215

Considerações gerais:

Em 31 de dezembro de 2020 os principais instrumentos financeiros estão 
descritos a seguir:

Caixa e equivalentes de caixa – estão apresentados ao seu valor de 
mercado, que equivale ao seu valor contábil;

Aplicações financeiras – são classificadas como destinadas à negocia-
ção. O valor de mercado está refletido nos valores registrados nos ba-
lanços patrimoniais;

Títulos e valores mobiliários – são classificados como mantidos até o 
vencimento e registrados contabilmente pelo custo amortizado. Os va-
lores registrados equivalem, na data do balanço, aos seus valores de 
mercado;

Contas a Receber – decorrem diretamente das operações da Compa-
nhia, são classificados como mantidos até o vencimento e estão registra-
dos pelos seus valores originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste 
a valor presente, quando aplicáveis;

Empréstimos e financiamentos – o principal propósito desse instrumento 
financeiro é gerar recursos para financiar os programas de expansão da 
Companhia e eventualmente gerenciar as necessidades de seus fluxos 
de caixa no curto prazo;

Empréstimos e financiamentos em moeda nacional – são classificados 
como passivos financeiros mensurados ao valor justo. Os valores de 
mercado desses empréstimos são equivalentes aos seus valores con-
tábeis;

Empréstimos e em moeda estrangeira – coerentes com a política fi-
nanceira da Companhia e estão contabilizados pelos seus valores de 
mercado em reais, mediante a cotação da data da elaboração do de-
monstrativo.

Os valores contábeis e de mercado dos instrumentos financeiros da 
Companhia em 31 de dezembro de 2020 e de 31 de dezembro de 2019 
são como segue: 

31 de 
dezembro 
de 2020

31 de 
dezembro 
de 2019

31 de 
dezembro 
de 2020

31 de 
dezembro 
de 2019

Contábil Contábil Mercado Mercado
Caixa e equivalentes de caixa 2.300 6.013 2.300 6.013
Títulos e Valores Mobiliários 
de Liquidez Imediata 130.394 202.376 130.394 202.376
Contas a Receber (líquido de 
PDD) 214.286 219.829 214.286 219.829
Empréstimos e Financiamen-
tos em moeda nacional (775.890) (779.358) (775.890) (779.358)
Empréstimos e Financiamen-
tos em moeda estrangeira (678.545) (490.649) (678.545) (490.649)

5. PRINCIPAIS JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS 
CONTÁBEIS
As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados com base 
na experiência histórica e outros fatores, e incluem as expectativas de 
eventos futuros razoavelmente prováveis.

Principais premissas e estimativas contábeis:

A Companhia estabelece estimativas e premissas referentes ao futuro. 
Tais estimativas contábeis, por definição, podem divergir dos resultados 
reais. As estimativas e premissas possuem um risco significativo de se 
concretizarem por valor diferente do previsto e, por isso, podem provocar 
um ajuste importante nos saldos contábeis de ativos e passivos dentro 
do próximo exercício contábil estão divulgadas abaixo:

a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa

A Companhia registra a provisão para créditos de liquidação duvidosa 
em valor considerado suficiente pela Administração para cobrir perdas 
prováveis, com base na análise das contas a receber de clientes.

A metodologia para determinar tal provisão exige estimativas significati-
vas, considerando uma variedade de fatores, entre eles a avaliação do 
histórico de cobranças, tendências econômicas atuais, estimativas de 
baixas previstas, vencimento da carteira de contas a receber e outros 
fatores. Ainda que a Companhia acredite que as estimativas utilizadas 
são razoáveis, os resultados reais podem diferir de tais estimativas.

b. Impairment de ativos de vida útil longa

A Companhia realiza teste de impairment em ativos de vida útil longa, 
principalmente no ativo Intangível, que inclui os bens do sistema de água 
e esgoto detidos e usados no negócio, para determinar quando eventos 
ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um 
ativo ou grupo de ativos pode não ser recuperável. 

A avaliação do impairment dos ativos de vida útil longa exige o uso de 
premissas e estimativas com relação a assuntos inerentemente incertos, 
incluindo projeções de receitas operacionais e fluxo de caixa futuros, 
taxas de crescimento estimadas e a vida útil remanescente dos ativos, 
entre outros fatores. Além disso, as projeções são calculadas para um 
longo período de tempo, o que sujeita essas premissas e estimativas a 
um grau de incerteza ainda maior. Ainda que a Companhia acredite que 
as estimativas utilizadas são razoáveis, o uso de premissas diferentes 
pode afetar materialmente o valor recuperável.

c. Provisões para contingências

A Companhia é parte em vários processos legais envolvendo valores 
significativos. Tais processos incluem, entre outros, demandas fiscais, 
trabalhistas, cíveis, ambientais, contestações de clientes e fornecedo-
res e outros processos. Informações adicionais sobre tais processos são 
apresentadas na nota explicativa nº 19. A Companhia constitui provi-
são para perdas prováveis resultantes dessas demandas e processos 
quando conclui que a probabilidade de perda é provável e o valor de 
tal perda pode ser razoavelmente estimado. Logo, a Companhia preci-
sa fazer julgamentos a respeito de eventos futuros. Como resultado do 
julgamento exigido na avaliação e cálculo dessas provisões para contin-
gências, as perdas reais realizadas em períodos futuros podem diferir 
significativamente das estimativas atuais e, inclusive, exceder os valores 
provisionados.

d. Complementação de benefícios a empregados

O valor presente das obrigações previdenciárias depende de uma série 
de fatores que são determinados de acordo com uma base atuarial usan-
do uma série de premissas. As premissas usadas na determinação do 
custo líquido para aposentadoria dos colaboradores incluem a taxa de 
desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas causarão impacto no 
valor contábil das obrigações previdenciárias.

A Companhia determina as taxas de desconto apropriadas ao final de 
cada exercício, que representa a taxa de juros que deve ser usada para 
determinar o valor presente de desembolsos futuros de caixa, que se 
espera sejam exigidos para a liquidação das obrigações previdenciárias. 

Outras premissas chave para obrigações previdenciárias são em parte 
baseadas nas condições do mercado corrente. Informações adicionais 
sobre os planos previdenciários são apresentadas na nota explicativa 
nº 20.

Diferenças na experiência atual ou mudanças nas premissas podem 
afetar o valor contábil das obrigações previdenciárias e despesas 
reconhecidas nos resultados da Companhia.

6. INFORMAÇÕES POR SEGMENTOS OPERA-
CIONAIS
A Administração da Companhia definiu os segmentos operacionais com 
base nos relatórios em BR GAAP utilizados para a tomada de decisões 
estratégicas, revisados pela Diretoria Executiva. 

As informações por segmento de negócios para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2020 são as seguintes:

Água Esgoto
 Total na 

demonstração 
de resultado  

Receita bruta das vendas e dos 
serviços prestados 1.025.200 235.813 1.261.013
Deduções da receita bruta  (95.305) (22.029) (117.334)
Receita líquida das vendas e dos 
serviços prestados 929.895 213.784 1.143.679
Custos dos serviços prestados e 
dos produtos vendidos          (473.308)
Lucro bruto           670.371
Depreciação e amortização 
operacional 

             
(88.816)

Despesas com vendas, gerais e 
administrativas   

           
(282.811)

Outras receitas/despesas 
operacionais líquidas 13.053
Lucro antes do resultado financeiro 
e impostos 311.797
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